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Horatius - Zangen
Vertaald door Jaap van Gelderen
Tweede bundel.
Rekenschap.
Met dankbaarheid gedenk ik nog steeds de aanmerkelike bekorting, die mijns vaders
Vosmaer-exemplaar menigmaal bracht in mijn huiswerk. En 't is mij een weemoedige
gedachte, dat mijn Horatius-vertaling aan de toekomstige schooljeugd niet gelijke
diensten zal kunnen betonen.
Niet het minst om het succes. Want nevens de vele eerlike en welverdiende
waardering, die Vosmaer's arbeid toekomt van de zijde der schoonheid-genietende
minnaren van litteratuur, berust zijn blijvende vermaardheid voor een niet geringer
deel in der gymnasiasten baatzuchtige huichelarij. 't Zij hun en Hem vergeven, maar
waarlik, 't zal dit maal langs deze weg niet gaan.
Hoe 't wel zal gaan, meen ik te moeten zeggen. Want wie er zich toe zet, der
mensheid heiligste kultuurwaarden om te smeden, is rekenschap schuldig van wat
hij met het hem toevertrouwde goed denkt te doen.
Allereerst, wat is het ware en wezenlike, dat behouden blijven moet? Dat zijn alle
inhoudswaarden, alle gevoelswaarden, in al hun nuances, en hun ritme, dat is der
woorden en woordverbindingen eigen kleur en toon, hun innerlike kadans, het is de
harmonie van stof en vorm, de harmonie ook van dichter en lezer, het is de Kunst
zelf.
Al het andere zijn hulpmiddelen om deze drie te scheppen, àl het andere: de taal,
de keuze der woorden en hun rangschikking en verbinding naar toon, kleur,
schakeering en metriese waarde, zelfs de dichterlike hulpmiddelen als beeld en
rijm.
Om de vervanging van een dier hulpmiddelen, de taal, is het ganse werk
begonnen. Maar niet, en dit is waar ik bovenal de aandacht op wilde vestigen, alsof
dit nu de verzen zouden zijn, die Horatius vermoedelik geschreven had, indien hij
een Hollander ware geweest. De veronderstelling, die soms toch waarlik als
grondslag wordt aanvaard
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voor de aan een vertaling te stellen eisen, is van een al te naieve onnozelheid. Een
ieder uwer trachte slechts zijn eigen persoonlikheid te denken in een ander, zonder
dat die Ander wederom Hijzelf ware. De verzen van Horatius kunnen noch konden
ooit anders zijn dan die van de Romeinse, Augusteies-Romeinse, Latijn sprekende,
denkende, schrijvende Horatius. Evenmin als Gij een Eskimo kunt ‘vertalen’ in een
Nieuw-Zeelander, evenmin is het mogelik de verzen van Horatius, of van enig ander
niet-Nederlander-van-heden, te vertalen in het Hollands. Maar wel moet het mogelik
zijn, en dit is wat ik ondernemen wil, deze Augusteies-Latijnse verzen. te
rekonstrueren met behulp van de Nederlandse taal. Deze vervanging van het
voornaamste hulpmiddel, waarmee inhoudswaarden, gevoelswaarden en hun ritme
tot uiting worden gebracht, maakt vervanging ook van andere hulpmiddelen nodig:
de keuze der woorden moet vaak een andere zijn dan die, welke de woordenboeken
(en dat toch terecht) nevens die van het oorspronkelike plegen af te drukken: gehele
volzinnen kunnen, en moeten soms, door een enkel bepalend woord, in een andere
zin gevoegd, worden weergegeven, een enkel veelkleurig adjectief maakt soms een
hele volzin nodig; en juist om alle door rangschikking en zinsverband geschapen
waarden te behouden, mogen rangschikking en zinsverband van het oorspronkelik
slechts in uiterst geringe mate als bindend worden beschouwd.
Hetzelfde geldt van de dichterlike hulpmiddelen als beeld, metrum en rijm.
Geheel anders toch dan een vergelijking, waar het weliswaar op één der leden
het meest zal aankomen, maar waar toch het omtrent beide leden en hun onderlinge
overeenstemming gezegde inhoudswaarden vormt, is een beeld slechts dichterlik
hulpmiddel om datgene praegnanter tot uitdrukking te brengen, wat overigens ook
anders, en even volledig, had kunnen worden gezegd: wat althans bij gebruik der
woorden, woordverbindingen en klanken van een andere taal anders kan, en soms
moet, worden gezegd, b.v. zonder, of met een ander beeld. Omgekeerd kan invoering
van nieuwe beelden vereist zijn. Een voorbeeld van beide (en van meer van het
hier gezegde)
Urit grata protervitas
Et vultus nimium lubricus aspici.
Mijn blik ter branding van dier brauwen kust
vergaat, - haar is 't slechts lonkende' overmoed.

In deze zelfde groep van hulpmiddelen behoort het metrum. Geheel
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afgezien van de muzikale doofheid, nodig om de schemata der Grieks-Romeinse
quantiteiten-metriek tot een stramien te willen maken van onze klemtoon-techniek,
(althans wanneer men zich verbeeldt, dat dit iets anders is dan een kunstig tijdverdrijf
en b.v. dienen kan om klank- en gevoelswaarden van het oorspronkelike ongerept
te laten), maakt reeds alleen het taalverschil, zelfs bij gelijkheid van verstechniek,
het tot een onmogelikheid, hetzelfde gedicht altijd te wringen in de metriese indeling
van het oorspronkelike, daar deze zelf gekozen werd in verband met de klank der
woorden en woordverbindingen, die in de andere taal deze bepaalde gevoels- en
inhoudswaarden ritmies tot uiting brachten. De enige hier te volgen weg is het
oorspronkelik gedicht in al zijn nuances met de meest liefdevolle aandacht te
beluisteren en dan de metriese rangschikking te kiezen, die de nieuwe woorden en
woordverbindingen mede in staat stelt alle gegeven inhouds- en gevoelswaarden
in hun eigen oorspronkelik ritme te doen herboren worden. Dit metrum zal er altijd
een moeten zijn, waarin de Hollandse woorden zich in schoonheid kunnen schikken,
maar het zal niet altijd een ‘Hollands’ metrum zijn. Veelal ook wel. Binnen het wijde
veld van het algemeen menselike zijn vele punten, waar zelfs de
Horatiaans-Romeinse en de modern-Hollandse geest elkanders stem kunnen
vernemen: maar er zijn er ook, waar zij verder uiteen moeten blijven: de argeloze
lezer zal dit ‘vreemde’ herkennen, mede door het ruisen van een hem ongewoner
metrum.
Eén hulpmiddel is er van de uiterlike vorm, dat tè karakteristiek is voor de
Horatiaanse stijl, dan dat het gemist zou kunnen worden onder de faktoren, die het
ritme zijner verzen bouwen: en dat gelukkig ook in geen denkbare taal gemist behoeft
te worden: het is de strengheid der strofiese-indeling. Deze is dan ook bewaard
gebleven, met dien verstande, dat het verband dier indeling met die van de inhoud
slechts is in acht genomen in de bepaald aanwijsbare gevallen, waarin het Horatius
zelf ter harte gaat. Maar onverbiddelik is deze strengheid, wat betreft de uiterlike
vorm: geen metriese onregelmatigheid is denkbaar, die niet telken male met de
strengst mogelike regelmatigheid zou wederkeren. Dat, voor de onmiddelike
bewustwording dezer strofiese gelijkvormigheid, bij gebruik van Hollandse volzinnen
en klanken, het rijm, en in vele gevallen een tamelik verwikkeld rijm, bepaald
noodzakelik is, zal een ieder bevroeden, die de Horatiaanse strofen en het Hollands
geluid beide met gevoelig oor beluisterd heeft.
11 October 1915.
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Zangen.
Tweede bundel.
I. Politiek.
Aan C. Asinius Pollio.
Van dat Metellus consul werd begon 't:
en Gij verhaalt, hoe 't burgerwoeling werd, en burgerkamp;
van schuld en ramp
en hoe 't verging,
van wisseling
van kans en spel,
en hoe der Groten vrede' en vriendschapsbond werd tot een wel
van rampspoed als hun twisten, doet Gij kond.
Dier twisten waap'nen zijn in bloed gedoopt,
dat Gij vergoten meldt; - nog leeft, maar wie? die 't zoene' en boet';
Zo gaat uw voet
in 't eigen spoor,
waar vlak te voor
't gevaarvol spel
in vlammen vloog, wier gloed, die d'as niet dooft, - hij dekt ze wel,
een broze laag! - onder uw voet verloopt.
Doch zij 't! Zo zwijge in de ganse Stad
der Treurspelmuze alt op elk toneel, een korte wijl; Maar Gij, o Heil
van wie bedroefd
het vonnis toeft, Maar Gij, o Lamp
des Raads, - o Gij, die eeuw'ge lauwer oogsttet in de kamp,
Dalmaciës triumphator! Gij! Hervat,
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O Pollio, hervat na kort verhaal
van 's Lands geval uw hoge dienst op steil-geschoeide hak!
- maar reeds doorstak
het bang gerucht
uws hoorns de lucht, en hoor! reeds gilt
de krijgsklaroen! reeds wringt de schrik om flits van zwaard en schild
de paarde' op hol, de ruitertronies vaal!
Reeds hoor ik stemmen klinken in mijn geest
en reuzig rijzen hun gestalten op: de Generaals!
Hei! wàt ook vaals,
wàt smet van stof
en gruis hen trof,
niets hult hun glans!
En 'k zie het Al gedoken aan hun voet; - maar nièt ééns mans,
nièt gram-gerechten Cato's starre leest!
Ach, Juno keerde waar zij eertijds week
met alle Goden die Carthago minden, - keerde' in 't land,
dat z' eens in schand'
en schaamte niet
gewroken liet;
- voor wraak van toen
bracht zij der winnaars nageslacht Jugurtha's schim ten zoen!
- Maar is er wel ter wereld éne streek,
die van 't latijnse bloed gemest niét wordt?
Wàt veld, dat niét met graven tuigt van zond'ge strijd? van val,
die klinkt weeral,
waar zon rijst klinkt
en waar Hij zinkt?
wat zee, wat vloed,
den rouw diens krijgs ontgaan, ligt nièt ontkleurd van daunies bloed?
Aan welke kust ligt niet ons bloed gestort?
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---------------------------------Maar kom, mijn jool'ge Muze, dat ge niet,
in 't moeizaam vak van 't ceïes jammerklagend lied geraakt,
uw jok verzaakt!
kom, kom en dol
in 't looverhol....,
kom met mij, dáár,
in Venus' grot, met lichter tokkeltuig op lichter snaar
het wijske zoeken voor een lichter lied....

II. De ware Rijkdom.
Aan Sallustius Crispus.
Het zilver heeft kleur niet noch glans,
in gierige gaten verdoken;
het blinkt pas, niet Crispus? als 't danst;
ge haat het in baren en hopen
als matig gebruik het niet glad
en glimmend poetst om het te slopen.
Als Dood Proculeius eens vat,
blijft leven hij lang na zijn jaren,
wijl elk van hem weten zal, dat
hij vaderlik zocht te bewaren
zijn broeders voor armoede'en leed:
zijn roem zal het nakroost ervaren
van Faam, die, dat geen hem vergeet,
Haar wieken geen oogwenk zal vouwen.
O, groter is 't rijk van wie weet
zijn gierig verlangen te stouwen,
dan dat van wie heersend vereent
de Gadiese kust met de gouwen
van Lybië's verten, al scheen
van 't oosten te kniele'en van 't westen
de Puniër tot Zijn dienst alleen.
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Wie waant, dat verwennen hem leste
en drinkt, als hem waterzucht kwelt
zoolang nog een ziektekiem restte,
verdrijft niet zijn dorst, maar hij zwelt;
hij martelt zich, wil hij zich laven
als 't in zijn bleek paplijf nog welt.
De menigte, ja! maar de brave
denkt anders, en weet, dat het Lot
Phraätes geen hemelse gave
beschoor toen 't hem wederom tot
de troon riep van Cyrus; de wijze
doet zien, hoe het volk zich bedot
met ledige woorden: ten prijze
reikt scepter en kroon hij en palm
wie z'enig betamen: reikt hij ze.
wie d'ogen niet loensen, en kalm
gebergten van zilver zien rijzen.

III. Der Stervelingen Levenswijsheid.
Aan Q. Dellius.
O Sterveling!
bewaar vóór Levens steilte' uw ziel in vree, doch evenzeer bewaar ze', en geef niet mee
in werveling
van drieste vreugd, o Dellius, waar' t welgaat!
Want sterven moét
ge', of ge' àl in droefnis leefdet, of in 't gras
feestdagen door languit, in stilte brast
falernerzoet,
wen 't diepstverdoken jaarmerk op het spel staat.
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Zie, waartoe paart
aan blanke peppel, fors in strengeling
de pijn, en lokt hun schaduwmengeling?
En waartoe vaart
en dringt de vliet in trippelhaast zijn boord langs?
Reukwerk en wijn,
laat dáar ze brenge', en rooz'laars welk'bre bloei, vóor uw fortuin, o, vóor uw tijd vervloei,'
vóor 't merk verschijn
tot waar de zustertrits in 't duister voortspon.
Al wat ge gaart
aan dreef en bos verlaat ge', uw huis verlaat
ge', uw goed, dat blonde Tiber baadt;
al wat ge spaart
en stapelt, ge vermaakt 'et, - d'erve smaakt 'et.
Wees telg van 't rijk
en oud geslacht van Inachus, wees kind
van d'armste heffe' en toef in veld en wind, aan 't Hellerijk
behoort ge zó en anders, - geen prooi slaakt het!
In éne stoet
gestuwd gaan w'alle'; in d'urn draait elks lot voort....
Vroeg? spa? 't springt uit,.... voor 't eeuwig ballingsoord,
wie henen moet,
ter eend're barke sleept ons, en verscheept ons.

IV. Standsbezwaren.
Aan Xanthias van Phocis.
Schaam je niet
Xanthias, schaam je niet, man!
't Is blaam je niet
om je slavinne
te minnen!
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Boog eerwijl
niet fiere' Achilles' slavin
zijn hoogheid, wijl
't vel van Briseis
als sneeuw is?
Ajax hoor,
Telamon's zoon, liet als heer
zich pakken door
't Schoon van Tecmessa,
en pressen.
Lichterlaai
vloog wel d'Atride in vlam
om 't wicht, gegraaid
midde' in viktorie
en glorie.
't Was toen de
winnaar, Thessalië's held
het gras zoenen
liet de barbaren
in schare,' en
Hector's dood
't moegestreên leger ontsloot
het hek, en bood
lichter ten prooie
hun Troje.
Treed je dan
zijlings in Phyllis' geslacht, wat wéet j'ervan?
éren je konde
de blonde!
koninklik
wis van geboort, rouwt ze wijl
heur woning in
toorn de penaten
vergaten....
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Zó ene
wordt uit geen schelmen geraapt, neen, zó ene
zult g'in de heffe
niet treffen:
Oordeel zelf:
voegt een zó trouw en zó wars
van voordeel wel
schaamte om haar die
haar baarde?
Waan mij geen
slimmert, - 'k roem argloos heur arme'
en aanschijn en
't rondend verglijen
der dijen:
Jachtend haalt
Tijd mij een lustrum weer weg, bij d' achtste maal
argwaan mijn jaren
bespare!

V. Geduld.
Nog weet die geen juk te dragen,
gebogen de nek, Nog kan die niet gedwee
in 't span gaan, twee aan twee, d'onstuimige stier niet schragen
van minnelust gek.
Ze heeft maar in weie' in bloei zin, Solaas zoekt in 't wed
voor zenge' en zon je ree,
of met het jonge vee
in 't waterig wilgbos stoeit ze'in
uitbundige pret.
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De druif is nog wrang: niet hange
naar 't onrijpe goed:
de bonte herfst kleurt gauw
de vale spruiten blauw,
en laat je de trossen prangen
in purperen gloed.
Ze komt wel! - want onverwinbaar
rent tijd met geronk,
die wat hij jou ontsteelt
aan jaren haar bedeelt:
dan lokt Lalagé de minnaar
met vragende lonk.
Geliefder dan Pholoé was,
d'ontvlodene dijn; dan Chloris was, zó hel
van schouder, of 't puur spel
der mane langs nachtezee was,
zal Lalagé zijn....
Ja schoner dan Gyges, die ge
te midden der schaar
van meiskens niet hervondt
wijl d'ongewisse mond
moest speurendste gast bedriegen,
en 't loshangend haar.

VI. Levensavend.
Aan Septimius.
Septimius, ik weet, je zoudt
met mij gaan tot aan Gades toe,
of tot waar de Cantaber boud
de streek trotseert van Rome's roe,
ja tot de Syrten aan de kusten der barbaren
waar eeuwig in de moorse baren
de branding brouwt.....
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Maar Tibur! ach, in Tibur mocht
ik vinden mijner grijsheid land! op 't plekje waar 't werd uitgezocht
weleer door Argos' emigrant; Mocht Tibur 't rustoord zijn, voor wie van zee-gevaren
genoeg heeft, en soldatenjaren,
en verre tocht!
Wen dáár de Parcen, nors en boos
't mij letten, wil 'k naar de vallei,
die de Spartaan Phalantus koos
tot rijk, en ga 'k naar waar langszij
Galaesus' boord zo geern de schaapjes gaan te weien,
gepelsd, dat niet de vacht, de zije,
in 't weer verploos.
Dat hoeksken lacht me 't meest van al,
van àlle, die 'k op aarde weet:
zijn honing wint het, of men z'al
met die van de Hymettus meet;
en 'k zweer, dat zijn olijf, ging men aan 't vergelijken,
voor die in 't groen Venafrens prijken
niet onderdeed.
Waar Juppiter een lange lent
en zoele winterwenden schaft,
waar Aulons tuin de zegen kent
die Bacchus' vruchtb're gunste gaf,
en allerminst de weelge wingerd moet benijden
de druiven die 't gebenedijde
Falernum zendt,....
O, jou en mij tezaam belas
dier heuvelheffing zalig oord, en daar zal j' eens voor hem, die was
je vriend, je kwijten naar 't behoort
van vriendenplicht, en, rokend-warm nog, met een enk'le
niet onverdiende traan besprenk'len
je dichters as.
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VII. Welkom.
Aan Pompeius Varus.
Gij, die zo vaak aan mijn zijde waart
Waar Brutus de scharen leidde,
leidde' ons ter uiterste-ure-waart, Wie heeft voor Rome' uw geslacht bewaard,
Wie, waar der vaderen goôn u beidden,
U voor Italiës hemel gespaard?
Varus, o van mijner vrienden tal
de eerste, de oudste' en beste!
Veel zijn de dagen, wier trage val,
haren gekranst en geglansd van al
d'oliën die ons het oosten preste,
drinkend met u, ik te spoeden beval.
Samen met u leerde ik wat was
Philippi en leerde' ik 't lopen,
smaadlik latende mijn rondas:
Baatte daar dapperheid? Moest wie pas
blaakte van gram, niet zijn gramschap nopen
bukkend te buigen in stof en in as?
Mij hulde toenmaals in dichte wolk
Mercurius' snelle hulpe,
dragend mij midde' uit het dreigend volk
sidd'rend van angst; maar voor u geen wolk!
u sleurde 't aflopend tij in 't gulpen
brandenden krijgs weer en brouwender kolk.
Kwijt dan aan Juppiter 't offermaal, en strek uw vermoeide leden,
Zat van de last van het krijgsmansstaal,
onder mijn lauwerentent; onthaal
u aan de kruiken, die u bescheden,
wachtend u waren: spaar kan noch schaal!
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Schenk dan de Massiker, kelken vol
vergetelheidsdrank te boorde,
glimmend en glijig en druipend vol!
Olieën! giet z' uit der schelpen hol!
kransen van mirte'! of wie rept zich voor de
kransen van sappige ep? - rep je dol!
Wie wil tot koning van dit festijn
ons dobb'lende Venus kiezen?
Razender wil ik in Bacchus zijn,
ik! dan de tierendste Edonijn!
Zalig is 't tieren en zoet voor wie z'n
vriend mocht hervinden om razend te zijn!

VIII. Jaloezie.
Als ooit maar iets wat naar straf geleek
je trof voor je eed als hij meineed bleek,
Barine'! - als er om moest doven
maar éen van je tandjes zijn blank ivoor,
er maar éen van je nagels zijn glans om verloor,
Barine! - ik zou je geloven....
Maar jij, - nauw heb je je trouwloos hoofd
de plechtigste eden ten pand beloofd,
of pralender prijk je' en straal je, en uit, op de straat, - en in 't openbaar
komt gerept en gedrongen der jong'lingen schaar
en dag-klare hulde behaal je.
Als urn en as voor je valsheid staat,
de as van je moeder, voor jou is 't baat! bij 't stille gestarnt' te liegen
aan nachtlike hemel (met heeml' en al!) ja, de goôn die geen dood ooit verhuiveren zal,
d'Onsterf'liken zelf te bedriegen!
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Ah, Venus! - lacht zij niet? Venus làcht
er om! en haar argloze nymphewacht,
ze lachen er om, ze lachen!
en zengende pijlen in felle moed
wet als immer Cupido - de steen druipt van bloed en staat bij het slijpen te lachen!
En dan, - wast al wat tot wasdom komt
voor jou niet? dat immer weer nieuws j'omdromt
de horige troep, je lieden?
En toch kunnen d' eersten - trots meen'ge les -,
die 't kènnen, het hof van ook hùn meesteres,
de trouwloze, kùnnen 't niet vlieden.
De waakse moeder ducht j'evenzeer
om 't kroost, als de gierige ouweheer; jou duchten, die pas nog leren
- onzalige bruiden! - om vrouw te zijn,
dat de bruigom, verdwaald in jouw glanzende schijn,
jouw fluidum bant in jouw sferen.

IX. Vergeet!
Aan C. Valgius Rufus.
Immer niet wringen druipende buien
de wolken langs d'aak'lige landen;
eindloos niet jagen, roeren en ruien
de stormen de kaspiese branding;
alle seizoenen niet ijs-star in ruste
verstijven d'armeniese kusten,
Valgius, vriend! noch kreunen de wouden
der eiken, wijl zwiepend benadert
Noordstorm Apuliës bergen; en rouwen
de olmen niet altoos ontbladerd.
Gij echter treurt in klaag'like wijzen
om Mystes'gemis tot den einde; nimmer verlaat u - d'Avendstar rijze
of vluchte de Zonne ten einder,
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d'Alachterhaler - liefdes erinn'ring.
Beweende dan zonder vermind'ring
- minn'like zoon! - Antilochus d'Oude
door driemaal het leven? of schreiden
altoos zijn oudre'en zustre' en rouwden
om Troïlos vóórtijds verscheiden?
Laat van uw deerlik week'like klagen
om mèt mij van Caesar te zingen!
Caesar Augustus! Roemrijke slagen!
De barre Nyphates! het dwingen
al zijner stamme' en 's Meden-strooms volken
in 't kamp der verwonn'nen - de kolken
went'len bescheid'ner -; op! en bezingen
wij, hoe de Geloon moest gaan leren
engere grenzen, engere kringen,
waarbinnen hij mag galopperen!

X. De gulden Middelmaat.
Aan L. Licimius Murena.
Licinuis, ge zoudt
een beter leven leiden
als ge niet immer woudt
het ruimste sop bevaren,
of weer, voor de gevaren
der stormen te benauwd
té slim die zocht te mijden
bij branding, klip en strand.
Al wie de gulden stand
der middelmaat verkoren
wone' onbelaagd, doch van 't
verblijf in 't gore' en kale
zó ver als weidser zalen
begeerlik gloren van 't
aan afgunst onverloren,
en maatvol midden wijkt.
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De den die 't machtigst prijkt
wordt meest van wind geslingerd;
met zwaarste val bezwijkt
de steilst verheven toren;
en waar der toppen gloren
het hoogst ten hemel reikt
dáár wordt de straal geslingerd
van 't bliks'mend hemelvuur.
In hoop op ander uur
wen 't slecht -, in vreze leven
wen 't wèl gaat, wie de schuur
des herten zich wèl bouwden.
Eén God is 't, die het koude
en schuwb're winterguur
herbrengt en heeft verdreven:
Eénzelfde: Juppiter.
Is 't slecht nu, 't hoeft tot ver
verschiet niet slecht te wezen; Apollo zelf weet er
der luite snaar te strekken,
tot zangen te herwekken
de Muze her en der,
en houdt niet steeds de peze
gespannen van zijn boog.
Betoon u sterk en hoog
ter eng benarden wijle; maar blijf dezelfde, moog'
het snellen vóór de winden,
voor d'àl te goed gezinde,
en, even wijd gedoog
een reve in der zeilen
te straf gezwollen boog.
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Narren-liefde.
De heete lucht trilde boven de onaanzienlijke lage huisjes van het dorp. Tegen den
verlept blauwen hemel plekten de oranje gele pannen en de zilverig bruine rieten
daken weggeschoven boven gewitte en rood-bruine gevels met groene blinden en
grijze kozijnen. Al weken lang blakerde het schroeiend witte zonlicht het stoffige
nest, dat aan weerszijden van een plompen kazei weg met breede grauwe
zandbermen vol plokken hooi en plakken koemest, in de onafzienbare roggevelden,
heide en mastbosschen verloren lag.
Rekkend en geeuwend stond Henk de Laater op het balkon van het oude logement
in het zanderige dorp, naar een troepje spartelende musschen te kijken, die
zandbaden namen in de diepe met stof gevulde kuilen van den goren straatweg.
Door de stilte trilde het gonzen der wespen en bijen, van muggen en vliegen, het
dunne gesjierp der pijlsnelle zwaluwen en het eentonige gekwaak van kikkers in de
rottende waterpoelen achter de scheef gezakte hutten van bezembinders en matten
vlechters.
Sinds weken sloeg Henk hier in grenzenlooze verveling zijn tijd dood, ver van de
wereldstad en haar vacantieoorden. Dor en eentonig vergingen hier de dagen als
zon-beschenen stofwolken door een heeten wind voortgejaagd, spoorloos in de
levenswoestijn verdwijnen. Zwemmen in de lauwe vennen op de heide, wandelen
door de eenzame dennen wouden, droomen, mijmeren, vergeten. Lag hij lange,
blauwe, goud-zonnige dagen in het bosch of op de heide, geroosterd, loom door
de heete Augustus zon. Tuurde naar de ronde witte zon schijf die achter glinsterend
groene naalden en goudige, schilverende stammen, langzaam purper rood
verkleurde. Soms aan het wereldstadsleven denkend, dat ver weg van dit stille
vergeten oord naar onbekende verschieten toomeloos voortsnelde; over de
menschen die slavend en zwoegend dag en nacht door tobden, alsof zij een
onvergankelijk eeuwig werk moesten voltooien dat geen verzuim dulde. Een ontzaglijk
uurwerk met alle kracht en energie in beweging hielden: de aarde draaien, het
zonnevuur onderhouden, de sterren van olie voorzien, de winden en de golven der
oceanen voortranselen....
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Of zij niet pijlen afschoten, millioenen en milliarden, op de zon als doel, ernstig en
vastberaden, niet als tijd verdrijf maar overtuigd van het nut om te schieten naar het
onbereikbare doel in de oneindige ruimte....
Toen op een dag leken hem zijn gedachten over leven en toekomst zoo duf en
zielloos, dat hij de eenzaamheid begon te schuwen en naar gezelschap haakte. In
de hoofdstad had hij eens een joodsch koopman bij een zijner vrienden ontmoet,
die in dit dorp woonde en in de omstreken antiquiteiten en oude meubels opkocht.
Aan het eind van het nuchtere stikkend heete dorp had hij David's woning gevonden,
een ruim rood baksteenen huis, verscholen achter lindeboomen gesnoeid in waaier
vormen. Hier zocht en vond hij, na lange tochten door woud en heide, afleiding. In
't begin grasduinde hij in David's antieken rommel of sprak uren met den schranderen
jood over antiquiteiten en stijlen, kanten en brokaatsoorten, meubels en klokken.
En later trok hem David's oude woning nog meer aan, toen hij daar Natalie leerde
kennen een mooi en eigenaardig meisje, waarmee hij zonder schroom over 't leven
en de menschen kon praten als met een vriend.
Langzaam als vruchten rijpen in de zon, was er vriendschap ontstaan tusschen
de drie vreemdelingen in het saaie vijandige dorp. Voorheen dacht Henk soms met
angst aan den volgenden stillen, heeten dag, even vervelend, lang en belangeloos
als de vorigen. Thans kon hij zijn verveling en misnoegdheid verjagen door aan
Natalie te denken. Al 's morgens bij het opstaan werkte die gedachte
geestverkwikkend; en 's avonds als hij slapen ging, herdacht hij het vreemde meisje
en de zonderlinge gesprekken die hij met haar gevoerd had over de verhouding
tusschen verloofden en gehuwden, over de rechten van mannen en vrouwen en de
eerlijkheid voor en na het huwelijk.
Nu weer, turend over de stille dorpsstraat, voelde hij zich tevreden gestemd, blij
om het scherpe contrast: het suffe dorre dorp en dat jonge, ontwikkelde maar
raadselachtige meisje, een koel glas bronwater na een langen tocht over stoffige
heete wegen
't Was het uur van de vespers en de koster luide het schraal klinkende kerkklokje
voor het ‘ave Maria’, toen Henk de winkel van David binnen stapte.

II.
Natalie lag in een ouden leunstoel met een open boek op haar schoot te droomen.
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- Dag Henk, begroette ze den binnentredenden met blije stem terwijl ze haar koele
lange witte hand uitstrekte. Ik had je bijna niet meer verwacht.
- Dat weet je wel beter, antwoordde hij. Moet ik nu nog zeggen dat ik nergens
liever ben dan hier? Als gewoonlijk ging hij, na David begroet te hebben, op de
toonbank zitten. Tevreden glimlachend keek hij Natalie aan en zei gekscherend: Je
ligt daar als een sultane in ‘dolce farniente.’
In het koel blauwe donker van den diepen winkel, tusschen eiken kasten en zacht
glimmende klokken, lag zij daar als een droomerige madonna; de gladde zwarte
haren in scheiding op den schedel, zuiver weggekamd over den schelprand der
kleine ooren, sloten in twee strenge lijnen het ovale bleeke gelaat af. Rood brandden
de volle lippen in het bijna lijdend blanke gezicht, raadselachtig tuurden de
goud-bruine oogen naar onbestemde dingen.
- Vermors je complimenten niet aan mij, Henk, zei ze een beetje schamper.
- De voorraad is onuitputtelijk, Natascha, antwoordde hij en keek haar uitdagend,
strijdvaardig aan.
- Bij jou zal de kwantiteit de kwaliteit moeten vervangen. Je wordt er niet
kieskeuriger op, Henk, in dit dorp.
- Dat zou ik in jouw plaats nooit gezegd hebben, antwoordde hij vinnig. Je kent 't
spreekwoord: wie zijn neus schendt....
- Oe-joe-joe! riep een stem in het naaste voor-kamertje. Wat benne jullie vandaag
weer schèrrùp. 't Was Natalie's vader die in de rommelkamer oud porcelein lijmde.
- Wat moet je anders beginnen in dat afschuwelijk vervelende nest, riep Natalie
uit, terwijl zij loom de armen boven 't hoofd uitrekte en de lange beenen strekte.
- Nou moet je mijn lieve dorp niet zoo bar afkammen, zei Henk spottend. 't Is
vervelend.... maar er gaat een verrukkelijke, indolente, philosofisch-geneeskrachtige
verveling van uit.
- Bravo! meneer de Laater, juichte David die in den winkel verscheen. Philosofisch
vervelend. Hij is prachtig. Natalie hoor je 't hoe verrukkelijk vervelend jouw philosofen
zijn....
- Vader! schei in godsnaam uit, snauwde Natalie af. Als jullie geen andere
geestigheden kunt debiteeren, zwijg dan maar liever.
- Wat 'n humeur, wat 'n humeur, zei David zuchtend. Zoo is ze nu den godzaligen
dag, morde hij tegen Henk. Kom,
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verzet je eens. Ga voor ons nu 's een lekker bakje thee zetten.
- Thee? vroeg Natalie. 't Is veel te warm om thee te drinken. Hèè, zuchtte ze, nou
aan 't strand. Fijn! met een ‘café glacé.’ De zee wind zoo lekker door m'n dunne
japon. Hèè als ik daar aan denk, dan zou ik me hier wel dood kunnen grienen. Hoe
kan iemand nu zoo onwijs zijn, om in dit muggen en vliegen nest z'n vacantie te
gaan vieren. Daar moet je Henk de Laater voor heeten, spotte ze en drukte heur
wijsvinger tegen het voorhoofd. Dat zou ik anders doen, zei ze en keek hem
hoofdschuddend aan. Zij stond loom uit haar stoel op, rekte ongegeneerd de armen,
drukte diep adem halend de smalle schouders terug, tot de borsten strak spannend
in de wit zijden blouse puilden en ging toen lusteloos en mat naar de keuken.
Henk bleef, zachtjes met de beenen wiebelend, op de toonbank zitten. Af en toe
gaf hij antwoord op de vragen van David, die altijd in beweging, nu weer in den half
donkeren winkel scharrelden, maar met zijn gedachten was hij bij Natalie. Allang
bemerkte hij, dat hij haar niet meer als vriendin alleen lief had. Telkens zocht hij
naar een verklaring voor die langzame maar stage verandering in zijn gevoelens.
In den beginne hield hij van haar, omdat ze heur ras niet verloochende, hartstochten
nog onbeteugeld kon uitvieren, lief en bits, zoet en bitter kon zijn al naar haar luim
gestemd was. Haar handelingen waren natuurlijk, nukkig, ondoordacht, brutaal en
timide, maar zelden onecht. Hij schatte haar vernuft, haar fijn geslepen verstand,
doch begreep niet hoe ze aan die wrange ironie, het bijtend sarcasme en de soms
pessimistische altijd sceptische levens-opvattingen gekomen was. Er waren
oogenblikken dat hij voelde hoe lief zij hem had, maar meestal behandelde zij hem
stug en moedwillig. Hoe houden we van elkaar vroeg hij zich al dagen af; doch een
gelegenheid om haar dit te vragen en daardoor zelf tot klaarheid te komen, had hij
noch dringend gezocht, noch onverwacht gevonden. Hij was niet schuchter; soms
echter meende hij een stem te hooren die zei: dat hij alles maar zoo moest laten,
onberoerd als de teere kleuren op vlinder vleugels. Verder leven, alsof er geen eind
aan dit fijne geluk kon komen, zonder vragen en ophelderingen. Even streelden hun
handen, maar koel bleef de geest, een lentewind langs witte seringen. Soms trilde
er iets in hun oogen, vluchtig als 't zilverige licht over 't avond zwarte water dat niet
openbaart en niets beroert. Soms bliksemsnel openden woorden afgronden van
zinnen- en gedachtenlusten, of een gebaar waaruit al het betoomde in één flitsende
vonk
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spetterde. Maar 't was als in een droom, loom, mat en vaag verliefd. Een toenadering
zonder nuchterheid in bits licht. Linden in het late licht uit zeegroene hemelen.
Avondstille weiden; droomen, verbeelden; waarom de alledaagschheid? Ik moet en
zal dat raadsel oplossen dacht hij, wanneer hij al te lang in haar spotzieke oogen
gestaard had. Of zij van een ander zou houden? Welke gedachten koesterde zij
achter dat rimpellooze blanke voorhoofd? Welke fantasiën bloeiden in die meisjesziel,
wanneer zij peinzend in den leunstoel lag, turend onder de lange zwarte wimpers
als uit schaduwen, naar zwevende pluisjes in de ruimte? Hij hoorde hoe zij met
rustige, langzame schreden door den langen gang liep, doch bleef vol gedachten
naar de grijze kippen kijken, die met een ros gouden haan voor op, in het mulle
heete zand ploeterden. Natalie zette de kopjes op een zilveren blad uit en schonk
thee. Haar vader sleepte een stoel aan en ging zitten.
- Blijf jij daar op de toonbank, Henk, of zal ik ook een stoel voor je halen, vroeg
Natalie.
- Dank je, antwoordde Henk. Ik hou er van om alles van een zekere hoogte te
bekijken. Dat schijnt een oude gewoonte van me te zijn. Want als kind klom ik altijd
op stoven en kisten. Dan was 't net alsof ik een andere kijk op de dingen kreeg, dan
wanneer ik gelijkvloers stond.
- Eerst stoven en kisten en nu toonbanken. 't Is nog een langen weg voor jij een
arends hoogte bereikt, spotte Natalie.
- Daar heb je gelijk in. Maar wanneer ik val, dan kom ik ten minste op m'n beenen
terecht; en dat staat nog te bezien wanneer jij aan 't klimmen gaat.
- Dat zou mij niets kunnen schelen, riep Natalie geestdriftig uit. Als ik man was,
dan zou ik hoog, 't hoogste willen bereiken. Dat kan ook.... als iemand maar wil.
- Met den mond..... zei David zuchtend.
- Je vader heeft groot gelijk, stemde Henk toe. Met willen alleen kom je er niet.
Probeer jij nou eens, als je in 't gedrang staat, om er alleen met je wil uit te komen.
- Met je wil en je ellebogen natuurlijk. Maar hebben jullie soms last van de rokken
die om onze beenen slingeren? 't Is voor de mannen duizend maal gemakkelijker
om alleen door de wereld te komen dan voor vrouwen. Jullie kunt doen en laten wat
je wil; alles aanpakken? Maar wij? onze rokken hangen ons in den weg.
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David was, binnensmonds brommend dat de tegenwoordige jeugd er zulke rare
ideeën op nahield, weer in 't nevenvertrek aan het werk getogen.
- Dat was vroeger zoo, meende Henk. Maar tegenwoordig bezitten jullie bijna
dezelfde rechten als wij.
- Bijna! daar zeg je 'n waar woord. In werkelijkheid zijn we nog net zoo onmondig
als vroeger. Jullie hebben andere rechten dan wij. Die van ons, dat zijn aalmoezen,
cadeautjes, afval. Kunnen wij ons leven net zoo inrichten als jullie? 't Mocht wat.
Als we 't wagen, dan worden we met den vinger nagewezen. Blauw-kousen,
man-wijven, de vrouw met de broek aan. Jullie vraagt een meisje en wij moeten
afwachten tot we gevraagd worden. Anders zijn we man-ziek, hysterisch onvrouwelijk.
Wij worden gedwongen om passief te zijn. Jullie kunnen handelen, doen, bewegen,
dwingen. Die toestanden maken me woest.... en toch is 't nutteloos.
- Reden te meer om er in te berusten, zei Henk zuchtend.
- Jawel, als je jezelf gemaakt had. Maar ik kan nou eenmaal niet berusten. Ik moet
zien, weten, begrijpen. Ik wil 't leven voelen, betasten.... en nou hebben ze me hier
opgesloten in een kooi. In dit verfoeielijke dorp. O! als ik een man was.... Je moest
eigenlijk zonder geslacht op de wereld komen, zei ze ironisch. Als je dan je
verstandstanden gekregen had zou je moeten kiezen: mannelijk of vrouwelijk.
- Kind! riep Henk lachend uit, wat 'n dwaasheid. 't Wordt hoog tijd dat je hier weg
komt. Waarom trouw je niet, vroeg hij nog altijd gekscherend.
- Daar moet je met je tweeën voor zijn, spotte ze.
- Een meisje zooals jij, kan aan elken vinger een man krijgen.
- Dat hangt van 't soort af, smaalde zij. Meen jij misschien dat ik met de eerste
de beste tevreden zou zijn? Dank je hartelijk. Ik wil een man hebben die me begrijpt
en een eigen oordeel heeft.
- Doe daar geen moeite voor, zei Henk sceptisch. Die vin je toch niet. Hij had er
wel aan toe willen voegen: wanneer je niet met mij trouwt. Maar hij vond die woorden
pedant en gewaagd. Daarom zweeg hij na z'n dwarse opmerking. Natalie keek hem
nieuwsgierig aan toen ze vroeg:
- Zoek jij dan geen meisje dat jou begrijpt?
- Nooit aan gedacht, antwoordde Henk koeltjes. Ik ben niet zoo èrg gecompliceerd.
Ik geloof ook niet dat 't huwelijk zoo ingewikkeld is. 't Zal er wel op aan komen of je
elkaar begrijpen wil.... maar dan
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dien je toch eerst je zelf te begrijpen.... en ook je zelf te beheerschen. Ik heb zoo'n
idee, dat de meeste huwelijken mislukken of ongelukkig zijn, omdat de hoofdpersonen
van het drama elkaar met klein-zielig-heden dood koeionneeren.
- Prettig vooruitzicht, spotte Natalie.
- Mooi is 't niet, dat geef ik toe, zuchtte Henk. Maar ik stel me voor dat je met een
nuchtere kijk op het huwelijkstooneel, 'n heel stuk verder komt dan met een hoofd
vol romantische frazen en verwachtingen. Geloof jij misschien nog aan 't sprookje
dat 't huwelijk een soort vreemden tuin is vol witte bloesems.... zilverig schemerende
meer spiegels onder Italiaansch blauwe hemelen? Zoenen, minnen, liefkoozen,
muziek, spel, dans, bloemen, auto-ritten door onbekende landen, juweelen, kanten,
zijden dessous en nieuwe japonnen? Hij lachte spotachtig en vervolgde met bijtende
ironie: ‘Weet je wat de meesten onder liefde verstaan?.... Uitkleeden en naar bed
gaan.... Shocking.... maar waar. Hij zweeg een oogenblik en zei toen zacht
overredend: ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat de ouden met hun deugden,
dichter bij het gelukkige huwelijks-leven waren dan wij met onze anarchistische
ideeën en levens-beschouwingen. Omdat Natalie ironisch glimlachte betoogde hij
heftig: ‘Er bestaan geen gelukkige huwelijken zonder zelfbeheersching, eerlijkheid,
onbaatzuchtigheid en hoe al die andere zoogenaamde versleten burgerlijke deugden
mogen heeten.
- Wat ben jij vandaag deugdzaam, spotte zij. Doch Henk deed of hij haar smalen
niet hoorde. In zijn verbeelding zag hij hoe een huwelijk goed en liefderijk kon zijn
en hij geloofde op dat oogenblik aan zijn gedachte opwelling.
- Verloofden en gehuwden moeten eerlijk met elkaar omgaan zei hij strak als een
boetprediker. Hoe kunnen de menschen gelukkig zijn wanneer of de man of de
vrouw of beiden tegelijk in 't geheim vreemde liefdes-betrekkingen onderhouden?
Hij keek haar onverwacht met zijn koele grijs grauwe oogen ernstig, doordringend
aan. Maar Natalie speelde luchtig verstrooid en blijkbaar verveeld met den gouden
ketting om heur vollen, harden hals.
- Je had pastoor moeten worden, zei ze een geeuwmond achter de hand
verbergend.
- Geloof jij dan aan een gelukkig huwelijk wanneer de eene partij de andere door
dik en dun bedriegt en beliegt? snauwde hij met amper bedwongen woede.
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- Je bent vandaag erger dan vervelend, weerde zij korzelig af. 't Schijnt dat de
geniepige huichelarij van dit vieze, duffe dorp je geinfecteerd heeft. Voel je niet hoe
onuitstaanbaar, vervelend en pedant of je bent?.... Waar haal je plotseling al die
deugden vandaan? Heb jij er misschien naar geleefd? Ben jij zoo'n heilig boontje
geweest, dat je al je fouten en misslagen aan je toekomstige vrouw kunt vertellen?
Biecht eens eerlijk op....
Henk beet op z'n lip, kneep zijn handen vast om den rand van de toonbank-plank
en sloeg de schoenhakken tegen elkaar om z'n drift af te leiden. Toen zei hij met
smalende, sarrende stem:
- Jij beantwoord altijd 'n vraag met een andere vraag. Zeg me nu 's ronduit: kunnen
getrouwden ooit gelukkig met elkaar zijn, wanneer ze 't nieuwe leven met dikke
leugens beginnen?
Natalie rekte de slanke armen boven 't hoofd, vouwde toen voorzichtig de handen
tegen de git-zwarte haar-wrong, spitste de volle roode lippen tot fluiten en stelde
zich aan of ze Henk's vraag in 't geheel niet gewichtig vond. Maar het lang gezochte
antwoord klonk weifelend:
- Zit ik hier in den biechtstoel? Wat doet 't er toe hoe ik persoonlijk over je vraag
denk? De meeste menschen zullen zeggen: wat niet weet wat niet deert. Henk
meende dat haar gelaat nog bleeker dan gewoonlijk was, haar oogen smartelijk
onder den zwarten last der lange wimpers leken. Ernstig en met nadruk vervolgde
ze: Zijn er niet een massa dingen die je niet vertellen kunt? Weet je van te voren
hoe ze opgevat en uitgelegd worden?.... Wat gebeurd is kan toch niemand ongedaan
maken. Welk nut heeft 't dan, om elkaar noodeloos te pijnigen en te martelen?.... 't
Is volgens mij meer dan voldoende wanneer er één onder 't verleden lijdt.... of berouw
heeft.... wat erg goedkoop is.... Weer zweeg ze in diep nadenken, als luisterde ze
naar stemmen die in haar geest om den voorrang twistten. Dan zei ze bijna toonloos,
langzaam: Neem nu 's aan, dat twee menschen heel gelukkig met elkaar zijn.... 'k
bedoel zonder die generale biecht.... waarvan jij daar net sprak. Nou komt er een
derde.... en die vertelt iets uit 't verleden van den een of de andere. De zaligheid
van die twee onwetenden is natuurlijk naar de maan.... Moeten ze nu dien
deugdzamen, eerlijken verrader nog dankbaar zijn ook?
- Wie spreekt er nu van een derde? De twee moeten elkaar van te voren zoo goed
begrijpen dat ze geen geheimen....
- Je bent belachelijk, viel Natalie hem in de rede. Ze stond op om
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haar vader nog een kop thee te brengen. Henk hoorde hoe de twee in 't neven-vertrek
zacht met elkaar spraken, maar luisteren deed hij niet. Korzelig gestemd overdacht
hij haar antwoorden. Hij voelde een wrok tegen haar, omdat ze zijn theorieën
‘belachelijk’ had gevonden. Maar dan schoot een nieuwe gedachte weer door zijn
brein: door zag zij hem en zijn spel? Bemerkte zij dat hij slechts zoo zoetsappig en
deugdzaam burgerlijk redeneerde om listig haar verleden te ontraadselen? Maar
hoe dan ook, zijn redeneering was toch niet belachelijk Hij vond haar oprecht, gezond
en logisch. Eerlijkheid tusschen verloofden en tusschen man en vrouw... wat was
daar belachelijk in?
Terwijl hij zoo over zijn gekwetste ijdelheid sufte, drong zijn nieuwsgierigheid naar
Natalie's verleden meer en meer op den achtergrond. Een gevoel van giftige
jaloerschheid hitste zijn zenuwen op. Wie stond er tusschen haar en hem? Wie
waren zijn liefde genooten? Zij wist wat liefde was, dat kon niet anders. Zij was
coquet, zinnelijk, interessant, bits en wreed, slagvaardig en cynisch, haar oogen en
lippen, heur handen en wangen, alles aan haar ontwikkelde mooie lichaam noodde
tot beminnen en liefkoozen.
Uit al die tegenstrijdige gevoelens en gedachten ontpopte zich toen het verlangen
om alleen met haar te zijn. Hij vroeg zich niet af, of zij wel toe zou stemmen, noch
minder wat zij wel van dit verzoek denken moest. Zijn egoisme eischte die
samenkomst en verzette zich tegen alle verdere overwegingen. Hij dacht niet na
over de gevolgen die uit zoo'n ‘tête à tête’ konden voortspruiten, noch over datgene
wat zij saam zouden bespreken.
De nieuwe gedachte balsemde zijn gekwetste ijdelheid en stilde zijn jaloersche
pijnen.
Natalie keerde terug in den winkel en schreed langzaam naar de deur, waar ze
besluiteloos staan bleef. Ze rekte heur armen, geeuwde even en zei, terwijl ze de
leege, stoffige dorpsstraat intuurde die in het giftig gele zonlicht nog altijd suf en
landerig te dommelen lag:
- Wat is 't toch een bar vervelend nest. Hoe kun je 't hier in godsnaam uithouden?
- Zonder jou zou 't ook moeilijk gaan, fluisterde hij.
Zij keek hem even met kwalijk verheelden spot aan, schokte de schouders en
antwoordde gemelijk:
- 'n Lief tijdverdrijf.
- Je weet heel goed dat ik het zoo niet bedoel, zei Henk driftig. Ik
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meen dat ik allang genoeg van dit dorp zou hebben, wanneer ik jou niet gevonden
had.
- Pour tuer le temps, smaalde zij.
- Als je dat denkt, dan zal ik maar gauw m'n koffer pakken.
- Dat doe je toch niet, sarde zij en keek hem met glanzend lachende oogen aan.
- Waarom plaag je me toch zoo, Natascha? vroeg hij timide. Zij tuurde de dorre
straat in, zuchtte hoorbaar en streek met haar lange witte handen hulpeloos langs
haar slanke, bloeiende lichaam. Toen ineens keerde zij zich driftig naar hem toe,
haar gelaat bleek, de roode mond vertrokken, de oogen duister en dof, heur borst
hijgend van inspanning:
- Ik plaag jou niet, ik sar me zelf. Vandaag zit alles me tot hier, tot hier!.... Wij
spelen met vuur, zei ze toonloos en we gooien elkaar met de gloeiende sintels. Doe
ik je pijn? jij mij! Dat doen we nu elken dag, elke minuut als we saam zijn.... Jij lacht
en ik lach mee.... Als met een ruk hield ze haar oplaaiende drift tegen, lachte
smadelijk en vervolgde kalm en bits: Wat 'n aardig spel, zeg Henk. Wat 'n leuk tijd
verdrijf.... Wat moet ik nou beginnen als jij er niet meer bent? Wat zal me dat
spijten.... echt spijten.... 't Is toch wel grappig om met lucifers te spelen....
krik-krak-krak.... Plots staat je heele jurk in brand. Oe-joe-joe.. en hoe gevaarlijk!
Langzaam was ze op Henk afgekomen. Nu stond zij zoo dicht bij hem, dat hij heur
adem tegen zijn wang voelde, de geur opsnoof van haar jonge lichaam. Henk greep
haar bij den ronden harden boven arm en fluisterde haar toe:
- Natascha.... lieveling.... kom je van avond, na 't eten, bij de berken aan 't ven?
Zij keek hem verwonderd vragend aan en vroeg ongeloovig:
- Wat wil je daar in godsnaam?
- Ik moet alleen met je zijn.... ik wil je alléén spreken, zei hij dwingend. Toen
sprong hij van de toonbank, liep met veerkrachtige schreden naar de kamer waar
David nog altijd kramde en lijmde, nam afscheid en keerde in den winkel terug,
rustig of hem 't bloed niet in de keel klopte. Natalie stond peinzend bij de deur in
tweestrijd, almaar overleggend wat ze zou doen.
- Kom je vast, vroeg hij alsof zij reeds had toegestemd. Zij keek hem met moede,
smalle oogen aan, schokte de schouders besluiteloos en antwoordde met een
verdrietig hopeloos lachje om den mond:
- Misschien.... Ik zal 't probeeren, Henk.
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III.
Allang was Henk in de stille straat verdwenen, maar nog steeds tuurde Natalie in
de verte, afwisselend blij en moedeloos, angstig of gelaten.
Wat wil hij, vroeg ge zich telkens af, waarom moet hij alleen met me zijn? Om mij
te vragen of ik z'n vrouw wil worden? Dat kon ie hier ook gedaan hebben. Zij
glimlachte spottend. Haar fijn ontwikkeld verstand had haar reeds lang gezegd dat
Henk haar niet zou trouwen. Maar waarom bezocht hij haar dan elken dag, vroeg
ze zich onrustig af. En koel antwoordde zij: omdat hij zich verveelt en naar afleiding
zoekt. Afleiding herhaalde ze. Hij houdt van me, dat voel ik.... en ik houd van hem....
waarom kunnen we dan niet gelukkig met elkaar zijn? Wat hebben we nog meer
noodig om gelukkig te zijn.... gelukkig. Zou ik dat nog ooit kunnen worden, vroeg
ze zich af, terwijl ze langzaam naar de eetkamer liep.... ge'ukkig?
Maar m'n verleden!.... als zag ze haar doode moeder rustig en koel vriendelijk
van de witte sponde opstaan en sprakeloos aan heur eendelijke daagsche
bezigheden in de stille, levende huiskamer beginnen, zoo schrok ze terug voor de
vlijmende herinnering die haar droomende ziel door flitste. Wat diep begraven was
leefde op. Weg was haar energie en spot, weg de korte geluksdroom, weg elke
hoop en elke gedachte aan een toekomstig geluk, aan liefde.... Met half geloken
oogen tuurde ze herinneringsbeelden na.
Als alle vroegere weken zat ze weer aan tafel, zonder eetlust, moedeloos en traag
te peinzen. Hulpeloos in een klamme grijze mist. Zij zag geen weg die naar een
doel leidde. Mist, overal ondoordringbare vale nevelen en zwakke geluiden van
traag neer ruizelende regendroppels. Ze voelde heur keel droog en als toegesnoerd
door opgekropte snikken. Opnieuw sloop in haar hersens een doffe angst voor het
leege, grijze, eentonige leven dat haar overal ontving als een levend-doode.
Zij luisterde naar het gesprek van haren vader als in een droom. Zij antwoordde
vaag.... ja.... ja.... want alles ging buiten haar om. Met leege oogen tuurde ze 't
verleden na, zag ze toch nauwkeurig toe, hoe alles gebeurde, wat hij gedaan had,
hoe willoos zij weerstand bood. En verbaasde zich flauw dat zij daar nog altijd in
die kamer zat tegenover haar vader en probeerde te eten. Dat ze luisteren kon naar
het tikken der klok, leefde, sprak, ging, handelde, terwijl haar geest in
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dien mist omdoolde. Soms voelde zij zuiver en scherp de wonden van haar ziel en
hoe haar lichaam hopeloos verder tobde als een wrak op de eeuwige breede deining.
Als de mist nauwer om haar eenzame wezen worgde, hoorde ze hoe de klachten
in heur geteisterde ziel opkloegen, hoe ze vroegen naar 't waarom.... waarom....
Klonk daar fel de stem van Henk: - Ik moet je spreken, alléén. En zij antwoordde:
over je verleden.... en dan? Wat zou je dan willen? Meelij met me hebben? Ze voelde
zoo'n onstuimige woede in zich opstormen dat haar lichaam er van trilde. Zij kneep
de handen krampachtig toe, beet de tanden vast op elkaar en voelde hoe ze plots
weer ruimer kon ademen, hoe de klamme mist van een scheurde, de hopelooze
verveling van haar weggleed. Haten.... zei ze bijna hard op....
- Om half zeven moet ik op de vergadering zijn, Natascha, zei de oude David.
Zou je niet wat vroeger naar bed gaan, kind? vroeg hij meewarig, zoo bleek en
afgemat zat ze aan tafel. Heb je weer hoofdpijn?
Zij meende 't kwam van de hitte en 't zou buiten nu wel afkoelen tegen den avond.
Misschien liep ze nog even de deur uit. Dat zou haar opfrisschen....

IV.
Zij was naar haar slaapkamer gegaan, om een andere japon aan te trekken. Bij 't
uitgaan riep haar vader beneden aan de trap nog:
- Dag Natascha - dààg kind - tegen tienen ben ik weer thuis, hoor!
- Adieu, riep ze onverschillig terug.
In de kleerkast zocht ze naar haar wit cachemiren japon met de fluweelen
oranje-gele belegsels. Dan begon ze voor den grooten spiegel heur haar te kammen
en te borstelen. In weelderige, natuurlijk kringelende lokken stroomde het over haar
ivoorblanken hals en de nog wat hoekige schouders. Vlijtig op en neer bewogen de
lange, bijna te dunne meisjes armen met de donzige haartjes als flauwe blauwe
schaduwen op de creme-witte huid. Sierlijk en handig speelden de rappe lenige
vingers met de spelden of wrongen de weerbarstige haarstrengen in gelijke, strakke
lijnen om 't achterhoofd. Soms, als haar gedachten weer stil stonden, onbeweeglijk
als een vogel met wijdgespannen vleugels drijvend op den wind, keek ze star voor
zich heen in een matelooze grauwe leegte. Maar met een ruk van haar hoofd
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verzette ze zich, driftig opstandig tegen de groeiende apathie die als een mistwolk
telkens het schrale licht van haar verwachting vervaalde.
- Je doet bête, sprak ze hard op tegen haar spiegel beeld. Als menschen die geen
vertrouwen hebben en aan zichzelf in de wereld overgelaten zijn, pleegde zij in
eenzaamheid 't voor en tegen van iets belangrijks luid te overwegen. Maar waarom
zou je Henk teleurstellen... en je zelf.... spotte een andere stem. Moet ik me hier
dan dood kniezen. Ik wil leven! woedde zij toornig op. Hoe is hij nou eigenlijk verliefd,
dacht zij. Over 'n uur weet je alles, mompelde ze. Als hij je zoenen wil.... dan zal ik
je terug zoenen tot je me de gekste dingen beloofd, riep ze lachend en keek met
blijdschap in den spiegel. De amber-bruine schaduwen om de glinsterend vochtige
oogen leken dieper dan gewoonlijk. Zij masseerde haar koele wasbleeke wangen
tot ze rose-rood gloeiden. Had je maar 'n andere neus, zei ze spottend. Toen ze
haar witten stroohoed op de git zwarte haren had vastgepend riep ze luid lachend:
't avontuur met den deugdzame kan beginnen, en stak haar bloed rooden tong uit
in walging tegen haar driest zinnelijk evenbeeld. Schaap! schold ze woedend. Hoe
schoon zijn de liefelijke deugden onzer eerwaardige voorouders.... edele, frissche
knop, kuische witte bloesem aan den ouden stam van Israël. De deugd, het ideaal
in dit huichelachtige vieze dorp.... aj! aj! aj! herhaalde ze en stampte als had ze zich
aan brandnetels geprikt, nijdig driftig met den hak op den vloer. Je bent 'n ideàààl,
lachte ze hoonend. Maar van jou houw' ik, Henk, zei ze heel zacht; en strekte bekoord
door haar fantasie, beide armen in omhelzing uit naar haar zinnelijke verbeelding.
In geest vervoering sloot ze de oogen. Heur rooden mond stond in verrukking half
open en tusschen de witte tanden prevelde ze: God, Henk, was je maar hier.... hoe
zou ik je pijnigen met je deugden, goeie, brave Henk, hoe zou ik je nuchtere
begrippen, je ideetjes, je ideaaltjes in elkaar trappen. Henk! wat zou dat goddelijk
zijn. Verliefd, zei ze de oogen half ontloken.... verliefd, herhaalde ze toonloos. Henk
wacht op avontuur.... ze zuchtte diep.... wat moet ie beginnen met zoo'n luchtig,
vluchtig verliefd nest? En 't verleden! gromde kwaadaardig 'n stem. Stik! zei ze. Ik
wil leven, liefhebben.... wèg met die verdoemelijke mist.... en als vluchtend voor
haar herinneringen, liep ze snel de trappen af, stapte vlug door nde tuin en stond
toen ruim ademhalend op den mullen zandweg achter het zwijgende dorp.
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V.
't Was nog altoos drukkend warm, al vlijmden de zonstralen niet meer oogverblindend
uit den flets blauwen hemel. Koel en donkerblauw lagen de schaduwen der
beukenkronen over hei gele zand. Zonder om te kijken liep ze door de laan,
waarachter de schrale weiden, de verlept dorre aardappelvelden en de goud gele
rogge schoven zich uitstrekten tot aan den rand der heide en de violet blauwe
dennen bosschen.
Al rustiger wandelde ze den zijweg in, die schuil ging onder twee stof grauwe
doorn-heggen, waar het riekte als in een stal naar versch hooi en koeien, naar stof
en bloeiende lupine. Aan het eind van het kronkelende zandpad lag de lila heide
met wit gele zandheuvels, bitter riekende brem, sierlijke braam-struiken en de
dennen.
Vlak bij het blauwe ven zag zij Henk, leunend tegen de zilverige bast van een
fijne berk, op het glinsterend witte zand zitten. Naast hem lag zijn licht grijze
overjas.... daar moest ze zachtjes, prettig om lachen. Hij heeft aan mijn cachemiren
japon gedacht, murmelde ze. Witte vlinders speelden, op het zuchten van den luwen
avondwind dreven, en in het bloeiende heidekruid zat een grijs konijntje het kopje
te poetsen. Hoog boven haar hoofd bespeurde ze als iets nieuws de ontzaglijke
oneindigheid van den licht blauwen hemel, vol donzen schaapjes wolken. Zij
verwonderde zich over den teeren zomeravond, het zilvrig getintel op de bronsbruine
struiken, over de harde groene bladen der kromgewaaide knorrige eiken en de lila
schemering langs de naar versche honing geurende heide. Een verrukkelijk
sentimenteel gevoel voer door haar lichaam en de innige sensatie wekte tranen van
blijdschap en geluk langs de zware zwarte wimpers.
Henk liep haar lachend en vroolijk tegemoet.
- Dag Natascha! riep hij uit. Wat ben ik blij dat je gekomen bent. En diep zuchtend:
Telkens dacht ik dat er iets tusschen zou komen. Kind! wat zie je er beeldig uit. Zijn
oogen verlustigden zich aan haar fijne, ranke gestalte, buigzaam en elegant in het
keurige ‘tailor made’ wandelcostuum. Vond je vader het goed dat je nog uitging?
- Die is uitgegaan, antwoordde zij innig verheugd over Henk's enthousiasme en
gestreeld door zijn vlotte vleierij. Zij keek hem recht in de lustige, glanzende oogen
en voelde het geluk als een tastbaar schoon ding glijdend over de toppen der vingers,
koel als ivoor op haar trillende warme lippen. Schertsend vroeg ze: mag ik op je
mooie jas gaan zitten, jongen?
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- 't Is jammer dat ik je geen kussens kan geven.... maar wel kussen, lachte hij toen
ze naast elkaar zaten en hij boog zich naar haar toe, met zijn arm om haar taille,
om haar te zoenen.
- Laat dat nou, Henk, riep ze weerstrevend uit. Doe me nou een groot pleizier en
begin niet met zulke malle dingen. Wij zijn geen kinderen.... En spottend, dreigend
met den wijsvinger zei ze theatraal: Pas op! God en 't dorp zien ons.
- God neemt er persé genoegen mee, schat.... en 't dorp.... maft.... maft.... Toe,
Natascha, laat ik je nou een keer zoenen om je te bedanken dat je gekomen bent....
en dan nog één keer omdat je er om te stelen uit ziet. En weer sloeg hij zijn sterken
arm om haar smalle schouders. Zij zag zijn oogen zinnelijk dronken, zijn mond rood
van begeerte open en voelde zijn blonden kop zoo zalig dicht bij dat ze met alle
energie het woedende verlangen moest onderdrukken om haar lippen op de zijnen
te zoenen. Gemaakt driftig en koppig weerde zij hem af.
- Henk! doe dat niet. Moest ik daarvoor naar hier komen?... Biecht nou 's eerlijk
op.... wat wil je.... waarom wou je me alléén spreken?
- Geef me dan eerst 'n zoen, herhaalde Henk drenzerig als een kind en hij keek
haar daarbij hulpeloos aan. Onrust kwelde hem. Zenuwprikkelingen tintelden op z'n
huid; een warboel van gedachten en brokstukken van zinnen kolkten draaiend door
zijn hersens. Hij vond 't juiste woosd en de kristal heldere gedachte niet, om 't
gesprek over haar verleden, zonder argwaan te wekken, te beginnen. Een bijna
onweerstaanbaar verlangen om haar te kussen, verjoeg als de warme jonge zon
grauwe uchtend nevels, zijn pedante ernst en de mooist beredeneerde plannen.
- Lieveling, zuchtte hij zoekend naar woorden als een verliefden schoolmeester,
hou je van me?
- Dat lijkt nou precies op 'n vraag uit zoo'n Fransche thema van vroeger, spotte
Natascha luid lachend.
- Je bent giftig, zei Henk ontstemd.
- En jij, buitengewoon galant.... je maakt hier vorderingen.
Maar toen zwegen beiden plotseling als vermoeid om 't voortdurend gekibbel.
Zouden ze nu ook dit oogenblik weer door vinnige woorden gaan bederven? Ze
voelden beiden, als ze zwegen een zuivere toenadering. Dan leek de wereld, de
toekomst, het leven anders en schooner.
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Sprakeloos tuurden ze over de zacht golvende, lila heide, naar de fluwelige zwart
groene mastbosschen en de lange rij kaarsrechte populieren die in het wemelende
stofgoud fijn en rank tegen den zeegroenen avondhemel stonden. Voor hun voeten
lag rillend en blinkend vol gele licht wiebelingen het lauwe, blauwe ven.
De ongenaakbare rust der onafzienbare heide, stilde hun strijdlustige gedachten
en hun laaiende begeerten.
Henk leide zijn zachte hand in Natascha's schoot. Inniger voelden zij 't geluk hier
saam te zijn.
Natascha dorst 't hoofd niet te bewegen, bang dat het geluk haar ontglippen zou.
Zij bleef recht voor zich uit staren naar den horizon, waar de brandend roode
zonneschijf langzaam, in een krocht van zwart violette wolken, wegzakte. Muggen
en libellen gonsden door de lucht. Zuchtend leek de heete aarde den koelen
blauwden zomernacht te beiden.
- Natascha fluisterde Henk, zou je 't niet heerlijk vinden om zoo avond aan avond
naar buiten te gaan?.... Zij zweeg, gelukkig glimlachend om zijn fantasie. Vannacht
droomde ik dat we in 't Beiersche hoogland waren.... jij en ik.... Ik zie nog de groote
woonkamer voor me.... 't Was winterdag. Groote houtblokken laaiden krakend in
den breeden haard. Ik liep tegen de helling van den berg naar huis toe en zag jou
voor het raam zitten.... je keek over de ingesneeuwde wouden en 't blanke dorp in
het dal....
Droomerig tuurden zijn oogen over de eindelooze heide.
- Natascha, drong hij zacht overredend aan, toe, ga met me mee. Als de winter
komt gaan we in 't hoogland wonen. Hou je van de fijne droge sneeuw, van de
zwarte stille wouden met de roode lijsterbessen als vochtige monden in donkere
kamers? Hou je van 't zilverig getjinkel der belletjes in kristal klare nachten? Hou je
van de hooge klokketonen der dorpskerken? Ken je de echo's in dal en bergpas?
't Was geen droom.... Ik zie ons in den schemer bij het houtvuur zitten; en 's avonds
- wat zijn de avonden diep blauw en stil - saam onder het warme gele lampe schijnsel,
leunen we over onze mooiste, liefste boeken... Ver van de stuggen zonder liefde,
zonder idealen. Maar dicht bij de goeden die naar schoonheid, liefde en vriendschap
zochten. Hun geest kunnen we altijd oproepen. Hun ziel beluisteren, hun muziek
zingen en spelen. Er is zoo weinig noodig Natascha om gelukkig te zijn.... Toe,
Natascha, ga je met mij mee?
Een fijne bijna onmerkbare spotlach trilde om haar mondhoeken.
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- Fantast, zei ze. Welke rol had je mij toegedicht? Moet ik zoo maar mee trekken
op goed geloof? En wat zal gebeuren wanneer je fantasie vervlogen en de
werkelijkheid alleen nog aanwezig is? Wittebroodsweken duren soms één dag, één
uur.... en dan.... en daarna?
- Ons geluk zal heel lang duren, antwoordde hij. We moeten onze gedachten
cultiveeren, heel zorgvuldig, net als de tuinman zijn rozen. Maar een plotselinge
twijfel deed hem zwijgen.
't Leven leek veeleischend en moeilijk zoodra zij aan daden en werkelijkheden
dachten. Henk keek met nuchtere oogen naar het landschap en zag de goudgele
grillige lijnen die diep in de lila heide kerfden, voor 't eerst als zanderige, mulle paden
en karsporen, waarover zwoegende paarden en zweetende menschen hijgend
voorttobden. Nog trachtte hij zijn fantasie met de werkelijkheid te stemmen. Maar
zijn blije droomerijen verlepten als frissche bloemen in duffe heete binnenkamers.
Toen herinnerde hij zich weer glashelder waarom hij Natascha verzocht had
hierheen te komen. Hij moest haar over 't verleden polsen. Het gesprek drensde
over daagsche dingen. Toch nam de spanning toe. Ze keken elkaar niet meer aan,
bang de sluimerende arglistige gedachten, te wekken. Ze spraken over muziek en
componisten die ze beiden liefhadden. Onschuldig, argeloos kabbelden de woorden;
en bemerkten niet dat hun schuwe gedachten onbewust in één zelfde richting
stuwden. Al verder, al sneller als twee bloemen tegen een oever gedreven plots in
pijlsnelle vaart door den stroom los- en mee worden gesleurd.
- Er zijn van die Russische en Tsjechische dansen die me dronken maken als
champagne, riep Nathalie verrukt uit. Als ik die muziek hoor kan ik niet als een
steenen pop op mijn stoel blijven zitten. Als ik het rhythme maar hoor dan voel ik
een onbedwingbare lust om te gaan dansen. Ik weet niet hoe het komt. Alles begint
te trillen en sidderen....
- Sint Vitus dans? spotte Henk.
- Noem het zooals je wil zei ze. Maar 't is de werkelijkheid.
- Wat jij zoo noemt, smaalde hij.
- Nee! het is zoo reeël als de hei en de dennen daar voor ons. Dron ken, gek,
krankzinnig maakt die muziek me. Kun jij je zoo'n gevoel niet voorstellen.
Hij schudde 't hoofd. De lang treuzelende onrust en verre nog zwakke vijandigheid
versomberden zijn zonnige denken. De zee-
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groene avondhemel leek kil en grijs, de kleurige heide dor en grauw. Hij zweeg en
verried zijn verstarring niet. Zweeg terwijl zij nu vlot haar levenservaring vertelde.
Soms was 't als sprak ze over een derde met eenige belangstelling maar zonder
opwinding of stemverheffing. Achteloos spelend met wat heidekruid of zinnend
turend naar het late gouden licht, dat nog steeds te branden stond achter de koper
glimmende stammen der dichte dennen wouden.
- Ik hou van je, zei ze eenvoudig. Daarom kun je alles van me weten. 't Zal dan
gemakkelijker voor je zijn om voor goed heen te gaan.... ik studeerde bij Montagno....
de concertmeester van de opera. Je kent hem geloof ik. Hij gaf mij viool les. Ik
woonde bij m'n zuster in de Uhlandstrasse. Tweemaal 's weeks kreeg ik les bij hem
thuis. 'n Uur, soms twee uur als ie in 'n goed humeur was. Hij hield van m'n spel.
Temperament zei hij altijd. Met studie zou ik 't een heel stuk brengen. Maanden
lang ging alles uitstekend. Ik studeerde hard en ik maakte flinke vorderingen. Bezocht
dikwijls concerten en leerde gemakkelijk.
Ze zweeg een oogenblik, diep zuchtend.
- Herinner jij je nog dat ballet van de Russen? Karsovina en Njinski?
Henk knikte toestemmend. Hij verwonderde zich vaag, wat had dat ballet met
haar verhaal uit te staan?
- Montagno was zoo enthousiast, dat hij er avond na avond heen ging en 's
middags de repetities bijwoonde. Ik moest er ook heen, zei hij. Op mij maakte dat
ballet een onbeschrijfelijken indruk. 'k Herinner me nog hoe ik als onder narcose
licht, ijl, onwezenlijk de voorstelling beleefde. Soms voelde ik muziek en rhythmus
zoo over m'n lijf rillen en trillen als stond ik onder een koude dan weer onder een
gloeiend heete douche. Dat dansen had me zoo opgezweept, dat ik er 's nachts
niet van kon slapen. In mijn verbeelding zag ik telkens weer het Bachanaal, wellust
van kleur en beweging... Ik was niet hysterisch. Muziek wond me wel op, maar m'n
zinnen gingen toch nooit aan den haal. Als ik er nu aan terug denk is het me alsof
ik onder hypnose heb gestaan.... Volg je me, jongen? vroeg ze timide.
- Woord voor woord antwoordde hij rustig en nuchter.
- Ik kwam vrijdag's bij Montagno. We spraken slechts over de Russen. Hoe Njinski
en hoe Karsovina gedanst hadden. Plotseling nam hij mijn viool en speelde het
motief uit de triomphe de l'amour van Lully. Maar ik dweepte veel meer met de
Slavische dansmuziek;
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en toen hij een paar maten van het ballet Zwanenfee van Tschaikovsky speelde,
riep hij lachend uit: daar kan iedereen op dansen. Probeer jij eens, zei hij. Ik maakte
'n paar onbeholpen passen, verbeterde die toen. Strekte de beenen en herinnerde
me als een prachtig schilderij plotseling de houding van Karsovina. Hij speelde
verder, versnelde het tempo. De muziek hitste mijn bloed op. Ik vond me niet
kinderachtig of belachelijk meer. Van de sofa nam ik een sjaal en zwaaide met het
ding als een balletdanseres. Maar het corset hinderde me. Wacht even zei ik. In 'n
oogenblik was ik in de achterkamer. Gooide 't corset uit, knoopte m'n jurk toe en
luisterde met bonkend hart naar Montagno's spel. Wanneer ik er aan terug denk,
zie ik nog altijd dat afschuwelijke rood pluchen tafelkleed voor me met een
creme-witte looper. Hu! zoo grof ordinair. 'n Chaiselongue met een nagemaakten
kelim en 'n paar akelige kussens. 'n Hooge mahoniehouten spiegelkast. O ja.... en
dan verdroogde lauwerkransen met verkleurde linten. Er hing een lucht in de kamer
van sigaretten en tabak. Ik weet nog hoe m'n opwinding even neersloeg. 'k Vond
me zelf mal. Toch, omdat hij doorspeelde begon ik opnieuw te dansen. Ik kwam er
weer in. Hij moedigde mij aan. Ik voelde den rhytmus door m'n lichaam in telkens
heftiger electrische stroomen. Elke zenuw elke spier trilde. Ik danste als in een roes,
gedachteloos. Hoe ik danste? ik wist 't niet.... De kamer werd ijl als lucht, waarin
m'n lichaam als stof opgenomen werd.... Toen lag ik, hoe ik er gekomen was wist
ik niet, in de achterkamer op de sofa. Montagno stond naast me. Ik zag
zweetdroppels op z'n voorhoofd. Hij hield een glas water in de hand. Ik moest even
glimlachen om z'n strakke bolle oogen waarmee hij mij zoo vreemd aankeek. Toen
streelde hij me met zijn lange dunne hand over m'n wang en m'n haren. Dat maakte
me rustig. 't Was of ik zoo in zou slapen, half bewust. Weg gleed op de klanken van
een heel fijne sordino muziek. Ik hoorde heel vaag een stem. Iemand kuste me.
Weerloos liet ik alles toe, alles.... en gek.... instinctmatig verzette ik me tegen het
krijgen van een kind.... terwijl ik er niets.... niets van af wist. Mijn opvoeding was
prachtig, zei ze met een sneer. Ik ben van hem weggegaan, maar toch weer
teruggekomen. Die krankzinnige willeloosheid heb ik nooit begrepen. Ik verafschuwde
die ploertige achterkamer met 't afzichtelijk gore licht van een smalle binnenplaats.
Verfoeide die sofa met het geverfde kleed. En die tafel met dat roode pluchen ding,
't was 'n nachtmerrie voor me.
Haar stem klonk als snikken. Maar vast tuurden haar groote oogen
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over het ven dat als een bronnen plaat vol glanzende emaillekleuren te glinsteren
lag in den bruinen ring der heide.
- 'k Was vijftien, zei ze toonloos. Wanneer er in 't huis van m'n zuster iets over de
slaapkamer geheimen gezegd werd, hield zij plotseling een vinger voor den mond.
Zus mocht 't niet hooren. Die was nog zoo'n kind. Met halve woorden spraken ze
dan. Zusje snapte er dan niets van. Nog zóó naief. Speelde met de poppen en ging
een uur later.... O God! hoe stom zei ze plots. Haar mond bleef als na een gil
openstaan. Weer zuchtte ze diep om op adem te komen. Toen vervolgde zij:
- Mijn vriendinnetjes spraken over kinderlijke liefdes avontuurtjes. Niemand
begreep dat ik al torenhoog boven al die dingen uitstond. Dat ik reeds alles wist,
alles en hun spel meespeelde alsof die geheimen raadsels voor me waren. Het
geheim was me lief. Ik hield van die stilte. Maar toen ontmoette ik op een der
concerten 'n jongen van 'n jaar of achttien. Zoo'n bleeke met vlasachtige
muzieklokken, vergeet me niet oogen. Wij zagen elkaar dikwijls en spraken over
muziek en toekomst. Hij speelde piano, ik viool. Ik werd echt verliefd omdat hij zoo
ascetisch, zoo zonder rood bloed was. Plots verdroot het me om nog langer naar
Montagno te gaan. M'n heele familie was woest. Ik bleef koppig. Ik leefde weer als
'n echt kind. Troostte me met verliefde briefjes, bloemen en chocolade. Ik verachtte
m'n viool. Begon rijp en groen te lezen. Schreef novellen en fabriceerde slechte
gedichten. Blokte me suf op Nietzsche's ‘Immoralist’ en Schoppenhauer's ‘Metaphysik
der Geschlechtsliebe.’ Op m'n zeventiende was ik geestelijk zoo gedesiquilibreerd,
dat de meesten me voor 'n soort ‘schenie’ aanzagen. Liefdes geschiedenissen
gingen en kwamen als mooie en leelijke gedachten. Als ik ze voor 't inslapen de
revue laat passeeren zie ik slechts onverschillige gezichten die me zelfs geen
ontroering of zinnelijke huiver meer bezorgen. Soms schrik ik er even van als bij 't
zien van levende panopticum figuren.
- Hoe lang duurde die.... die.... geschiedenis met dien.... hoe noem je hem....
Montagno....? vroeg Henk, uiterlijk ongenaakbaar.
- Wat doet er dat toe, antwoordde ze plotseling geirriteerd. Vraag ik jou over dag
en uur van jouw liefdes histories? Ik hou' er geen dagboek op na.
- Wie waren de andere gelukkigen, vroeg hij grof. Hij zag hoe zijn woorden als
steenen op haar neerkwamen. Een giftige vijandigheid blikte hem tegen.
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- Jan en alleman, antwoordde ze en schudde het opgerichte trotsche hoofd als een
steigerend paard in verzet.
- Hoe schandelijk, zei hij verbleekend terwijl de tranen in zijn oogen welden. Hij
sloeg beide handen voor 't gelaat.
- Bewaar je kritiek voor later sprak ze grimmig. Ik ben hier op jouw verzoek
gekomen om.... om.... te biechten. Dat wilde je immers. Dacht je dat ik zoo naief
was om dat niet te voelen?
Hij keek op. Zag hoe rustig zij naast hem zat. 't Prachtige hoofd met de zacht
ovale kin steunend in de slanke handen, de elbogen op de hoog getrokken knieën.
Flink zochten de amber bruine oogen naar het laatste licht dat smeulde achter de
zwarte dennestammen. Vast gesloten streepten de roode lippen in het blanke gelaat.
- Is er een verschil of mannen of vrouwen het zelfde doen? vroeg ze. Weet jij
waarom je met die vrouw, dat meisje mee ging? Waarom je je zinnen dien nacht
wel en dien nacht niet koelde? Waarom je liefhad? Waarom je wellust werd
opgewekt? Weet je dat?
- Omdat ik liefhad, zei hij haperend.... lief hebben.... dat zal wel voldoende zijn,
stotterde hij gepijnigd.... Maar gisteren en alle dagen die achter ons liggen, wist ik
waarom ik jou begeerde.... omdat ik je lief had.... vergoodde....
- En van avond weet je dat je een fantasie vergoodde, vervolgde zij smalend. Nu
weet je dat ik niet de heilige maagd ben voor wie je me gehouden hebt.... Ik heb
dat fantasietje van jou in elkaar getrapt. Dat moest ik doen. Ik hou te veel van je om
je te bedriegen. Zij hield plots op en keek hem diep in de oogen. Zag hoe rampzalig
hij was. Een gevoel van moederlijke liefde en deemoed welde als een bron van licht
in haar verbitterden geest op. Heb ik je pijn gedaan jongen, vroeg ze zacht gestemd
door medelijden. Zie je me nu niet meer als gisteren? Zij streelde zijn hard die
krachtloos over z'n knie hing. In zijn stugheid doofde elke huiver van liefde en lust.
Droef en gelaten tuurde hij naar het wezenloos lichtgeblikker over den ven-spiegel.
Ben ik nu zoo veranderd, vroeg ze. Kijken m'n oogen niet als een uur geleden? Is
m'n gezicht vaal en oud geworden? Zijn m'n lippen minder heet en rood? Klinkt m'n
stem anders nu ik oprecht geweest ben? Zijn m'n haren grauw of grijs geworden?
Hebben die anderen iets dat van mij, van mezelf was, gestolen? Zie mij aan jongen.
Zóó heb ik nog nooit een man, een vrouw, mezelf aangezien. Laat je oogen niet
zoo blind staren. Toe, lach om je leed en denk om mijn liefde. Zóo heb ik immers
nooit lief gehad. Spreek nou jongen, zeg nou wat. Mij hinde-
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ren die anderen niet, waarom moeten ze dan jou in den weg staan? Hoe kan je
liefde groot geweest zijn, wanneer je haar nu al verloren hebt?
- Hou jij van bloesems wanneer ze in de modder liggen? vroeg hij.
- Je beeldspraak is niet vleiend, antwoordde Natascha geraakt. Zie ik er zoo
bemodderd uit, spotte ze nerveus.
- Ik kan je ziel niet zien.
- Omdat je ziende blind en hoorende doof bent.
- Ik ben dus jouw eerste waarachtige echte liefde, smaalde hij en begon toen
zachtjes te fluiten.
Zij zweeg mokkend en teleurgesteld. Begreep hij haar niet of wilde hij haar niet
verstaan? Probeerde hij met haar een flirt spelletje te spelen of vocht hij met z'n
ijdelheid en jaloerschheid? Zij bestudeerde aandachtig zijn uiterlijk koel en 'n beetje
verdrietig gelaat.
- Sinds ik jou voor de eerste mael gezien heb, liet ik m'n verleden in den steek.
- Wat 'n opoffering, meesmuilde hij.
- Voor mij was 't meer dan dat, zei ze ernstig. Ik was voor de eerste maal
zinnenloos verliefd.
- En morgen komt de andere.... met zinrijkheid spotte hij.
- Neem aan dat ik zoo ben, vertel jij mij dan eens hoe jij zult handelen, wanneer
je alledaagsche liefde de vuurproef moet doorstaan. Waren dit de eerste bloesems
- die ze nu toevallig niet zijn - die jij wilde plukken? Heb je nooit te voren bloesems
vernield? Ben ik het eerste meisje - ik bedoel natuurlijk de vrouw - waarop jij verliefd
bent? Jouw eerste déceptie? En aangenomen dat het zoo is zou je me dan voor nu
en altijd, zonder een enkele maal af te dwalen, dezelfde groote waarachtige liefde
toe kunnen wijden als die eerste maal toen we onze zieltjes peilden? Kijk me eens
aan? Belieg je niet en huichel niet. Wees oprecht al was 't voor de éérste maal in
je leven. Je durft geen eerlijk antwoord te geven, omdat je weet en voelt dat elke
toestemming een leugen is.
- Maar als je dan toch alles vooruit weet, waarom doe je dan nu alsof je verliefd
bent? Waarom ben je dan hierheen gekomen? Ik word zoo wanhopig moede, steunde
hij. Je ziet door mijn geest, als 't leven op straat door 'n beslagen venster. Je bemerkt
de voorbijgangers maar je herkent hun gezichten niet. Dagen, maanden lang heb
ik als een kluizenaar in de wereldstad geleefd en smartelijk geleden onder deze
liefde. Pijnen van wellust, pijnen der scheiding, pijnen
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van verlangen. Ik heb in den nacht gesmeekt om je bijzijn. Overdag zocht ik naar
je in de straten. Midden in 't gewoel van meisjes en vrouwen, van jongens en mannen
zag ik plotseling jouw oogen blinken. Tinten van herfstgoud in fluweelig zwart, je
lippen als roode bloemen in duistere kamers. Ik zocht naar je wanneer ik droomend
langs de blauwe meren liep. De geur van je lichaam was me zoo bekend dat m'n
lippen de lucht zoenden waar linden te bloeien stonden, terwijl ik droomend wakend
verheugd door de velden ging. Zoo lief, zoo zielslief had ik je dat elke gedachte aan
andere meisjes en vrouwen me als een sacrilege voorkwam. Ik ging het naakt voorbij
met een blos van schaamte op m'n wangen en dorst niet rondom kijken. Ik was een
gek, een vreemdeling in de wereld. Ik tooide je met witte bloemen, lelietjes van dalen
en bleeke rozen. Ik werd sentimenteel en zong liedjes zonder zin, spelende rankende
klanken. En nu.... nu is 't uit.... M'n bloemen zijn verlept als m'n gedachten. Mijn
zoeken is nutteloos. Jouw oogen vind ik overal. Jouw lippen zoen ik hier, ginds.
Jouw woorden hoor ik uit alle monden. Gisteren had ik je bij alles wat me heilig was
gezworen met dure eeden gezworen dat ik je nooit, nooit ontrouw geworden was....
Vandaag blijven de eeden in m'n keel steken. Ik kan niet bewust liegen.
Zij luisterde stil aandachtig. Er was een klank in zijn stem van ingehouden
hartstocht en wellust. Zij zag hun beider lippen als roode rozen in vaal kamerlicht.
Zij snoof den geur op van zijn lichaam. Waarom dan die koelte tusschen hun beiden?
Waarom dat schrijnende verdriet? Waarom die hallucinaties? Bestond de weelde
der zinnen dan alleen in eenzaamheid en negatie? Alleen in het ongestilde, eeuwig
smachtende verlangen? Zou zij tegen haar eigen droefgeestige gedachten in spotten
en lachen, weerstand bieden? Of zich maar gelaten laten meedrijven, zonder
gedachten, zonder antwoord. 't Was heur of 't bloed loom en zwaar door 't lichaam
vloeide of bijwijlen 't hart stilstond. Dronken van zinnenweelde sloeg zij onbewust
de blauw dooraârde leden met de zij-glinsterende wimpers, als vlinderwieken neder
over de zacht brandende lampen van haar ziel. Als in een droom woelde ze met
haar naakte armen in bergen bloedroode rozen en trok ze naar zich toe, dicht tegen
haar harde borsten waaruit bloeddroppels regenden, duwde ze tegen haar wangen
die van schaamte en blijdschap purperrood bloosden, drukte er diephaar zoenende
lippen in terwijl de geuren haar lusten luwden en steigerden. Dan was 't of ze
behoedzaam in een glad blank marmeren bad, vol water lauw warm
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van de heete middag zon, gleed; naakt, getooid alleen met heur blauw zwarte haren
die zachtjes streelden over de schouders en den buigenden rug. Naakt in den
eenzamen tuin; rillend naakt, schuldig zinnelijk onder de huiverende goud blauwe
schaduwen van heesters en boomen. Zoo tuurde ze door de fijne wimpers naar de
lijnen en vormen van haar ranke beenen, zoo dun en smal aan de enkels als
kinderpolsen, maar buigend rond als een vaas de harde welvende dijen. Zij zag
haar handen bloesem-wit nu smaller met tegen natuurlijke vicieus puntige vingers
die naar 'n rozenblad zochten dat als 'n venusschelp op het glinsterend water dreef.
Ze schudde 't hoofd in afweer en trachtte met groote inspanning de plaats te
herinneren waar ze was. Zij zag weer de nu bronskleurige heide en herkende het
roerlooze watervlak van het ven. Toen richtte ze langzaam en als bevreesd het
hoofd op naar den hemel. Maar ze glimlachte om haar angst. Als goudvisschen in
een zeegroenen bokaal dreven de vederwolken boven haar. Ontnuchterd keek ze
van terzijde Henk aan, die neerslachtig suffend over zijn ontgoocheling de elbogen
op de knieën de kin in de handen steunend, somber naar het donkere dennenwoud
tuurde. Zij vond hem plotseling een beetje vervelend met zijn gekwetste ijdelheid.
't Was of hij den martelaar speelde. Die gedachte hitste haar wrevel en spot op.
Haar zinnelijkheid verschraalde. De angst voor een leeg en eenzaam leven wekte
de strijdlust weer in haar op. Onevenwichtig dobberden haar gedachten. Hoe moest
ze nu handelen. Haar heele wezen krijschte om een daad en toch bleef ze daar
besluiteloos in afwachting op een onweerstaanbare impulsie roerloos zitten. Zou
ze spotten of sentimenteel zwaarmoedig doen. Zou ze Henk maar eenvoudig zoenen,
afscheid van hem nemen en heen gaan? Zij dorst de warme weelde der avondstilte
door geen enkel woord te verkoelen. Ver uit elkaars gedachten waren ze toch zoo
dicht bijeen. Kon alles dan zoo niet blijven wanneer ze de rust die vlak bij was in
wilden gaan?
- Waar denk je zoo lang over na? vroeg zij eindelijk.
- Ik zit te suffen over 't leven en de dwaze ontgoochelingen, antwoordde Henk
zuchtend.
- Kom jongen, sprak ze bemoedigend. Als 't donker is schijnen er weer sterren.
En toen spottend vervolgde zij: 't Lijkt wel of we Maeterlinck aan 't plunderen zijn.
- Dan nog liever Ibsen! zei hij in haar toon.
- Zoo hoor ik je liever, antwoordde zij. Laten we nu gaan anders
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verspeel ik het laatste restje van m'n reputatie in het dorp.
Henk was op gesprongen.
- Geef me je hand. Nu! met één ruk.
- 'n Veertje! riep hij schertsend. Zij stonden lijf aan lijf. Eén oogen blik laaide de
begeerte in hem op om haar hier te bezitten. Met beide handen omknelde hij heur
dunne polsen. Natascha zag zijn verdaasde oogen, glimpen van woede en lust.
- Henk! in godsnaam! Henk! riep ze uit. Henk! wat bezield je. Hier! zei ze vragend
angstig omblikkend. Maar Henk! dan toch....
Hij liet haar plotseling los en lachte gemaakt.
- 't Is toch maar 'n spel, antwoordde hij. Mag ik je dan niet eens 'n zoen geven
kruid je-roer-me-niet?
- Liever niet, zei ze koel. We gaan nu naar huis....

VI.
Hij stond op het balkon der herberg en tuurde aandachtig over de kleine tuintjes der
hoveniers achter de naar den grond schuivende breede daken der lage
boerensteêen. Door de nacht stilte wiekten met korte als hulpelooze slagen de kleine
angstige vleermuizen. Lauw warm hing de lucht over de uitgedorde stoffige aarde.
't Was of hij de boeren en boerinnen in hun droomloozen slaap amechtig hoorde
hijgen en steunen in de dompige alkoven en binnenkamers. Zou dat niet ten leste
het eenige goede leven zijn, overdacht hij mistroostig. Maar waarom dan die eeuwige
oneindige ruimte daarboven, vroeg hij zich af. Koel, geweten- en zinnenloos koepelde
de goddelijke tempel sterren klaar over de verdrietige, afgeleefde, verschrompelde,
van leed en smart, van wee en angst, van bloed en passie gepijnigde en geteisterde
aarde.
Hoe ongenaakbaar, koel en hooghartig, hoe blank en maagdelijk rein was de
lichtende zomernacht.
- Verliefd! zei hij stil voor zich heen en tuurde anders naar den hemel en de
twinkelende sterren dan in de dagen die hij tobbend met de anderen om zijn brood
gesleten had. Nu dacht hij weer aan haar en mêt haar aan den hemel, de sterren
en de raadselen die aarde en menschen omgaven.
Leunend over de balustrade zocht hij aan het eind van den straatweg naar de
woning van den antiquaar, naast het zwarte steegje. Hij
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zag of meende te zien 'n gelig lichtschijnsel in den donkeren gevel achter de kastanjeen lindeboomen.
Zou zij nu rustig kunnen slapen en droomen vroeg hij zich af, of wakend woelen
in haar bed? Zou zij als hij door het venster staren den lichten zomernacht in met
haar gedachten bij hem? Wat hij voor liefde hield was dood en wat hem eerst
afschuwelijk toescheen hartstocht en zinnelijkheid leefde, brandde gloeiend in zijn
brein. Hij meende haar nu nuchter en naakt te kennen. Met 't glimlachje van een
wereldwijs psychiator trachtte hij een nieuw beeld van haar te scheppen. Doch
telkens wanneer hij met koel verstand de gevoelens en drijfveren van Natascha
poogde te ontraadselen, door vlijmde een pijnende jaloerschheid zijn hersens. Dan
zag hij haar in eens in de grove burgerlijke achterkamer op den chaise-longue liggen.
Zijn haat en woede brak los in godslasterlijke woorden. Voor zijn oogen doemde
het afschuwelijke roode pluchen tafelkleed op waarover het gore licht verschraalde.
Hij hoorde hun stemmen prevelen en vloekte. Wat had zij met die anderen
uitgevoerd? Stikkend van woede over zijn teleurstelling, onmachtig om zich te
beheerschen vloekte hij haar en zich zelf. Balde de vuist naar den zalig zoeten
nachthemel en vloekte hulpeloos.
Hij kon niet boven de dingen staan, zich zelf en haar beoordeelen, omdat hij zelf
leed en zelf gepijnigd werd. Hij onderging de smart als een stoer zwemmer
verdrinkend na woedende worsteling tegen de schuimende branding.
Door de wijd open deur trad hij de kamer binnen. Hij trok een leunstoel naar het
balkon, stak een sigaret op en tuurde opnieuw over de zilvrig glanzende rieten daken
van het nachtstille dorp. Zijn woede was uitgeraasd. Slaperig en loom overdacht hij
nog eens haar woorden. Oprecht was ze! eerlijker dan hij. Zou hij ooit zoo durven
spreken over zijn zinnelooze lusten, snel ontvlamd als rijshout? Gewagen van zijn
grove kleine wellustigheden, liefdeloos en schaamteloos met onbekenden?
Schilderde hij de muffe interieuren waar de liefde te koop was en gekock werd? En
hij herhaalde de vraag: zou ik dat durven?
Gedachten kwamen en gingen. Soms tuurde hij er een lang na als een
voorbijganger die hij meende te herkennen. O! was het die. ‘Of hij alles herhalen
zou wat hij zonder de gevolgen te bedenken uitgevoerd had?’ Nee, mompelde hij,
maar zonder berouw. Je meende wel trots en vol bewustzijn te handelen, doch later
begreep je dat je wil
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door 'n onbekende kracht beheerscht of voortgeranseld werd. Moest hij zoo Natascha
beoordeelen? Zou hij morgen naar haar toegaan en zeggen: ik heb me zelf zoo
dikwijls te grabbel gegooid dat ik geen recht heb om jou iets te verwijten?
Hij hoorde reeds haar wrang antwoord: wat ben jij edelmoedig. Moet ik nu de rol
spelen van de boetvaardige Magdalena? En jij Henk? Hoe denk je over dien van
Jozef?’ Hij lachte en begon toen te fluiten om de gedachten af te leiden die als luide
stemmen klonken. Maar dan vergat hij de stompzinnige melodie en luisterde opnieuw
naar zijn denken. Een sterke door niets beheerschte wil drong de pijnlijkste gedachten
en verbeeldingen naar voren. Want hij wilde de leegte, slaap en vergetelheid. Hij
geeuwde lusteloos en rookte om zijn zenuwen te bedaren.
‘Ik wil haar niet meer zien,’ mompelde hij. Die zin herhaalde zich telkens als het
zanikkende refrein van een armzalige straatdeun. God! ik weet dat nou wel, riep hij
dan plotseling woedend uit. Dan was er een oogenblik rust en stilte.
Soms zag hij haar ineens voor zich staan zoo begeerlijk en schoon, dat hij zijn
armen naar het schijnbeeld uitstrekte en ‘Natascha’ prevelde.
Zou zij morgen spottend lachen wanneer hij haar vertelde dat hij dien nacht geen
oog gesloten had? Vervloekte romanheld! schold hij woedend. Eerste bedrijf: de
twee gelieven hebben getwist, zij gaan scheiden. Belachelijk! Waarom ging hij niet
kalm slapen? Morgen zou hij er suf van zijn. Stel je toch niet zoo aan, riep hij
brommend.
- Ik zal je morgen niet weer zien, Natascha,’ zeurde de stem.
- Haar 'n zorg, mompelde hij. Voor zoo'n held als jij vindt zij tien beteren. Wie?
Wie! Wie! snauwde hij.
Hij had de woorden half ingedommeld zóó luid gesproken, dat hij klaar wakker
schrok. Met beide handen wreef hij de vakerige oogen. De rillende koelte van den
zomer na-nacht huiverde over zijn slaapdronken lichaam. Een valsch groenachtig
schijnsel doorgloorde de trage schaduwen der vale slaapkamer. Een meubelstuk
kraakte. Hij keek schuw naar het houten ledikant waarover de dunne witte sprei lag.
De barre leegheid van het vertrek, de neergelaten gordijnen waardoor het eerste
licht teemde, de versleten meubels en de grauwe kleur van het lijzig behang maakten
hem bloode en angstig. Hij schrok voor elk geluid. 't Was of hij bij een doode de
wacht hield.
Tranen welden in hem op met de deernis over zijn verloren illusie.
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De vogels zongen weer als elken morgen in de perelaars. Als gisteren cirkelden de
leeuwrikken in den dauw blauwen uchtend hemel. Opnieuw trokken de snaterende
waggelende ganzen naar de klaverweiden. Tusschen de violette nachtwolken die
als banken boven den einder blokten vlamden de eerste oranje gele zonschijnsels.
Uit de zwarte schoorsteenen der boerensteeen pluimden ijl de witte rookslierten in
het pipse licht.
Hij hoorde de bekende geluiden aanzwellen en afnemen. Loom en lusteloos keek
hij over het stoffig grijze nest. En een vraag meutelde door zijn brein: wat moet ik
met dien nieuwen dag beginnen?
Zijn spot en tweestrijd waren heen. Als hij toch maar slapen ging? Was alles wel
de moeite waard? Morgen, overmorgen zou het leven weer eischen stellen. Dan
was hij geen toeschouwer meer die met geteisterde oogen naar vage verbeeldingen
tuurde. Dan zou hij niet meer over onherroepelijke feiten peinzen en zeuren.
Hij trok kalm zijn jas uit; toen het overhemd. Nam uit de toiletdoos het scheergerei.
Plaatste zich toen als elken morgen voor het spiegeltje dat boven de waschtafel
hing. Gedachteloos diep in zich gekeerd, ver van het daagsche leven, van
teleurstelling en hoop, zwaarmoedig, zette hij werktuigelijk het mes aan op den
gladden lederen riem. Dan boog hij 't bovenlichaam over de waschkom en tuurde
met de donker blauwe oogen naar zijn verfletse evenbeeld zuinig belicht vol diepe
schaduwen. Hij bekeek zich nauwkeurig en zag den verbeten lach om zijn strakken
mond. Toen zette hij het vlijmscherpe blauwe lemmet op zijn harden witten hals,
behoedzaam en bekeek weer zijn kop die bijna ironisch maar gemaakt lachte.
Ja! sprak hij zijn kop toe, te laf ben je. Straks zeg je weer: waarom ook.... Ik ken
jou, smeerlap!
Maar toen smeet hij 't mes op tafel en verborg snikkend zijn hoofd in het
beddekussen.

Het Weerzien.
I
Een kille Octoberochtend.
Op het perron liep Henk heen en weer, wachtend op den sneltrein. Soms stond
hij, met den rug naar den ijskouden wind, even stil op het hooge viaduct om naar
de leege holle straten te kijken der nog sluimerende wereldstad. Hij zag het ziekelijk
witgroene licht der vele
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lantarens reflecteeren op het ijsgladde asfalt, de bleeke gele schijnsels in de hooge
cementen gevels zacht branden, de schaduwen van auto's en aapjes over een groot
hel verlicht plein snellen. Achter de zwarte silhouetten van vlijmscherpe torens,
rondende koepels en kantige daken zag hij het eerste armelijke zonlicht van den
nieuwen dag tusschen violet blauwe wolkenbanken schrijnen.
Telkens als hij de onrustig sluimerende wereldstad zoo in den katterig druilenden
na nacht zag, voelde hij een redelooze triestheid over zijn ziel huiveren. Een
dreigende angst voor het naakte stadsgelaat, een schrik voor het eindelooze,
nuttelooze werk, een onbegrensd meelijden voor de millioenen onbekenden die
waakten of droomden in die duizenden op en naast elkaar gestapelde kameren.
Dan leek de wereldstad een duistere doolhof waarin hij naar een onbekenden weg
zocht, waarin hij vocht tegen schaduwen....
Zeur nu niet gromde hij. Ik wil alleen aan Natascha denken en gelukkig zijn.
Met groote oogen overzag hij het spoorweg viaduct met de vele roode, groene,
paarsche en goud-gele seinlichten die als flonkerende edelsteenen tegen het purper
velours van den hemel hingen.
In een leegen coupé had hij een plaats gevonden. 't Was er behaaglijk warm en
hij gevoelde zich thuis en rustig. Terwijl de trein door het bekende landschap snelde,
al verder en verder weg van de wereldstad, herdacht hij de laatste maanden van
zijn tobben en zwoegen.
Meermalen was de lust in hem opgekomen om Natascha te gaan bezoeken, doch
telkens had hij de reis uitgesteld. Af en toe schreven zij elkaar, vriendschappelijke
brieven. In haar laatste schrijven stond: 't Zou toch wel prettig zijn, Henk, wanneer
we elkaar na zooveel maanden weer eens ontmoetten. Ik verheug me er ten minste
op.... en jij ouwe jongen?
Die woorden waren voldoende geweest om alle slagboomen op te ruimen. Maar
nu vroeg hij zich weer af wat hij eigenlijk in dat dorp doen ging. Wist hij thans hoe
hij van Natascha hield? Was hij verliefd of prikkelden hem slechts begeertelusten?
En hij doorleefde weer de laatste nachten vol droomen en verleidelijke visioenen.
Hij had haar weer gezien als dien avond bij het blauwe heide ven. Smetteloos wit
als seringen, geurig als appelbloesem en haar stem zoo vloeiend zacht van geluid
om er even met de hand over te streelen.
Hij sloot de oogen en zag de zij-zachte blauw-zwarte haren, de
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ivoor blanke huid, de groote goud-bruine oogen; de handen als blaren fijn generfd.
Hoe stond ze tegen het goudend avondlicht in dat eenvoudige witte kleed, hoe
schoon welfde heur borst, hoe rank was haar taille, hoe spanden de prachtige
kaarsrechte beenen tegen den dunnen rok.
Maar wat wilde hij van haar? Heur spottende geest, vinnige kritiek, bijtende ironie
bekoorden en irriteerden al naar zijn eigen stemming kaatste. Haar lichaam echter
waaraan hij voor dien biecht avond ternauwernood waarde hechte, slechts gedacht
had als iets zeer schoons, maar zóó ver weg dat de begeerte om het te bezitten
niet vurig in hem oplaaide, als de liefde voor de sterren, de ondergaande zon, de
teere kleuren op een meerspiegel, dat lichaam de vorm, de kleur, de warmte de
geur alles er aan drong zich dichter aan hem op. Het visioen alleen bedwelmde
hem. Hij kon er uren over zinnen. Hij zoende het in gedachten, terwijl zijn
vingertoppen tastend over denkbeeldige vormen streelden. Dan maakte hij zich zelf
diets dat hij het onbereikbare op aarde eindelijk gevonden had. Natascha! zij
beteekende de puurste ineenvloeiing van geestelijke en lichamelijke liefde. Hij
probeerde telkens die twee begrippen tot een te vereenvoudigen, maar dan stond
alleen nog begeerlijker dan ooit het schoone lichaam voor zijn verbijsterde oogen.
Was haar geest ongerept gebleven dan zouden zij saam de onbekende
paradijslusten gezocht en gevonden hebben. Maar nu was niets haar vreemd. Zij
zou in den afgrond van haar gedachten vergelijkingen maken. Die veronderstelling
joeg hem 't bloed naar 't hoofd. Hij schaamde zich voor die waarheid. 't Verleden
had het schoone beeld geschonden. En toch was de begeerte gebleven om dat
schoone lichaam te omhelzen. Bestond er dan toch een vleeschelijke en geestelijke
liefde? Als hij zijn jaloerschheid teugeloos liet voortsnellen dan zag hij Natascha als
een veile deern in de armen van verliefde jongens en mannen. Dan leed hij helsche
pijnen maar vervloeken kon hij dat liederlijk schoone lichaam niet. Zelfs die pijnen
hitsten zijn begeerten op. Hij vond dit alles zeer verachtelijk en toch genoot hij van
het visioen. Zoo sterk was het verlangen om haar te streelen en te zoenen dat hij
zijn jaloerschheid en woede, zijn teleurstelling en wanhoop als futile dingen weg
kon denken. Hij verachte haar, maar nog veel meer zich zelf. Hij vergaf haar alles
maar ook zich zelve. Hij overwon zijn blanke liefde droomen voor éen uur lichamelijke
liefde.
Hij wist dat dit het einde zou zijn.
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En leunend in de kussens van den wagen, sloot hij de oogen. Een éenig verlangen
om haar te omhelzen en te overlommeren beheerschte hem. Was dit geschied, dit
duldeloos verlangen gestild, dan bleef er niets, niets meer te wenschen. Al het
andere leek bijzaak. De zon ging elken dag onder. Oogen die elken dag de
schoonheid zagen werden blind. Gedachten die altijd naar god zochten verstompten.
Geleerden die eeuwig naar den steen der wijsheid zochten wisten dat ze elk uur
dommer werden. Er bestond maar één groote liefde, één begeerte. Zoo kon één
vol glas maar éénmaal leeg gedronken worden. Aan één liefde één begeerte voldaan
worden. Alles wat volgde was een verschraalde herhaling, parasiteerde op hoop,
zooals het heele leven. Er was geen grens aan zijn begeerte. Daaraan te voldoen
zou, dit wast hij zeker, ook het einde zijn....
Liet hij even zijn giftige jaloerschheid als een stormwind over zijn bloesem blanke
gedachten-tuinen varen, dan zag hij visionnair hoe de verliefde Natascha met
anderen gesold had. Hij trachtte haar zielsleven te ontraadselen. Beukte als met
hamers en breekijzers op een gesloten poort en zag dan nog slechts door een kier
één zelfkant van haar wezen: een moment opname bij bliksemlicht, haar zinnelijkheid.
Zijn gedachten drongen verder, woelden als handen in sintelhoopen. Zij moest wel
de geheime paden kennen die een doolhof gelijk door de oerwouden der zinnen
slingeren. De verdwaasde verliefde goddelijke jongens met trillende monden,
bonkende harten, schuchter vriendedelijke oogen. De minnaars met kleine bloempjes,
vluchtige zoenen, pijnlijke handdrukken, jammerlijke sonnetten en stamelend proza.
Maar heilig en onbegrensd vertrouwend en eerlijk. Juichend of wanhopig bedroefd
over haar woord, lach of oogenblik. Zij moest de mannen kennen met hun
schijnheilige beloften van eeuwige trouw en liefde, die hun ijdelheid tentoonstelden
en hun lusten verheimlijkten. Mee hebben geleefd hun apathie en gelatenheid, hun
voldane en geeuwende leegheid. Zij moest weten hoe zij tierden en steunden of
amechtig terneer lagen met doode oogen, hamerende harten en verlangenlooze
lijven.
Zij doorzag immers de mannen en wist hoe ze zich versierden met gestolen
pluimen. Hoe ze zich kronkelden en wenden om hun begeerten te bevredigen. Zij
moest ook het verschil kennen tusschen het kijken van den eenen of den anderen
die driften en liefde te koop boden.
In slapelooze nachten van links naar rechts wentelend op zijn spon-
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de had hij die zijkant van haar psyche bekeken.... maar bij het daglicht zag hij zoo
vele facetten van haar rijken geest en zoo begeerlijk schoon leek dan weer haar
gelaat en lichaam, dat hij grinnikte om zijn belachelijke jaloerschheid en zich verachtte
om zijn graaien in de levens-belt.
Leunend in de kussens van den wagen sloot hij de oogen. Zoo kon hij haar
fantaseeren zooals hij haar eens gedroomd had. Een droombeeld waarnaar hij
gaand door de wereld zocht.
(Wordt vervolgd).
G.J.M. SIMONS.
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Narcose.
Tooneelspel in drie bedrijven
door Dop Bles.
Personen:
LOUIS DELCOUR.
PAUL MARTENS.
EDMOND NORVY, officier.
BERNARD LESPIÈRE, dichter.
GEORGES DELANAU, criticus.
DUCROCQ, schilder.
LENOIR, dichter.
ARMAND DE BERTON.
1e. Schaakspeler.
2e. Schaakspeler.
ANDRÉ, kellner.
Een kellner.
Koffiehuisbezoekers.
GERMAINE DE BEAUFLEUR.
YVONNE LEDON.
GEORGETTE HERMANT.
NINIJ.
Een zigeunervrouw.
Een kamermeisje.

Eerste bedrijf speelt te Parijs in 't café ‘L'Homme Doré’
Tweede bedrijf speelt ten huize van DELCOUR (te Parijs).
Derde bedrijf in een Hotel op een Fransche badplaats.

1e Bedrijf.
Het tooneel stelt voor de kleine uitbouw van een café-zaal. Links en rechts tafeltjes,
waarvan enkele gedekt.
Achtergrond, links, een smalle deur, rechts ziet men, gedeeltelijk het buffet, in de
groote zaal geplaatst. Gedurende de 5 laatste tooneelen komen bezoekers binnen,
die zich naar de groote zaal begeven.
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1e Tooneel.
1e en 2e S p e l e r . ANDRÉ, (Schaakspelers links op den voorgrond).
1e S p e l e r .

Kijk eens eerst naar je koningin voor je speelt!
2e S p e l e r .

Mijn koningin? Daar kan niets mee gebeuren!
(brengt toch de hand terug die boven een stuk wijlt)

A, zoo! Duivels, die vrouwen daar kan je nooit zeker van zijn! Met een miserable
pion!
(verplaatst koningin).
1e S p e l e r .

En nu mijn paard.
2e S p e l e r .

Koning schaak? Dat's niets.
1e S p e l e r .

Pardon, ik gaf je een vork.
2e S p e l e r .

Sinds wanneer offreer je alleen vorken?
1e S p e l e r .

Wil je nog iets drinken? Uitstekend!
(roept kellner)

Aannemen!
(tot 2e speler).

Vooreerst win ik en dan heb ik vandaag nog een buitenkansje van 100 frank gehad,
dus 't kan lijden.
(tot kellner).

Geef mij vermouth-congnac en jij? Koffie?
2e S p e l e r .

Ja, koffie met....
1e S p e l e r .

Met wat? Cognac, Marc, wat wil je?
2e S p e l e r .

Geef mij dan....
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1e S p e l e r .

Marc?
2e S p e l e r .

Neen
(leest de kaartjes langs den muur)

Cotelette met frites, ja, geef me dat maar!
(kellner af)
1e S p e l e r .

Schaak Koning en Koningin!
2e S p e l e r .

Ja, dan ben ik weg, hè?
1e S p e l e r .

'k Zou 't zoo denken.
(zij staken 't spel).

2e S p e l e r .

Best hoor! Je mag nog eens winnen, ten minste als je dan maar eerst geld in de
wacht sleept.
1e Sp e l e r .

En ik had er niet eens meer op gerekend. Vieillot heeft voor zes maanden een
teekening van me meegenomen, die hij misschien voor den omslag van een
catalogus gebruiken kon en vanmorgen kwam heel netjes een postwissel alsof....
2e S p e l e r

....het de gewoonte was te betalen eer je gemaand wordt.
(kellner schenkt 1e speler in, 2e speler maakt gebaar te wachten).

Wat een schurk, wat een kanalje, die Vieillot!
1e S p e l e r .

Dat ben ik niet met je eens!
2e S p e l e r .

Jij kent hem niet zooals ik! Vraag hem maar eens wat ik hem in z'n gezicht heb
gezegd!
1e S p e l e r .

Ja maar aan wie doe je dat niet?
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2e S p e l e r .

Die kerel is zóo een oplichter, die mist zóo elk begrip van fatsoen, dat als ie eens
iemand behoorlijk behandelen wil, zooals jou nu, hij niet weet hoe-ie 't doen moet
en dan honderd frank zoo maar raak geeft. Wat een schoelje!
1e S p e l e r .

Het is toch eigenaardig, als ik hard om geld verlegen zit, komt het altijd op de een
of andere manier naar binnen waaien!
2e S p e l e r .

Ja, jij zwijnt altijd, terwijl ik dik word als een varken!
(tot zijn buik waarop hij klopt)

En wat zeg jij ervan? Een cotelette, zou je die smaken?
(tot 1e speler)

Kerel, ik ga van avond vroeg naar huis.
1e S p e l e r .

Zoo.
2e S p e l e r .

Om te werken.
1e S p e l e r .

Plotseling geinspireerd door de verloren partij of door mijn 100 frank?
2e S p e l e r .

Daar denk ik niet meer aan. Door de cotelette! Een smakelijk bereide, met 't
goud-geel der aardappeltjes op een fond van warm-bruine botersaus.... zie je dat
nu voor je?
1e S p e l e r .

Nog niet.
2e S p e l e r .

Moet je dan, verdomme, iets onder je oogen hebben eer je 't ziet. Jelie schilders
zijn toch allemaal proleten! Zoo iets moest je 't clair-obscur van een Rembrandt
doen begrijpen!
1e S p e l e r .

Dus je gaat van avond over 't clair-obscur van een cotelette schrijven?
2e S p e l e r .

Neen, over de wellust, de verzadiging, over den Romeinschen verval-tijd, toen de
menschen nog niet te lamlendig waren om te beseffen wat eten is! Geloof me, er
is niets mooiers in 't leven! Poëzie, vooral die tegenwoordig gemaakt wordt, wat is
dat? Behalve Paul Fort is er geen andere, waarachtige dichter dan ik! Maar Koks!
Dat is onze glorie! Kijk, dat is heel mijn vermogen,
(haalt wat losgeld uit z'n broekzak te voorschijn)
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plus twee termijnen huurschuld.
1e S p e l e r .

Maar waar eet je dan van?
2e S p e l e r .

Elke avond loop ik onverwachts op, bij den een of ander. Maar als je wilt, dat ze blij
met je zijn en de illusie van 't toevallige behouden blijft, dan kan je hoogstens éens
in de 14 dagen komen, tenzij er feestdagen in vallen, die breken ontzettend. En nu,
bij God, ik wist waarachtig niet bij wien vanavond op te loopen; de lui gaan maar uit
de stad....
1e S p e l e r .

Hindert je dat nooit, dat alimentaire klaploopen?
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2e S p e l e r .

Waarachtig niet! Ik inviteer ze op een uitstekend diner in een eerste restaurant.
1e S p e l e r .

Is dat zooveel goedkooper dan elken dag zuinig te gaan eten? Of kan je daar met
copie betalen?
2e S p e l e r .

O neen, ik geef dat diner pas als ik er boven op ben.
1e S p e l e r .

Wanneer is dat?
2e S p e l e r .

Kijk eens goede vriend, als ik er niet kom, dan ben ik
(maakt gebaar naar omlaag)

snap je? Welnu, begrijp je dan niet dat ik er dan vier kant maling aan heb, of ze dat
diner krijgen of niet? En bovendien, voorloopig heb ik maar éen verplichting en die
is tegenover de kunst, want bij God, ik kan niet werken als ik honger heb.
(Kellner dient cotelette op).
1e S p e l e r .

Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik smeer h'm.
(roept kellner met hoofdbeweging).
1e S p e l e r .

Ik heb er niet op gerekend, dat je koffie zooveel tijd zou nemen
(tot kellner)

Hoeveel?
Kellner.

Alles bij elkaar?
1e S p e l e r .

Jawel.
Kellner.

2 Frank 60.
1e S p e l e r .

Hier, 't is gepast.
Kellner.

Dank u.
2e S p e l e r .
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Maar geneer je niet, als ik eet ga ik er zoo volkomen in op dat je, door te blijven,
alleen bereiken kan dat je me stoort. Wanneer zie ik je?
1e S p e l e r .

(Ironisch)

Onverwachts oploopen?
2e S p e l e r .

Kom Vrijdag bij mij eten, dan zal ik voor plaatsen zorgen van iets goeds.
1e S p e l e r .

Goed, als je niets hoort, dan kom ik.
2e S p e l e r .

Wijn en brood zijn er altijd, de rest moet je zelf maar meebrengen.
(geven elkaar de hand. Eerste speler af).

2e Tooneel.
ANDRÉ, 2e S c h a a k s p e l e r , DELANAU, DUCROCQ, LENOIR. Zij komen links op, zien
ANDRÉ op den voorgrond en gaan naar hem toe.
DELANAU.

André!
ANDRÉ.

Heeren.
DELANAU.

Boven is voor ons een tafel gereserveerd hè?
ANDRÉ.

Neen mijnheer, in de zaal, in de hoek.
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DUCROCQ.

Vinden jelie 't boven niet gezelliger?
ANDRÉ.

Dat kan niet, 't is besproken.
DUCROCQ.

Kunnen jelui die lui niet beneden zetten?
LENOIR.

Wie zijn het?
ANDRÉ.

U kent ze niet. Gewone nette menschen.
DUCROCQ.

Zie je, dat komt er van om geen gewone nette menschen te zijn.
ANDRÉ.

Weest u maar kalm, u krijgt het groote tochtscherm en dan zit u afgescheiden van
de beschaafde wereld.
LENOIR.

Ik zit
(Ducrocq zet zich ook).
DELANAU.

Is Germaine de Beaufleur soms al hier geweest?
ANDRÉ.

Dat is ook al een paar jaartjes geleden, dat ze hier kwam.
DELANAU.

En niet eens zien spelen?
ANDRÉ

(verachtelijk)

Ik kom niet aan de overkant.
LENOIR.

Bravo, André, verknocht aan de kunst.
DUCROCQ.

En als de kunst 't met hem ook zoo goed meent, dan zal ie nog eens van honger
omkomen.
ANDRÉ.

Merci.
DELANAU
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(is terug geloopen en heeft de zaal ingezien en is weer teruggekeerd)

En 't scherm, waar blijft dat?
ANDRÉ.

Geduld mijnheer, 't staat op 't vuur, direct gaar.
DUCROCQ.

Breng ons hier maar vast wat, als altijd.
ANDRÉ

(tot de anderen)

En u?
DUCROCQ.

't Zelfde.
(Delenau ze tzich ook).
LENOIR.

En als we nu eens gingen wedden dat Germaine niet komt?
DELANAU.

Die is prachtig! Toen ik voorstelde haar voor de hoofdrol te vragen, vond jij het
onnoodig. Iemand, die een paar jaar aan 't Boulevard-théâtre was, zou, volgens jou,
lak hebben aan waarachtige kunst. Zij was enthousiast. Toen ik haar een avond
hier wilde hebben en haar voorstelde hier, gewoon onder ons, te komen dineeren,
wist jij absoluut, dat ze weigeren zou, omdat een ster niet graag terug denkt aan
den tijd, waarin zij nog glansloos aan een bleeke hemel stond. 'k Vroeg 't haar toch,
het idee vond ze ontzettend aardig, zij heeft niet afgeschreven, en....
LENOIR.

Komt niet
(zij worden bediend, als de kellner langs den schaakspeler gaat, wenkt hij hem, met
een gebaar, naar 't leege glas, waarop die hem koffie schenkt).
DELANAU.

Waarom dan?
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LENOIR.

Omdat ik niet, zooals jelie, een heilige in haar zie. Zij is mooi, maar dat is een
verdienste die ons alleen sympathiek is bij zeer domme vrouwen.
DUCROCQ.

Zij is niet alleen een eerste actrice, maar een zéer fijn voelende artiste.
LENOIR.

Dat verbeelden jelie je maar. Kijk eens hier. Als ze speelt, ben ik net zoo blij als
jelie, maar.... laten wij niet overdrijven. Voor drie jaar was zij de hoop van 't quartier
latin, de redding voor 't Odéon dat al een paar eeuwen er op wacht en zij leefde met
een lakei in 's lands dienst.
DUCROCQ.

Een officier, die, zooals hij, er op uittrekt en de dood durft te zoeken in plaats van
alleen te beschrijven, stel jij die onder een artiest?
LENOIR.

Ja.
DELANAU.

Ik ben 't volkomen eens met Ducrocq en dat neerzien op handelslui of militairen, in
principe, zooals jij dat doet.... neen daar ben je toch te oud voor, dat is goed voor
dichtertjes van 18 jaar.
LENOIR.

En dat zij naar de Boulevard verhuisde, is dat dan een bewijs van haar artisticiteit?
En dan dat sprookje, hoe vindt jelie dat dan?
DELANAU.

Wat bedoel je?
LENOIR.

Dat ze sinds ze met Norvy brak als een reine maagd leeft, terwijl ze niet eens weet
of ie nog leeft. Dat is de trouw van een naaimeisje of abnormaal of aanstellerig of
gelogen. Zoo zie ik haar nu, 't geen me echter niet beletten zal een gedicht in de
Mercure aan haar te wijden.
DELANAU.

Neem me niet kwalijk, maar dat lijkt mij hopeloos inkonsekwent van je. Je breekt
haar af met de gedachte dat ze burgerlijk degelijk is en je gelooft haar abnormaal
en aanstellerig. Welnu is je dat niet artistiek genoeg?
DUCROCQ.

Als je 't leven vroolijk wilt blijven zien, dan moet je je alleen in die karakters verdiepen
die oppervlakkig beschouwd antipathiek zijn, dan heb je kans dat ze meevallen. Zij
is in ieder geval allercharmantst om te zien, waarom je dan vermoeien, om te weten
of ze werkelijk zoo is?
LENOIR.

En toch wed ik nog, als jelie wilt....
DUCROCQ
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(opstaand).

Zeg direct om wat?
DELANAU

(staat ook op).

Ja, nu is 't te laat.
(Germaine komt op, rechts, Ducrocq en Delanau gaan haar tegemoet en blijven op
achtergrond even praten).
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3e Tooneel.
DE ZELFDEN, GERMAINE.
2e S p e l e r .

André heb je een goede sigaar voor me?
ANDRÉ.

Die u laatst hebt gerookt van zes sous?
2e S p e l e r .

Best. Leen me een frank en houd tien sous af.
ANDRÉ.

U betaalt wel de volgende keer.
2e S p e l e r .

Hier,
(legt 't geld neer)

maar je zult het niet ver brengen als je geen vertrouwen in de kunst hebt. Haal h'm
nu, ongelukkige.
(kellner gaat en brengt hem den sigaar).

4e Tooneel.
ZELFDEN.
(Lenoir is opgestaan gaat de terugkomenden en Germaine tegemoet, zij geven elkaar
de hand en gaan allen zitten).
DELANAU.

Wat wil je gebruiken?
GERMAINE.

Merci, niets.
LENOIR.

Je bent juist op 't goede moment gekomen.
GERMAINE.

Hoezoo?
LENOIR.

Ik wilde net een weddingschap aangaan dat je niet zoudt verschijnen.
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GERMAINE.

Het was toch goed afgesproken, nietwaar Delanau?
DELANAU.

Natuurlijk, ik begrijp niet hoe hij....
LENOIR.

Ik wel. 't Geluk Germaine in ons midden te hebben, van wie alleen de naam dezelfde
bleef, doch het wezen tegenwoordig zóo hoogboven ons straalt, in dat geluk kon ik
niet gelooven.
DUCROCQ

(ironisch).

Dichters brengen hun gevoel maar gemakkelijk onder woorden!
GERMAINE

(tot Lenoir).

Wil je mij een pleizier doen? Ik was met het idee van Delanau heel erg ingenomen
- niet waar? - omdat ik het ontzettend aardig vond weer eens een avond door te
brengen als vroeger. Ja, ik heb er dikwijls over gedacht om eens op een
Donderdagavond naar binnen te komen vallen, maar och, hoe gaat dat? Je bent
haast nooit vrij en dan, dan denk je weer dat 't in die jaren daar ook wel veranderd
zal zijn, en 't idee om allemaal vreemde gezichten te zien die je aankijken alsof ze
zeggen wilden ‘wat kom jij hier doen’ houdt je ook terug. Zooiets komt bijna altijd
neer op een deceptie.
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DELANAU.

Ja natuurlijk, er komen heel wat onbekenden, er zijn ontzettend veel vreemdelingen
tegenwoordig.
GERMAINE.

Wat ik nu vragen wilde is dit: laat het vanavond zijn, zooals het vroeger was, we
praten over elkaar, over gezamenlijke vrienden en we laten heel mijn succes aan
den overkant buiten beschouwing.
DELANAU.

Bravo!
DUCROCQ.

Veranderd is ze niet.
GERMAINE.

Ik dacht tenminste dat jelie een hoogere dunk van me hadden.
DELANAU.

Hoezoo?
GERMAINE.

De bedoeling is toch ‘ongunstig veranderd’. Enfin.
DELANAU.

Ja, maar je bent tegenwoordig een beroemde actrice, zooals er....
GERMAINE

.... nog 25 in Parijs zijn.
DUCROCQ.

Niet overdrijven, hoogstens veertig!
DELANAU.

't Geluk is niet in 't beroemd-zijn gelegen, nietwaar Germaine?
LENOIR.

Wat is geluk? Germaine weer in ons midden te hebben, nu ja maar dat is toch geen
definitie, die erg....
DELANAU

....universeel oplost. Zeg, van middag lag ik haast onder een taxi. De chauffeur
schrok nog erger dan ik.
DUCROCQ.

Geen wonder! Hij dacht aan de nor en jij aan een huldevolle uitvaart.
DELANAU.

Nee, ik dacht alleen, wat een geluk dat ik er niet onder lig. Let wel, ik noemde toen
geluk niet overreden te worden. Begrijp je wat ik bedoel?
LENOIR.

Maar ook niet in het minste.
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GERMAINE.

Ja, ik wel, geloof ik. Zoo gauw we ons rekenschap geven van gevaar, noemen wij
't ontkomen eraan, of de afwezigheid ervan, geluk!
DELANAU.

Juist, en als we ons dus elk oogenblik rekenschap konden geven van al 't gevaar
dat bestaat, d.w.z. elk oogenblik voelden de afwezigheid, dan zouden we altijd
gelukkig zijn.
(links achtergrond komt een bezoeker binnen die naar de groote zaal rechts gaat).
LENOIR.

Ik ben gelukkig. Ik dacht dat Grévy daar binnen kwam, die nog geld van me krijgt.
Hij is 't niet, hij is afwezig, ergo: ik ben gelukkig.
GERMAINE

(vroolijk)

Wij zijn gelukkig!
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DUCROCQ

Nu Germaine, met de liefde, hoe gaat het daarmee, nog altijd geen aanbidder
gepromoveerd?
GERMAINE.

Daar hebben we 't nu juist over: de afwezigheid als geluk.
LENOIR.

Ja, maar we zouden net zoo goed kunnen zeggen, geluk is aanwezigheid van bezit.
DUCROCQ.

En als je niets hebt?
DELANAU.

Dat bestaat niet van philosophisch standpunt beschouwd.
LENOIR.

Sinds wanneer is dat een standpunt?
GERMAINE.

Lenoir, nog altijd anti-philosophie?
LENOIR.

Ze is ook absoluut overbodig. Wat we absoluut weten, is wetenschap, en beweren
de geleerden, ieder op zijn gebied, terwijl wat we niet weten, wat niet is, maar zou
kunnen zijn, daarvan spreken de dichters.
GERMAINE.

Zou niet juist elk mensch in zekere zin een philosoof zijn?
DUCROCQ.

Pardon, Germaine, we dwalen af. Is geluk aanwezigheid of afwezigheid. Het diner
is afwezig. Zijn jelie gelukkig? Ik niet!
DELANAU.

Waarachtig niet, ik heb honger als een paard.
(staan allen op en gaan naar achtergrond).
GERMAINE.

Bestaat Père Larousse nog met zijn crême de la maison; goddelijk was ze!
LENOIR.

De goede oude tijd!
DUCROCQ.

Och die goede oude tijd is toch maar de tijd, waarvan we 't goed vinden, dat ie zoo
oud is.
(allen rechts af).
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5e Tooneel.
2e. S c h a a k s p e l e r en NINIJ; k e l l n e r , MARTENS en DELCOUR, later.
NINIJ.

Bonjour.
2e S p e l e r .

Bonjour.
NINIJ.

Ken je haar niet?
2e S p e l e r .

Ja!
NINIJ.

En je zei niet eens goedendag.
2e S p e l e r .

Omdat ik haar niet zien wil, als ze met zulke individuen omgaat.
NINIJ.

Slaat dat op Ducrocq?
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2e S p e l e r .

Nee op Lenoir.
NINIJ.

Jij maakt met iedereen ruzie.
2e S p e l e r .

Ik zeg iedereen hoe ik over hem denk, en als dat stomme uitschot daar kwaad om
wil worden....
NINIJ.

Zeg komt Gerdeau van avond?
2e S p e l e r .

Hoe moet ik dat weten?
NINIJ.

Heb j'm vandaag niet gezien?
2e S p e l e r .

Neen.
NINIJ.

Je liegt het.
2e S p e l e r .

Ja.
NINIJ.

Denk je, dat ik niet weet dat ie met die blonde Russin is? Heb j'n sigaret voor me?
2e S p e l e r .

(haalt zijn pijp, tabak en sigarettenpapier te voorschijn),

Daar, kan j'm maken?
NINIJ.

Maak jij 'm voor me?
2e S p e l e r .

Als je te lui bent om 'm te draaien, steek dan 'n pijp op.
NINIJ

(gaat zitten om sigaret te rollen).

Zie je, Henri is laf, maar zoo zijn jelie allemaal. 't Is ook stom, om iets voor een van
jelie te voelen! Geen van allen ben je 't waard.... Maar als ie denkt dat ie zoo van
me afkomt!, ha neen jongen!
2e S p e l e r .

Geef in Godsnaam hier, dat maakt me zenuwachtig. Dat spreekt over liefde en
hannest met 'n sigaret om niet aan te zien!
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NINIJ.

'k Ben benieuwd of ie vanavond komt! Zeg als je hem spreekt, wil je hem dan wat
namens mij zeggen, maar woordelijk overbrengen
(hij knikt).

Zal je 't heusch doen?
2e S p e l e r .

Ja.
NINIJ.

Ik kan er op rekenen hè?
2e S p e l e r .

Neen! Hier is je sigaret. Wil ik hem maar dichtlikken? Daar!
NINIJ.

Merci - Enfin 't is misschien beter dat je niets zegt, dat ie 't niet weet. Wie denk je
dat me gevraagd heeft met hem te gaan wonen? Eddins.
(rookt onderhand nonchalant)

Maakt met zijn affiches 400 frank per maand.
2e S p e l e r .

Meer!
NINIJ.

Dat kan.
2e S p e l e r .

Ja, want ie maakt meer dan tweehonderd.
NINIJ.

En ik zei vier!?
2e S p e l e r .

Maar, beste kind, om te overdrijven zei je toch het dubbele.
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NINIJ.

Enfin, dat is toch wat anders dan hongerlijden met Gerdeau!
2e S p e l e r .

En je houdt zooveel van die arme Henri?
NINIJ

(eenigszins vinnig)

Dat is ook zoo, en dat behoef je nu niet op zoo'n toon te zeggen! Dacht je soms dat
ie om mij niets gaf?
2e S p e l e r .

Maar m'n God kijk nu eens hoe ze die sigaret rookt!
NINIJ.

Hij trekt niet meer; Ik ben zenuwachtig.
(gooit de sigaret weg).

En je zult zien hoe jaloersch-ie zal zijn! Ik krijg het beter en daar pest ik 'm mee! Dat
kan ie zeker niet velen!
2e S p e l e r .

Ja, hij is stom om zoo een vrouw te laten schieten.
NINIJ.

Daar zal ie ook achter komen! In ieder geval! Want, als 't met Eddins mis loopt, dan
wil ik hem toch terug!
2e. S p e l e r .

Weet je wel Niny, dat ik een herinnering aan je heb, die ik nooit zal vergeten!
NINIJ.

Puh, jij!?
2e S p e l e r .

Waarachtig. Ik herinner 't mij zoo goed, 't was een natte winterdag. De heele dag
had ik mij loopen te verdommen, want ik had geen sou meer en s'avonds liep ik bij
Gerdeau op. O, niet eens met 't idee om hem wat te leen te vragen, dat snap je! De
sleutel stak in het slot, ik ging binnen: de kamer was in vóorhistorisch duister. En
dan, een klein, klein, rood lichtje van een lamp in de keuken. Ik ga er voorzichtig op
af en daar staat: jij!.... bezig de laatste hand te leggen aan een boeuf-mode. Gerdeau
kwam maar niet. 't Werd al later.
(Delcour en Martens zijn binnen gekomen en hebben voorgrond rechts plaats genomen
en twee diners besteld. Als de kellner langs Niny gaat roept zij hem toe....)
NINIJ.

Breng mij papier en een framboze.
2e S p e l e r
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(gaat door)

Beiden werden wij ongerust, jij omdat-ie niet, ik omdat ie mogelijk wel zou komen.
Toen zijn we samen gaan eten. Wil je gelooven Niny, dat later nooit, neen nooit,
een boeuf-mode zoo'n indruk op mij gemaakt heeft.
(Niny beseft eerst nu, dat hij haar voor den gek houdt, springt op, om hem te slaan,
doch de slagen weert hij af, door 't hoofd met de handen te beschermen).
NINIJ.

Daar, daar en je mag ervan meenemen voor hèm!
2e S p e l e r .

Au, dat's laf! Niny dat doet men niet, een man slaan, je keert de wereld om!
(De kellner brengt het papier, inkt enz. en de framboze).
2e S p e l e r .

Dag Niny.
NINIJ.

Blijf je niet?
2e S p e l e r .

Neen.
(af).
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6e Tooneel.
DELCOUR, MARTENS, k e l l n e r , NINIJ, E e n b e z o e k e r . (onder dit tooneel wordt
het diner geserveerd).
MARTENS.

Dus we dineeren hier werkelijk?
DELCOUR.

Wat heb j'er tegen? Ze heeft mij gevraagd niet zoo laat te komen, want dan wordt
er natuurlijk geheel en al beslag op haar gelegd. Is 't dan niet praktisch hier te
dineeren? 't Moet heel vol worden, vooral als zoo'n avond ter eere van iemand is.
MARTENS.

'k Heb een tijd gehad, dat ik hier wekelijks kwam. Toen ging ik veel met Rebeau om
en de schilders van die beweging. Maar dat heb ik toch nooit kunnen droomen, dat
de verliefdheid van een ander mij zou beletten te eten!
DELCOUR.

Vind je 't dan zoo slecht hier?
MARTENS.

Geloof je, dat je verstandig deed, hier te komen?
DELCOUR.

Ja, heusch, ik besef heel goed het nadeel van te willen trouwen met een artiste,
vooral als je geheel en al buiten de kunst staat. Nu heeft zijzelf mij gevraagd te
komen en ben ik blij haar eens heel gewoontjes in haar eigen milieu te zien.
MARTENS.

Haar milieu is 't niet meer!
DELCOUR.

Des te beter, 't milieu van haar verleden dan.
MARTENS.

Waarom eet je niet? Een gelukkig mensch moet honger hebben!
DELCOUR.

En jij dan?
MARTENS.

Ik eet nooit méer, bovendien edel zijn de plats nu juist niet. Enfin, maar over jou
maak ik mij ongerust. Je hebt daar twee woorden gebruikt, die fataal zijn, als je ze
combineert met vrouw of liefde.
DELCOUR.

Wat heb ik dan gezegd?
MARTENS.

Verleden en huwelijk.
DELCOUR.
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Dat weet je heel goed! Zij heeft geen verleden.
(De bezoeker, in 't zwart, komt op, gaat zitten opent zijn portefeuille en begint te
schrijven, Niny komt naar hem toe, praat even met hem en gaat weer terug)

Tenminste, zooals jij dat bedoelt. Ze heeft eens - en dat weet iedereen, - een
waarachtige hooge liefde gekend.
MARTENS.

Leeft hij nog?
DELCOUR.

Dat weet ik niet, zij ook niet, in ieder geval is hij dood voor haar.
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MARTENS.

En je gelooft niet aan geesten?
DELCOUR.

Als ik haar liefde voor hem gedood had, zou ik er misschien wel aan gelooven, nu
die natuurlijk verging, niet!
MARTENS.

Goed, ik wil aannemen dat dit volkomen waar is. Maar waartoe dient dan dat idee-fixe
van romantische overspanning....
DELCOUR.

Hoor eens even, je kunt me eer op jou filosofische manier overtuigen, dat ik niet
leef, dat ik hier niet zit, dat ik niet besta, dan dat ik Germaine op moet geven, ook
al wist je mij te overtuigen dat ze mijn leven vernietigen zou.
MARTENS.

Beste jongen, ik denk er niet aan. Wanneer het van mij afhing lag ze vannacht al in
je armen. Ik zou alleen willen, dat je niet méer zocht dan te vinden is, dat je je
gedroeg als een kristenmensch. Onder Kristenmensch verstaan we natuurlijk een
mensch die niet in Christus gelooft, dat spreekt vanzelf. Luister nu eens kalm. Zij is
een gevierde jonge actrice en jij bent een zeer vermogend man uit de groote
industrieele wereld. Goed. Wat is dus je roeping? Een maitresse te zoeken onder
de gevierde actrices. Je zult slagen daarvan ben je overtuigd. Je bent jong en hebt
nog voldoende illuzies om je daarbij te verbeelden, dat je gelukkig bent. En je wilt
niet! Je wilt trouwen!
DELCOUR.

Volkomen juist en als zij voor mij ‘een’ gevierde actice was, dan had ik niet meer
verlangd dan er ‘een’ maitresse van te maken.
MARTENS.

Hoe kom je toch aan die wonderlijke opvattingen. Een maitresse is een wettige
vrouw aan wie je 't genot van overspel ontneemt, omdat je a priori aanneemt wat
je in 't huwelijk nooit wilt gelooven. En dan, wat zie je in 't huwelijk? Een huwelijk is,
om 't eens commercieel uit te drukken: het accoord tusschen twee menschen, wier
geluk failliet sloeg, men denkt dat 't algebra is en ook daar tweemaal negatief positief
wordt. Doch in 't gewone leven is 't niet meer dan een verhouding, waardoor
verhoudingen maatschappelijk gedekt worden. Men trouwt alleen met de vrouw die
men bedriegen wil. Waarom zou jij dan een huwelijk verlangen?
DELCOUR.

Omdat jij niet zien wilt of kunt, wat het huwelijk is. Ik weet ook wat het is voor
iedereen, maar zij noch ik denken en voelen als ‘iedereen.’ Wij zijn anders en daarom
hebben wij het huwelijk noodig als een muur, een decor om ons geluk, waardoor
we al 't vuile, al 't vreemde, al wat zoo anders is als je 't zelf voelt, niet zien. Want
dat vergeet je: trouwen is niet iets speciaals doen, niet trouwen is dat wel, is handelen
uit egoisme, om een gril of uit lafheid. Door niet te
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trouwen gooi je je innige verhouding toe aan publiek, niet trouwen is je zelf
beleedigen in 't hart van de vrouw die je liefhebt. Niet trouwen is zeggen: ik huur,
waar je eischt voor heel je leven, niet trouwen is je liefde, die je heilig voelt, verlagen
tot een hoer, die bestaat in zooveel uur per dag!
(Kellner offreert een plat, beiden weren af, hij brengt dan 't dessert).
MARTENS.

Niet trouwen - en ik ben niet voor niets zoowat tien jaar ouder dan jij en zit er nog
wat praktisch Engelsch bloed in mijn aderen - dat is in onze hedendaagsche
maatschappij de moraal, de talisman, die iedereen noodig heeft die voelt en
bovendien die voelt voor een vrouw - over liefde spreek ik niet eens, want je weet,
die is voor mij niet anders dan een hallucinatie, waarin je geluk van man en vrouw
ziet - Ieder mensch die voelt, dus daar hoor jij ook bij, trouwt niet of hij stort
erbarmelijk neer in dat afschuwelijke hol, waarin geen beest het kan uithouden en
dat wij gewoonlijk het schoone leven noemen.
(Lespière is binnengekomen ontmoet Niny, die telkens is opgestaan om in de groote
zaal te gaan kijken. Hij praat even met h'r, klopt 'r gemoedelijk op de schouders, ziet
dan Martens en fixeert hem om hem thuis te brengen. Onder het uitspreken der laatste
woorden is Martens opgestaan en hem tegemoet geloopen).

7e Tooneel.
ZELFDEN, LESPIERE.
Kellner.

(tot Niny)

Als u weg gaat, reken u dan eerst af.
NINIJ.

Ik ga niet weg, ik loop wat rond.
Kellner.

Op die manier kan je 'r straks
(gaat in gemompel verloren).
(Niny loopt schokschouderend de zaal in).

8e Tooneel.
ZELFDEN zonder NINIJ en ANDRÉ.

Groot Nederland. Jaargang 19

LESPIERE.

Ja, ik kom even bij je zitten. Hoe gaat het. Ha, ha je komt zekere ter eere van.... je
snapt me?
MARTENS.

Mag ik u even voorstellen, mijn vriend Delcour - Bernard Lespière, onze groote
dichter.
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DELCOUR

(verrast).

Ik ben heel gelukkig kennis met u te maken. Ja, en als ik zeg, dat ik u bewonder,
dan maak ik misschien mezelf een compliment.
LESPIERE.

Best, best, ook in de literatuur?,
DELCOUR.

Neen, helaas!
LESPIERE.

Helaas, kerel je weet van je geluk niet af.
(tot Martens).

En wat doen jelie nu eigenlijk hier?
MARTENS.

U komt net van pas, we hebben een jury noodig.
LESPIERE.

Oho, daar hebben ze me van m'n leven nog niet in kunnen krijgen.
MARTENS.

Mijn jonge vriend hier, wil met een mooie, jonge vrouw.. trouwen! En nu moet hij
van de ondergang gered worden.
LESPIERE.

Maar beste Martens, je kunt een man - dat is ie toch? - die verliefd is, toch niet van
een vrouw afhouden! Weet je wel, wat een verliefd mensch is - en mijn hemel op
die leeftijd! - Kerel, daar heb je geen flauw begrip van! Leeuwentemmen is er nog
kinderspel bij! Denk je dat ik - nou de vlegeljaren ben ik toch wel te boven - als ik
verliefd werd.... naar den duivel zou ik je sturen!
MARTENS.

Ik wil hem alleen van 't huwelijk afhouden! Is 't niet absurd, om door kerk en wet iets
absoluut te laten bekrachtigen, waaraan niets absoluuts is? Veronderstellen we dat
de liefde bestaat. Ik voor mij geloof, dat er alleen sprake kan zijn van een dichterlijke
voorstelling. Maar hoe wil je jezelf overtuigen, bewijzen, je de absolute zekerheid
geven, dat haar liefde niet alleen, bestaat, maar ook dat die jou geldt? En zonder
die stellige onwankelbare overtuiging is 't toch krankzinnig om voor de liefde méer
te doen, dan haar op 't oogenblik zelf te accepteeren!
LESPIERE.

Zoo.... Zoo.... volkomen juist! En wil ik je vriend nu eens een heele goede raad
geven? Al ben ik geen psycholoog, maar 'n gewoon dichter, zie ik toch gewoonlijk
goed en als mijn oogen mij niet bedregen - en dat hebben ze nog nooit gedaan dan is hij een idealist. Dat zijn van die menschen, die niet in 't gewone leven staan,
maar er boven vliegen. Dat vindt jij erg gevaarlijk hè? Maar ik niet. Want je vergeet,
dat ze sterk genoeg zijn om heel hun leven te blijven vliegen, tenzij gevaarlijke
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individuën, zooals jij o.a., hun vergiftigde theorieën door de vleugels schieten; want
dan vallen ze neer.... nu zoo'n val overleven je ribben niet!
(tot Delcour).

Wil ik u eens een goede raad geven? Sta direct op, vlieg in de armen van die vrouw
en zorg dat je hem nooit weer ziet! Als je 't in de liefde er beroerd af-
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brengt, nou.... dan krijg je vanzelf meer theoreën dan je lief zijn.
(lacht hartelijk).
DELCOUR.

Maar dat zal niet gebeuren! Een vrouw, die getoond heeft waarachtig te kunnen
liefhebben, die trouw bleef aan verloren liefde en weigerde te aanvaarden alles, wat
onder haar ideaal bleef....
LESPIERE.

Nu begrijp ik, hij komt voor Germaine!
MARTENS

(weer tot Lespière).

Dat ie niet inziet dat een vrouw alléen trouw kan zijn aan verloren of nog niet
gevonden liefde, aan abstracties, aan alles, behalve aan een tastbaar-levende man!
Wordt hij gelukkig wanneer zij trouw blijft aan ‘verloren’ liefde? Hij voelt en - 't lijkt
wel niet zoo - hij heeft hersens. Acht u 't mogelijk dat ie na de verblinding geen
zekerheid verlangt van het twijfellooze van haar liefde, het onomstootelijke?
LESPIERE.

Beste jongen, weet je wat je bent? Een koopman, een pennelikker, daar, dat ben
je! Jelui maakt jaarlijks zoo'n ding he: een balans. En nu verbeeld jij je dat je met
de liefde ook zoo iets kan doen. Dat je - als j'r eens zin in hebt - er een balans van
kunt opmaken, die dan kloppen moet met een saldo aan je credit-zijde en dat je zoo
wettige bewijzen krijgt van je geluk of haar liefde. Op de Beurs hoor je thuis! Dan
zal ik je eens zeggen wat liefde is! Liefde is vol twijfel, zooals een mensch vol bloed.
Liefde zonder twijfel, liefde die - wat zei je ook weer? - neen ik wil 't niet nog eens
hooren! - geen twijfel kent, dat is jou balans. En wil je nu eens weten wat liefde voor
een man is? Dan moet je morgenavond eens naar de Gaité Rochechouart gaan.
Ja, ja, ik weet heel goed, dat het niet deftig genoeg voor je is! Maar daar is op 't
oogenblik een danseuse, een slanke, blanke androgyne verschijning, die danst om
een denkbeeldige afgrond - de verleiding als je wilt. Ha, wat een charme, wat een
teekening! Wat een rythme vervloeiing in dat lenige lijf! Dat moet je gaan zien! Smart,
wanhoop, lust, wellust, angst, alles beeldt zij met haar panterlichaam! En 't blijft spel
van een trillend wezen, van juichend opgaan en slaafsche deemoed en altijd
bekorend, altijd beheerscht! Zie je, dat is de liefde! Een wezenlijkheid droomen, het
schoone zoete; tokkelende spel rondom een afgrond. En als je oogen in je kop hebt
en een hart daar
(stompt in de richting van zijn maag)

dan begrijp je die afgrond als een noodwendigheid, waardoor de liefde alleen kan
bestaan.
(schudt meewarig het hoofd)

Maar dan ga je toch niet je bureaucratische hersens vermoeiën om de diepte te
kennen en te weten of de val doodelijk is, of je achter een balustrade van principes
verschuilen, om
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niet duizelig te worden! Neen, hij
(klopt Delcour op een schouder)

is een kerel naar mijn hart. En laat je door niemand uitlachen, want ik, met mijn
grijze kop, ik voel ook nog als een kind.... en dank er God voor! Hoewel.... ik leef
met een oude werkster en een kat, maar wat voor een beest. Zie je, katten zijn de
godinnen voor oude dichters. Als ik thuis kom en de sleutel in 't slot steek, dan komt
ze al aangeloopen om me op te wachten. Neen, mooi is ze niet meer, toch, wat een
gratie, wat een wonder zit er in zoo'n beest en wat een philosophie!
DELCOUR.

Dus u lacht er niet om dat ik verliefd werd neen dat ik voelde, dat zij de vrouw was,
die ik altijd zocht, toen ik er op een matinée verzen hoorde zeggen?
MARTENS.

Voor een dichter is niets te poëtisch.
LESPIERE.

En voor een.... neen ik maak me niet kwaad om dien kerel
(tot Delcour)

Geloof me: er bestaat maar eén waarachtige waarheid: wat wij voelen, en éen enkele
werkelijkheid, die wij ons verbeelden! En nu moet je mij eens zeggen: heeft die kerel
met zijn misselijke theorieën het tegen mij afgelegd ja of neen?
DELCOUR.

Zeker! En ik ben er u erg dankbaar voor! Dat-ie dat niet wil inzien. Wat helpt het je
om krachtig in 't leven te staan, als je 't geluk niet durft te grijpen? Is dat niet zwakker
en laffer dan het te durven omarmen en aan je hart te drukken?
MARTENS.

Maar als er nu eens bewijzen waren?
DELCOUR.

Die zijn er nooit!
LESPIERE.

Bravo! Goed geantwoord! Wil je gelooven dat ie me 't verlangen geeft weer jong te
zijn! Komt de familie niet uit Bretagne? Ja nietwaar? Hoe is je voornaam?
DELCOUR.

Louis.
LESPIERE.

Ken je Bretagne? En die wondere legenden! Je hoort 'r 't loeien van de zeewind in,
zooals die 's avonds over de rotsen gaat.

9e Tooneel.
ZELFDEN met NINIJ en K e l l n e r .
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LESPIERE

(draait zich om naar Niny)

Wat is er?
NINIJ.

Hebt u soms een sigaret voor me?
LESPIERE.

Een sigaret?
(presenteert zijn koker).
NINIJ

(neemt er een)

Dank u wel
(Gaat naar het tafeltje er naast en strijkt een lucifer aan).
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Kellner.

Gaat u heen?
NINIJ.

Neen, ik zal je wel waarschuwen.
LESPIERE.

Wat is er André?
NINIJ.

Hij is altijd bang dat je vergeten zal te betalen!
LESPIERE.

André zet het glas maar hierbij, en geef mij een groc.
(Niny rookende af rechts, kellner haalt de drank, af)

10e Tooneel.
ZELFDEN als 8e tooneel.
DELCOUR.

Dus ik zou op hem lijken, zooals hij er voor drie jaar uitzag en daarom zou ze nu....
MARTENS.

Geheel en al gelijken doet niets af bij vrouwen. Maar iets, dat herinnert.
DELCOUR.

Wat dan?
MARTENS.

Weet ik het, misschien je stem?
DELCOUR.

Maar....
LESPIERE.

Wil ie weer?.... Luister toch niet naar dien idealenschender! Pas op voor hem! Hij
is een van die kerels, die onschadelijk lijken als figuranten, maar ze hebben meer
van microben. Die adem je zonder 't te weten in. Op een goedendag word je ziek
en denkt: duivels heb ik gister soms een kou opgeloopen en dan komt zoo'n
menschen-moordenaar, zoo'n dokter, die je vertelt, dat die dingen je al 'n paar jaar
van binnen opeten! Met zijn woorden gaat 't net zoo, je verbeeldt je dat ze langs je
gaan maar ze gaan naar binnen, en wee je hart als dat er niet tegen gepantserd is,
dan ben je ook verloren zoodra je merkt dat je ziek bent.
(men hoort Germaine lachen).
DELCOUR
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(opspringend).

Dat is zij!
MARTENS.

Wat?
DELCOUR.

Die lach.

11e Tooneel.
ZELFDEN en K e l l n e r .
Kellner.

(brengt Lespière het bestelde.)

LESPIERE.

Is Germaine de Beaufleur al gekomen?
Kellner.

Jawel zij heeft hier gedineerd.
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LESPIERE.

Met wie? Och zeg haar maar, dat ik hier zit!
(tot Delcour)

Dan komt ze wel.
(kellner af).
DELCOUR.

Dat w'r niet hebben zien komen!
MARTENS.

Ja, een verliefd hart legt het af tegen een gewone politiehond.
LESPIERE

(op den ingang wijzend).

Ja, dat daar is maar een zijdeurtje niet de ingang!
(staat op).

12e Tooneel.
ZELFDEN met GERMAINE.
LESPIERE.

Dag Germaine, keer je weer eens terug naar den ouden stal?
GERMAINE.

Maakt u 't goed? U hebt mijn brief toch ontvangen? Prachtig is die bundel en de
opdracht!
LESPIERE.

Best hoor, maar ik moet je hier hebben.
GERMAINE

(verrast)

Louis! Ben je' er al! Waarom....?
DELCOUR.

Germaine....
LESPIERE.

Pardon ik moet even storen? Daar denkt die kerel niet aan! Mag ik je even voorstellen
mijnheer Paul Martens, zijn intiemste en verderfelijkste vriend, nietwaar?
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(geven elkaar de hand).
GERMAINE.

Dat geloof ik niet!
(tot Delcour)

Wat ben ik blij dat je die goede Lespière kent.
LESPIERE.

We kennen elkaar nog niet lang, hoewel we 't best kunnen vinden; beter dan met
dien kerel
(duidt lachend op Martens).
GERMAINE

(tot Delcour)

En laat je dat alles van een vriend zeggen zonder hem te verdedigen?
MARTENS.

Dat is zeer sympathiek in hem, trouwens van hem verwacht ik niets anders.
GERMAINE.

Wat? Dus u vindt dat men zijn vrienden niet behoeft te verdedigen? Dat kan toch
niet!
MARTENS.

Wel zeker! Vrienden verdedigen is niets meer dan zichzelf verschoonen in een
ander of verkapte eigenwaarde.... philantropisch egoisme.
GERMAINE.

Hè, hebt u over alles zulke scherpe meeningen? Neen vanavond wil ik ze heelemaal
niet hooren.
(tot Delcour)

Wil je gelooven, dat ik me nu net zoo jong gevoel als vroeger hier?
MARTENS.

Ik zou....
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LESPIERE.

Jij houdt je mond, daar! En dan zal ik jelie eens vertellen wat ik, voor jaren, aan een
vriend gelapt heb
(tot Delcour en Germaine)

Gaat zitten, want ik durf 't niet hard op te doen, hoewel, op mijn leeftijd mag ik meer
zeggen dan een ander, niet waar Germaine?
(allen buigen luisterend het hoofd naar Lespière gewend).

13e Tooneel.
ZELFDEN, DELANAU en LENOIR.
DELANAU.

Maar daar is Lespière. Wat blijft die hier?
LENOIR.

Zie je niet met wie hij is?
DELANAU.

Neen.
LENOIR.

Met den jongen Delcour, verduiveld!
DELANAU.

Die ken ik niet.
LENOIR.

Ik ook niet, maar je weet toch ook wie het is? En je snapt toch wel, dat ie voor
Germaine hier komt.
DELANAU.

Wat zou dat? Verzen zal ie niet op haar maken. Zoolang ze zelf niet aan kunst doen
zijn rijke menschen niet gevaarlijk.
LENOIR.

En als ze over een maand samen in Trouville zitten in plaats van op de repetitie?
DELANAU.

En dat alleen omdat jij je meening niet wilt opgeven, dat zij geen artiste is?
LENOIR.

Ja.
DELANAU.

Waarom heb je dan die werkelijk mooie toast op haar afgestoken?
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LENOIR.

Omdat ik wel een artist ben.
(Lespière heeft zijn verhaal geeindigd: allen lachen).

14e Tooneel.
ZELFDEN.
DELANAU

(tot Lespière).

Wat is dat nu? Verstopt u zich op zulk een avond?
LENOIR

(Lespière de hand gevend).

U ontrooft ze daar Germaine!
LESPIERE

(tot Delanau).

Ik heb je nog altijd een gedicht voor je revue beloofd he? Dan moet je 't maar eens
komen halen. Ik krijg zooveel van die aanvragen, mijn hart is zoo goed, maar ik
vergeet ze te sturen.
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DELANAU.

Heel graag, ik dank u wel. Maar kom nu mee, hier mag u niet blijven!
LESPIERE.

Daar ben ik te oud voor, hoor maar ze beginnen al spektakel te maken.
(Geroep uit de zaal ‘Germaine’ en voeten getrap)

En bovendien ik ben hier met vrienden. We zitten elkaar wat leelijk in de haren. Die
daar is zoo'n kerel, maar ik heb hem flink uitgescholden.
DELANAU.

De heeren zullen er niets op tegen hebben om mede te gaan.
(Mannenstemmen gillen vrouwelijk-hoog ‘Germaine’, luid gelach).
LESPIERE.

Laten we dan in Godsnaam maar verhuizen ze gunnen ons toch geen rust
(Martens stelt zich voor aan Delanau en Lenoir).
DELANAU.

Vooruit dan.
LENOIR.

Germaine er wordt weer om je geroepen!
(tot Lespière)

Zij heeft beloofd enkele verzen voor te dragen.
LESPIERE

(neemt Lenoir bij den arm, vervolgens Delanau en Martens)

Die komen wel.

15e Tooneel.
ZELFDEN, 2e S c h a a k s p e l e r .
(Terwijl 't gezelschap zich naar den achtergrond begeeft, stormt de schaakspeler
lichtelijk verhit het tooneel op komend van rechts waar hij driftig roept)
Schaakspeler

(achter tooneel).

Delanau? Waar is Delanau!
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(komt op duwt op zij tot hij bij D. is die hij beetpakt).

Jou moet ik hebben! Wat een schurken, wat een tuig, bah!
DUCROCQ.

Zie jelie wel, hij ontbrak nog!
DELANAU.

Wat is er nu
(kalmeerend).
Speler.

Wat er is! Jelie weten 't niet! Jelie weten nooit wat! Maar ik weet het! Nom de Dieu
ze zullen zien dat ik het weet.
LENOIR.

Als hij er eens mee voor den dag kwam?
Speler.

Bij Vervier gaat een bundel verschijnen nagelaten gedichten van Ramont, met een
inleiding van Sardot, van Sardot!!
LESPIERE.

Is dat niet prachtig, bij Vervier?
Speler.

Maar Sardot, Sardot!!....
DELANAU.

Wat is daar in 's hemelsnaam tegen?
Speler.

Idioten zijn jelie! Die Sardot heeft hem van honger laten crepeeren, en nu wij hem
ontdekt hebben, nu wij aan dat kunstplebs
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geleerd hebben wie onze vriend Ramont was, van wie eén regel meer waard is dan
heel hun connerie.
LESPOIRE.

Oh.... oh!
Speler.

Connerie zeg ik!
LENOIR

(tot Germaine)

Hij is niet veranderd hè?
Speler.

Nu wil zoo'n rijke ploert naam maken met de gedichten van Ramont, waarvoor hij
'm eerst van honger liet verrekken
(buiten adem)

verplicht die Sardot de kunst met een zoogenaamde philantropische uitgave, die
goud op brengt.... goud.... die... nom de Dieu...
DELANAU.

De hoofdzaak is dat de bundel wel verzorgd verschijnt....
Speler.

Nee, nee verd.... laten die lui als zij geld te veel hebben spoorwegen verkrachten,
op de Beurs, laten ze hun hersens vullen met petroleum bronnen.... maar niet Dieu
de Dieu....
DUCROCQ.

Kalm, kalm, de wereld vergaat er niet door, morgen zie je dat heel anders, als je
weer nuchter....
Speler.

Je denkt dat ik dronk.... nee, nee zeg ik je, maar dat er nog lui zijn, zoo stom en
lamlendig als jelie, die, inplaats van de wereld te desinfecteeren van rijkaards, van
oplichters als zoo'n Sardot die....
DELCOUR.

Pardon, mijnheer, Sardot is absoluut....
Speler

(wild).

Wie bent u? Wat is dat? Wat doet hij hier? Ik ken die kerel niet. Zijn er geen kroegen
genoeg in Parijs....
DUCROCQ

(tot Delcour gemoedelijk).
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Och laat hem maar.
Speler.

Moet ons dat nog hier, god beter' et, ons hier....
LESPIERE.

Genoeg, 't is genoeg, wat drommel we zijn geestelijk gestemd.
DUCROCQ.

Feestavond zonder twisten en vechten gaat niet
(klopt speler op de schouder)

wat jij, ouwe jongen.
Speler.

Goed, maar hij er uit. Hij er uit.
DELANAU.

Onzin.
Speler.

Hij er uit of....
LENOIR.

Wat is daartegen, hij hoort hier toch niet.
Speler

(tot Lespiere die hen kalmeeren wil)

Hij er uit! Want als hij 'et opneemt voor Sardot dan is hij net zoo'n ploert....
DELCOUR

(voor uitkomend)

Wat zegt hij!
DUCROCQ.

Kom, dat weet hij zelf niet meer, dat is niet serieus.
Speler.

Ploert zeg ik, op zijn smoel zal....
(hij wil zich op Delcour werpen, doch wordt tegengehouden).
Stemmen

(van personen die uit de zaal van rechts kwamen toe-
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geloopen)

Wat doet hij hier? Hij hoort hier niet! Leve de vrede!
(tot speler)

Je hebt gelijk, natuurlijk!
LENOIR.

Zou 't nu niet beter zijn zoo mijnheer heen wilde gaan?
GERMAINE.

Neen.
Speler.

En waarom niet?
GERMAINE.

Omdat hij....
Speler.

Omdat hij?
GERMAINE

(denkt na en zegt dan zacht doch langzaam)

Een vriend van mij is.
Doek snel.
(Wordt vervolgd).
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Het huisje aan de sloot.
Bloemen maken.
Wat is vergeten toch heerlijk! Zonder het vergeten zouden er veel minder
verrassingen wezen - door het vergeten is het leven altijd nieuw. Wanneer in het
najaar de boomen gesnoeid zijn, zoodat de duiventil van het overpad en de eene
molenwiek ver-weg, meestal in nevel, en een smalle baan van de blinkende vaart,
als van achter een weggeschoven gordijn te voorschijn komen.... dan merk je elke
keer opnieuw dat je den heelen zomer aan de duiventil, de molenwiek en de vaart
niet meer hebt gedacht.... en dan ook pas valt het je ineenen in, hoe je in het voorjaar,
toen langzaam aan het loof dichter werd, je nog zóó hebt voorgenomen ditmaal aan
den duiventil, de molenwiek en de vaart trouw den zomer door wel te blijven denken.
Het hielp niemendal -, nog geen acht dagen nadat het gordijn zich gesloten had
was je alles wat er achter zat vergeten.... maar geen week nadat het openging, en
je kunt je al niet meer begrijpen dat het ooit gesloten hing voor de duiventil en de
molenwiek en de vaart in de verte. Het hoort er weer bij, het is niet meer weg te
denken.... en dat is het natuurlijk juist, waardoor het vergeten komt.... dat alles altijd
schijnt te moeten zijn, juist zooals het is. In den winter lijkt de winter vanzelf te
spreken, in den zomer de zomer, zoolang de kachel staat, heb je moeite aan de
kamer zonder kachel te denken -, is de kachel weg, dan kun je nauwelijks gelooven
dat hij ooit weer komen zal. Het is een vreemde geschiedenis met dat vergeten van
wat je toch best zoudt kunnen onthouden en met dat niet gelooven, van wat je
natuurlijk heel goed weet - dat het altijd na den zomer weer winter wordt en dat dan
vanzelf ook de kachel terug komt in de kamer.... Maar heerlijk is het vergeten ook,
want nu loopt het heele jaar door van de eene verrassing op de andere.
Als het soms laat in Februari nog een heelen tijd achtereen hard en vast gevroren
heeft, zoodat de wereld geen reuk en geen kleur meer heeft en het wordt dan
eindelijk week en dauwig in de lucht.... nu zal
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er toch zeker geen vorst meer op volgen, nu mag je eindelijk gelooven dat je veilig
bent.... nu is 't maar weer voorgoed achter den rug, de lente komt eraan. Dat voel
je dan, dat maakt je blij, dan ben je zelf ook week en dauwig, maar wat het beteekent,
dat begrijp je nog niet.... Maar op een dag.... je gaat naar school en je komt langs
het kleine stukje veld onder tegen den bebouwden dijk, daar liggen de
binnenschippers met hun bruine schepen, de kinderen hebben wit haar, er staat
altijd een grijze Kees met zijn pluimstaart recht overeind, aan boord te blaffen, en
ze wonen er zoo gezellig, half op hun schip en half op dat veldje.... wat staat daar
in 't gras aan je voeten? Een madeliefje.. het eerste na den winter, het eerste dat
je ziet. Plat tegen den grond, bijna nog zonder steel, zooals altijd die eersten. Dat
wist je niet meer, dat is een verrassing. Of nee.... weten deed je het natuurlijk wel,
als de meester in school had gevraagd wat er op de velden in het voorjaar bloeit,
dan zou je natuurlijk hebben gezegd ‘madeliefjes’.... maar dat is een heel ander
soort weten! En o, wat ruikt zoo'n eerste madeliefje lekker. Plukken doe je het niet,
je zou er ook niets aan hebben. Je gaat erbij liggen in het gras, je neus erboven-op,
je oogen dicht en dan weet je ineens nog veel meer vergeten dingen.... je weet dat
nu de koeien in het land zullen gaan en dat er, bij de sloot, een gele bloem gaat
bloeien en je ziet, zoolang je daar in het gras ligt, met je neus op het madeliefje en
je oogen dicht, van allerlei blinken en bewegen, en dat zijn allemaal vergeten dingen,
die in een lange rij terugkomen en nu één voor één gebeuren gaan. Nu leef je pas
in de lente.
Later, als in de mooie tuinen van de rijke menschen de roode geraniums
verschijnen, die zoo fel fonkelen in je oog, dat je nog een heele poos plekken van
groen, in licht gedoopt, voor je uit door de lucht ziet zweven - dan weet je weer wat
zomer is. Toen het zoo heerlijk warm was en boven de bruine schutting bij den
burgemeester de dikke paarse trossen seringen de lucht vervulden met dien
allerheerlijksten geur, toen dacht je eerlijk dat het zomer was, dat er aan het
zomer-zijn niets meer mankeerde. Maar er mankeerde wel iets aan, - dàt! En het
rijpe koren buiten dat zoo gloeit onder de blauwe lucht, bijna zoo rossig als de schijn
van een verren brand. Het lijkt soms zijn gloed wel uit de dampen. Dat is de zomer
en dat weet je toch elken maal pas weer als je het ziet, door dat vreemde vergeten....
en denk je dan aan de seringen terug en aan de warmte van toen, dan lijkt het alles
zoo bleek en koel, als maneschijn bij zonneschijn, als een hemelsblauw lintje bij
blauw van vlaggedoek.... Dat probeerde je dan ook voor altijd
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te onthouden, maar altijd toch vergeet je het weer en dat vergeten is heerlijk, want
het maakt het leven telkens nieuw....
Zoo mijmerend staat het kleine meisje in de voorjaarszon en onderbreekt bijwijlen
haar mijmeren om zich over de wijdte en de diepte ervan heel vluchtig, zonder
woorden in gedachten, te verwonderen, en dat ze nu ineens weet dat ze vergeet
en weet wat ze vergeet. Is het misschien om den wind die murmelend langs haar
slapen strijkt en in het voorbijgaan iets der reuken bij haar achterlaat, die hij meenam
van water, gras en mest.... of om de zon die haar zoo heerlijk over den rug, juist
tusschen de schouders aait.... uit dezen uitersten hoek van de speelplaats kun je
het leven op de boerderij naast de school zoo plezierig bespieden, het waschgoed
ruiken, de koffie van elf uur, en de kippen hoor je geluidjes maken in het warme
zand, alsof ze maar zoo'n beetje pruttelen in hun slaap. En het lijkt iets uit een boek
of van een prent, omdat je het van de speelplaats af en onder schooltijd ziet. Hier
heeft ze zich verborgen om.... neen, niet om te soezen over wat weten is en wat
vergeten is, maar om met woesten vlijt te breien, dat haar kluw nu eens eindelijk
wat kleiner wordt! Dat was daar een ruk aan den draad dat het kluw zeker op den
grond zou zijn gesprongen, zat het ergens anders dan in haar opgebonden boezelaar
geborgen.... Hoe jammer nu toch, dat gedroom, zeker vijf minuten van haar vrij
halfuur voorbij. En o, die harde knol van een stijfgewonden kluw.... neen, nu niet
weer kijken en knijpen, vanzelf kleiner kan hij immers toch niet worden. Hè, wat
voelen haar handen nu alweer gloeierig door die rasperige sajetten draad en als
het wat langer duurt, dan kruipt er steevast zoo'n vervelende pijn in haar schouders
en nek. Zou ze nu toch niet nog eens even heel hard knijpen? Misschien voelt ze
een randje....! Het breiwerk toegevouwen tusschen arm en lijf gekneld, de hand in
het stijfgebonden schort, het kluw eruit - maar voorzichtig om wat daar zit in den
anderen hoek! - nu knijpen, zoo hard ze kan erin knijpen. Niets nog.... niets te voelen
van wat er diep binnen-in, omwikkeld zit als een pitje in een vrucht, een zilveren
pitje -, een dubbeltje! Moeder wond het er binnen-in en als de kluw is opgebreid,
dan mag zij het hebben, heelemaal, met het heele dubbeltje mag ze doen wat ze
wil - en ze weet al wàt! - en dan houdt ze met de kous, heeft moeder uitgerekend,
meteen al bijna tot den mindervoet!
Ze kijkt naar den ruigen zwarten bal in haar hand: daar zit het blinkende pitje diep
in, en ze wou wel haast, ze wist het maar niet.... want als ze het dan onverwacht
zag te voorschijn komen, dat zou toch
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wat wezen.... Eerst zou er tusschen de draden een heel klein puntje blinken.... dan
breien, breien om daarbij te komen - want, wat kan het toch wel zijn!? - en dan
eindelijk.... nee maar, wat komt daar? Een dubbeltje! Een dubbeltje, voor mij moeder?
Ja, voor haar! Dat zou de heerlijke verrassing zijn.... maar zou ze wel ooit, als ze
niet wist dat daar het dubbeltje stak, met de kous tot aan den mindervoet komen?
En kan ze nu niet toch nog doen alsof ze het niet weet? O neen, was het niet om
wat ze, naast de kluw, in het opgeknoopte schort bewaart.... even nog bekijken....
de hand omzichtig erin en nu eronder, het ritselig-fijne vloeipapier eraf.... o, het is
toch wel echt mooi! Op zijn langen steel van dun, buigzaam ijzerdraad, met groen
papier zoo mooi gelijk en stijf omwoeld, het hemelsblauwe bloempje met het gele
harte-pitje -, is het niet precies een echt vergeet-mij-nietje? Mooier zelfs dan echt,
want zelfgemaakt, heelemaal zelf gemaakt.... van wat eerst was een stukje blauw
papier en een stukje groen papier en een eindje ijzerdraad en één van een bosje
kleine gele dungesteelde pitjes.. en nu een bloem, een vergeet-mij-niet.
Alle meisjes op school maakten al lang de mooiste bloemen, rozen, margrieten,
sneeuwballen, tot ze een heel bouquet bij elkander hadden.
Dat werd dan tegen een palmblad aangelegd, een stijf-gedroogd blad, in den
winkel te koop, met een luchtigen strik van roze of blauwe zij! Of, voor op een kastje,
een drinkglas vol zuiver zand, omkleed met een op maat gehaakt mandje, mosgroen,
met greede, golvende roze rand en daar weer een klein groen boordje langs - en
in het zand losjes de bloemen gestoken. Annebet heeft dat voor haar moeders
koperen bruiloft gemaakt en Margo zoo'n waaier toen haar groote zuster trouwde
en Griet haakt alvast het mandje en Willemien spaart voor een waaier op, ze kosten
ook twaalf centen, hoe krijgen ze toch de strikken zoo luchtig en stevig tegelijk en
de bloemen een beetje schuin, losjes maar niet slof, juist zooals het moet? Nooit
heeft ze gedacht dat ze het leeren kon en nu heeft Gerdien haar de vergeet-me-niet
leeren maken. Voor een dubbeltje heeft ze het haar geleerd. En voor drie stuivers
leert ze haar de margriet! En daarom breit ze nu in haar vrij halfuur zóó hard, zóó
hard dat haar handen gloeien door het rasperig schuren van de draad en haar
schouders en nek al pijn beginnen te doen. Want dan heeft ze gauw het dubbeltje
en dat is dan voor Gerdien met de vijf centen die ze moeder heeft afgevleid en dan
mag ze met haar mee naar huis en in de kamer boven komen en dan leet
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Gerdien haar de margriet. Wat zou zo wel moeten hebben om haar de roos te
leeren?
Nu ligt het breiwerk weer stil in haar vingers, zo staart in de verte, maar ziet er
niets, zo denkt aan moeder, aan wat er vanmorgen thuis is gebeurd. Ze is zoo
brutaal tegen moeder geweest.... om Gerdien. Moeder zei, het was een schandaal
dat Gerdien eerst een dubbeltje vroeg voor de vergeet-mij-niet en nu weer drie
stuiver voor de margriet.... en dat terwijl ze altijd alles van hen krijgt.... en toen is ze
razend boos op moeder geworden en brutaal en ze heeft gehuild.... en.... ze houdt
toch heelemaal niet van Gerdien en zoo veel, o zoo veel houdt ze van moeder....
Wat beteekent dat dan toch? En juist, nu ze Gerdien tegen moeder verdedigd heeft,
houdt ze nog minder van haar dan anders. Ze hoeft niet om te kijken om haar te
zien, dat dikke, roode gezicht met het rosse haar, de groote, bloedroode mond, altijd
nattig en halfopen om te kijven.... de bazigste, redderigste van de heele klas.... en
er zijn er toch nogal wat bazig en redderig. Neen, ze houdt niet van Gerdien.... maar
waarom is ze dan om haar brutaal tegen moeder geweest, zoodat ze moeder wel
had kunnen bijten toen ze zei dat Gerdien haar nog uitlachen zou op den koop toe?
Had moeder niet eigenlijk gelijk? Ja, moeder had gelijk. Ze is geen drie minuten bij
Gerdien geweest om de vergeet-me-niet te leeren. Het was zoo klaar en dadelijk
hield ze haar hand voor het dubbeltje op. Ze is toen niet rechtstreeks naar huis
gegaan, om moeder niet te laten merken, dat het zoo kort geduurd had. Maar waarom
toch allemaal? Ze begrijpt er niets van, ze wordt heelemaal warm en benauwd van
het denken eraan.
‘Wat is dat.... wat zie ik daar? Sta jij hier in je vrij half uur te breien?’
Hè, is dat schrikken! Ja, ze staat te breien, in haar vrij halfuur, want in haar kluw
zit een heel dubbeltje en dat is voor haar en dan houdt ze meteen tot aan den
mindervoet en dan heeft ze drie stuivers en dan leert Gerdien haar de margriet!
‘Leert Gerdien je de margriet voor vijftien centen?’
Ja, dan leert Gerdien haar de margriet voor vijftien centen -, de vergeet-me-niet
leerde ze haar al eerder, voor een dubbeltje.... die heeft ze hier in haar schort.... wil
de juffrouw die zien?
Wat schijnt dat blauw toch prachtig door het vloei! Ja, ze merkt het duidelijk, de
juffrouw vindt ook de vergeet-me-niet prachtig mooi. Het steeltje kun je buigen, zóó,
zonder dat het groen omhulsel ervan
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scheurt.... Hoor nu toch die kippen eens lekker pruttelen en kukkelen in het droge
zand.... ook maar niet blij met de lente.... ze praten in hun slaap.... dat een ander
er slaperig van wordt.... de juffrouw staat in de zon, wat ruikt ze toch altijd lekker en
haar wijde bruine rok glanst als satijn. Ja natuurlijk mag ze even knijpen in de kluw,
stevig liefst -, kan het zijn dat ze al iets voelt? Nee, de juffrouw kan evenmin als zij
iets van het dubbeltje bekennen.
‘Je mag wel heel hard breien om er bij te komen.’
Gek.... Maar dat klonk nu net alsof ze heel iets anders had willen zeggen. Maar
daar gaat de bel en nu zegt ze niets meer. Even schreeuwen ze nog allemaal zoo
hard ze kunnen, dan hollen ze de plaats over, den hoogen stoep op, en ineens
langzamer de wijd-open deuren in. Zij loopt met de juffrouw -, en de groote jongen
boven op den stoep die naar laatkomers uitkijkt met een lei in zijn hand om hun
naam op te schrijven, mag niet sluiten voor zij binnen is.... want ze loopt met de
juffrouw. Even kijkt ze achterom, zoo stil nu al weer.... in het jonge loof van de jonge
boompjes maakt de wind een geluidje, net alsof je uit het holletje van je hand zand
op een papiertje laat glijden, zoo'n straaltje wordt naar onderen breeder, het kan
zoo aardig glinsteren en dan is het net alsof het waait en regent, alles heel in 't klein.
Neen, dat was nu toch te dom, schrikken omdat de juffrouw zei, dat ze na twaalf
op haar moet wachten, maar ja, ‘na twaalf wachten’ beteekent ook zelden iets
plezierigs. Nu misschien wel.... neen, nu stellig wel. Maar wat?
Boven haar hoofd op de planken loopen de meesters zoo haastig dat het bonkt,
in de klasdeuren roepen ze ‘bonjour’; op de trappen klinken hun stappen dan weer
anders en als ze bij de deur staan, vallen hun koddige, korte schaduwen net tot aan
den binnendrempel. Die de week hadden zijn nu ook al uit de handwerkklas vandaan,
de juffrouw is er alleen nog met één kind. Weinig schoolblijvers vandaag, de gang
heel leeg, de deuren aan beide einden wijd tegen elkander open, door de eene komt
de zon, door de andere de wind. Grappig.... precies bij de deur van de vierde klas
ontmoeten ze elkaar, je ziet het duidelijk - daar klappert zachtjes de houten rol van
de kaart van Nederland tegen den muur en daar op den drempel ligt een bibberig
plasje kleur, rood, geel, blauw door elkaar gewreven, dat is altijd als de zon schijnt
door het bovenste boogje van smalle stukjes gekleurd glas. De zon en de wind
zullen nu blijven spelen in de heel leege breede gang, in de wijd open klassen, ze
hebben er het rijk alleen tot twee uur toe -, dan
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komen de kinderen en de meesters en de juffrouwen terug, en worden ze weer
weggejaagd, elk de deur uit, waardoor hij binnenkwam.
‘Waarom brei je nu niet?
Ja.... waarom breit ze nu niet! De juffrouw heeft groot gelijk.... zóó komt ze nooit
tot het dubbeltje. Mèt dat zij-zelf het denkt, heeft de juffrouw het gezegd.
‘Zoo kom je nooit tot je dubbeltje!’
Uit de zon-deur gaan ze naar buiten. Bijna witachtig blauw is de stoep en telkens
als er tusschen de bruine mannen een met een witgeschuurde drinkkan gaat, flikkert
het fel naar de oogen. Alle mannen rooken.... alles is even gezellig. En nu.... neen
maar, daar blijft ze van staan.... zou dat waarlijk kunnen gebeuren, zal dat waarlijk
gaan gebeuren? Kan de juffrouw dan ook bloemen maken? Hoe blinken haar tanden
nu ze lacht! Ze kan immers de vergeet-me-niet, de margriet en de klaproos maken
en daarbij nog van die mooie, dikke dalia's om onder aan de lamp te hangen en de
sneeuwbal.... die kan ze ook! En ze wil ze haar allemaal leeren, voor niets, heelemaal
voor niets, ze hoeft zelfs geen pitjes en geen steeltjes en geen papier mee te
brengen, en ze mag bij de juffrouw in haar huis komen, morgenmiddag al! En het
dubbeltje in de kluw is nu echt voor haar....
‘Maar dan moet je wel zorgen, dat je toch met je kous tot aan den mindervoet
komt!’
En of! En of ze nu breien zal, nog harder zal ze breien dan eerst! Lacht de juffrouw
daar om? Gelooft ze het misschien niet?
Waar de bruine schepen liggen met hun glanzende, ronde buiken dansen
lichtspikkels over het water, dat veel blauwer dan de lucht nog is.... op het groene
veldje hebben de vrouwen het natte, blanke goed wijd uit gelegd, de kinderen met
hun witte haren spelen ertusschen en het grijze keesje kijkt toe en blaft...., ze wonen
daar toch zoo echt, zoo gezellig! Van madeliefjes is het veldje wit bespikkeld, maar
ze kan ze niet plukken, zoo'n haast als ze heeft. Naar moeder om alles te vertellen....
van de juffrouw, van wat ze nu met het dubbeltje zal doen.... van alle bloemen die
de juffrouw haar wil leeren maken.... o, hoe komt ze nog met al dat vertellen klaar
vóór de middagschool, en nu al zoo laat. Het drukt tegen haar buik, het doet bijna
zeer, zoo vol als ze is, van alles wat ze moeder vertellen moet.... En dan.... dat van
morgen! Want nu weet ze ook ineens waarom ze zoo brutaal tegen moeder was..
Het zit zoo: als ze moeder gelijk had gegeven....dan had ze toch eigenlijk niet meer
naar Gerdien kunnen gaan om de mar-
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griet te leeren.... en ze wilde zoo graag.... en ook.... wanneer iedereen valsch en
akelig is, daar wordt de wereld zoo leelijk van.... daarom moet je wel eens doen
alsof niet.... Maar nu is de juffrouw zoo vreeselijk goed en lief voor haar.... o, daardoor
komt eigenlijk dat drukken op haar buik, dat bijna zeer doet.... en nu mag ze wel
aan zichzelf en aan moeder bekennen dat Getrien een naarheid is.... ja, een akelig
valsch kreng.... Heerlijk verlucht dat, en het hindert niet meer, de wereld is nu toch
véél, véél mooier nog dan gisteren.... en ze zal alle bloemen leeren maken....

Avondwandeling.
Ze weet zelf niet waardoor het is, dat ze nu hier in den avond langs het water wandelt,
in plaats van, als andere dagen, met het boodschapmandje dadelijk te zijn
teruggekeerd, om dan nog bij huis wat te spelen achter het pakhuis over het
bruggetje, totdat de schemering haar en de anderen de deur in drijft, bruggetje en
pakhuis eenzaam achter blijven, wachtend den nacht. Waarom ging ze niet terug,
toen ze had gezien, waarvoor ze kwam? Ze weet het niet en in mijmering zichzelf
ondervragend, loopt ze steeds door, steeds verder van huis gerakend, langs den
breeden weg, waar de oude boomen staan, tegenover de groote, donkere
heerenhuizen met hun rozig-paarse diepspiegelende kleingeruite ramen; temidden
van hun breede tuinen, die glooiend afloopen naar het water toe in koele
voornaamheid teruggetrokken schijnen ze de boersche winkeltjes en de vale planken
werkmanshuisjes, links en rechts, waartusschen ze staan als verdwaald of
verbannen, niet te willen zien.
De breede gapingen tusschen de huizen geven bij poozen aan den boomen-kant
het lage, vlakke groene land, aan den huizenkant den traag-vloeienden stroom te
zien.
Vreemd, als het gezicht van een bekend mensch in verkleeding, is die weg-straat
tegen den avond van weekschen dag, voor wie hem alleen van Sjabbos en
Joumtoufmiddagen kennen, dommelig in zomer-zon, zacht-overstraald van
najaarsgoud of klaar en koel in winterdaglicht. Zijstraatjes loopen het lage weiland
in als voor de ge-
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zelligheid met de slootjes een eindweegs mee, die ze dan innees weer laten stikken,
zoodat de slootjes teleurgesteld en eenzaam verder kronkelen, zoover je kunt zien
-; de erfjes glooien naar den slootkant af, over de grillige groene getimmerten,
waarvan ze de bestemming niet kent, groeien de groene gewassen, waarvan ze de
namen niet weet, het is een vreemde wereld heelemaal, en omdat ze er alleen op
feestdagen komt, zweeft er ook nu om alles iets van wijding en rust, en soezige,
zoete verveling....
Maar vandaag op school vertelden er een paar: in den nieuwen sigaren-winkel
vooraan die straat is iets wonderbaarlijk prachtigste zien: er staat een speeldoos in
de étalage en daar dansen drie dametjes boven op, onder een hoogen boog van
sigaren-kistjes. En ze zijn in louter satijn, met klinkklaar goud omboord, en één is
papaver-rood, één is gras-groen, één is sneeuwwit, hun satijnen slofjes zijn zwart,
hun fluweelen baretten zijn wit en als ze dansen golven de pluimen wuivend de
hoogte in!
Zoo vertelden ze, en toen ze het zag bleek het mooier nog, neen toch, maar het
bleek anders-mooi dan wat ze luisterend zich voorgesteld had.
Ze stond voor den winkel en het late daglicht ving alle dingen in een doorschemerd,
paars-achtig blauw -, maar in geen van de andere winkels brandden nog de lampen.
Zeker had hij niet langer kunnen wachten, de nog-jonge man met zijn roode gezicht
glimmend vlak onder het kroontje achter de toonbank, zeker moet hij hebben gebrand
van ongeduld, om zijn nieuwen winkel in stralenden schijn als een schat, als een
fonkelend juweel open te leggen; om onder de gouden lampen de roomige verf te
doen stralen, om zijn dansende poppetjes te vertoonen voor de menschen buiten
het raam, die omhuld staan in het blauwig-paarse late licht van een stillen dag.
En ze keken, hoe keken ze! Niemand sprak. Het was ook wel om ademloos,
eindeloos bij te blijven kijken en luisteren. Op de hooge lichtgele doos als op een
troon of een podium, waar rondom heen een breede plek van de zacht-groene stof,
die de planken bekleedt, eerbiedig is vrijgehouden -, pas daarbuiten liggen de lange
witte en de korte bruine pijpen, de goudpapieren pakjes ‘sjek,’ en de losse vellen
tabak, ruig en bruin als dierenhuidjes - vlak onder een helle, witgloeiende lamp
dansen de dametjes, draaiend op de punten van hun zwart-satijnen slofjes, waaruit
de wit-zijden kousebeentjes omhoog gaan en verdwijnen onder de korte, wijde
rokjes, goud-omboord,
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wiegel-zwenken ze de satijnen lijfjes -, in de sierlijke boog van geheven bloote
armpjes houden ze de hoofdjes schuin omhoog, de gezichtjes lachen, en losjes
boven op de luchtige rosblonde kapseltjes staan de baretten met de pluimen die
golvend opwaarts streven in de beweging van den dans.
En er is een toovering van licht, zóó levendig en veelvuldig, dat je niet begrijpt,
hoe enkel een onbewegelijk lamplicht het teweegbrengen kan, felle fonkelingen
over het goud, onophoudelijk verspringend als waren de omboordsels met juweelen
bezaaid, sterke, strakke glanzingen over het satijn, en in de plooiingen van het
fluweel weeke, zoete, diepe streelingen.
Een tinkeling van klankjes, fijntjes en kleintjes - is het een danswijs of zoo maar
loutere muziek? - heel hoog en een beetje neuzig, binnen in de gele doos op
geheimzinnige wijze teweeggebracht, ijlt als damp omhoog tot den hoogen boog,
als een luchtig-gemetselde breede poort, van sigarenkistjes -, wordt daardoor
weerhouden, wordt daarin gekeerd en ruischt daaruit neer als een sprietfontein in
een zomertuin over de glimlachend-opgeheven gezichtjes, de zwenkende lijfjes in
hun onverpoosden wiegeldans, over den lichttoover van gouden fonkeling, satijnen
glanzing, fluweelen streeling.... licht lijkt één met klank te zijn geworden.
Alle andere winkels blijven bescheiden in donker, ze begrijpen dat ze zich bij dit
prachtige maar liever achteraf moeten houden en de huizen aan den overkant staan
stil en verwonderd in het blauw-paarsige late licht.
Die groote, luchtig gemetselde poort kan de voorhal zijn naar een paleis, en daar
ergens, diep weg uit schemering en onzichtbaarheid kijkt een keizer toe hoe ze
dansen, hoe zijn danseressen dansen voor hem, in de lichte poort van zijn donker
paleis.
En elke ‘steen’ pronkt met een kleurig prentje, landschappen, dichtbij en
onbereikbaar ver tegelijkertijd, wonderblauw water en wondergroene boomen en
de palmen steken hoog uit boven de roode daken van de platte witte huizen die
boven op purperen heuvels staan -, wonderlijke koebeesten trekken beneden in het
dal zwaarbeladen lage wagens voort, koffiebruine mannen met bloote beenen en
roode broeken loopen héél recht op ernaast, groene takken voeren ze als zweepen,
meisjes dragen korven, waaruit bruine pluimen zwieren en haar hoofddoeken zijn
oranje en haar rokken zijn groen, het is een bonte tooverwereld over de hoofden
der danseresjes uitgespannen en
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de heele boog is vol met tinkeling van muziek, en de landschappen hebben namen,
onverstaanbaar en zoet, aangrijpend en vol geheimenis als van-ver-komenden
wind.... en die evenzoo vreemd de borst bewegen en het hart vervullen: Colorado
Claro, Crema de Cuba....
Uit de halfopen winkeldeur kwam de reuk van de sigaren: vanille met iets scherps
erdoor en terwijl ze stond te kijken en te luisteren - al meer menschen naast haar
en achter haar, een zwellende donkere drom - scheen het alsof alles hoe langer
hoe meer beteekenen ging, iets anders nog beteekenen ging dan dansen en muziek
en mooie namen en tooverij van licht, maar toch ook wel dat... en ze stond heerlijk
verzonken, als maakte ze zelf deel uit van de muziek en de lichttooverij -, totdat een
lange man, vlak bij haar oor, ineens tegen haar zei: ‘Zeg jij, kijk jij er alle moois niet
af!’
Heeft ze toen misschien zoo raar dien man in het gezicht gekeken, dat daarom
alle menschen lachten? Hij had een bruin gezicht met scherpe, zwarte groeven,
een baard als van tabak en lange gele tanden.
Eer ze het wist en zonder dat ze zelf begreep waarom, heeft ze zich haastig, als
verjaagd, door het menschenkluwen weggedrongen en toen ze er buiten stond, in
het koele licht, had ze spijt van haar mooie plekje aan het raam. Tusschen de
donkere lichamen ving ze alleen nog maar glimpen licht, doorvonkt van kleur -, en
het leek haar heerlijker nog en begeerlijker nog dan toen ze daar stond in den
overvloed, maar de muziek ging nu verloren in het zacht-joelend murmelen achter
haar aan.
Toen was het dat ze ineens en zonder overleg met zichzelf, alweer niet wetend
waarom, doorliep den weg nog verder op, almaar verder van huis afrakend, terwijl
ze anders altijd dadelijk met haar boodschapmandje huiswaarts keert. En vlak voor
haar eigen gezicht, in de lucht, vond ze gedurig het gezicht van dien man, die dat
zei ‘kijk er alle moois niet af’ hinderlijk, zooals een witgloeiende lichtstip de oogen
hindert, die te lang hebben getuurd in de lamp en daarna zich naar het donker
wendden. Daarbij door haar heele lijf een plagerig, wriemelig gevoel, als was haar
gewelddadig een mantel of deken waarin ze warm zat geborgen, ontrukt, of een
uitgezocht hapje, tot het laatst bewaard, vlak voor den mond haar uit de hand
geslagen, datzelfde en toch weer anders.
Ook het wakker-worden uit een droom juist als het gebeuren gaat, juist als je
binnen mag, lijkt er wel op, en zooals je dan uit alle macht den slaap weer probeert
te vatten om je weggevluchten droom te ach-
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terhalen en voort te zetten, waar hij brak, zoo begeert ze nu ook dat vreemde, weeke
droomachtige, dat was in haar en om haar, weer terug en.... o juist, nu weet ze het
ook meteen, daarom sloeg ze den weg in, die van huis af leidt aan den Oostkant
van den stroom.
Ze gaat door blauwig-paars namiddaglicht, maar wanneer in de gapingen tusschen
de huizen, het breede water plotseilng te voorschijn komt en bloot ligt onder haar
oogen, dan brandt haar een rood-oranje gloed naar het gezicht en ze kan onmogelijk
verder gaan, zoo mooi als het daar is, over het water en aan den overkant. Huizen
en prieëelen en schuitenhuisjes en de hooge boomen liggen als een lange rij van
uitgeknipte zwarte prentjes tegen den effen-gloeienden hemel aangeplakt -, over
het traagvloeiende water weven zwart en oranje een gestadig wisselend patroon,
ze kan haast niet verder loopen, maar wil toch evenmin blijven staan, wetend dat
ze voorbij de stijfselmakerij waar het steegje met den overhaal is, hetzelfde opnieuw
en nog mooier dubbel mooier, want immers opnieuw, voor haar oogen zal zien
opengaan.
Het smalle donkere steegje ijlt als verlangend het rozig-oranje lichtende water
tegemoet, kan dan niet verder, wordt gestuit en eindigt in een kort, breed steigertje.
Op den uitersten rand staan twee zwarte figuurtjes, een mansfiguurtje en een
vrouwsfiguurtje, recht overeind, de zon gloeit tusschen hen in, heeft uit den linker
heup van den man, uit den rechterheup van de vrouw een halfronde holte uitgeboord
en volgegoten met zijn eigen gloed.
Ze doet toch wel heel vreemd vanavond -, nu loopt ze weer pardoes dat steegje
in, als moest ze met het schuitje het water over -, nooit anders durft ze zoo maar
komen waar ze geen boodschap heeft.
Over het water vaart het schuitje aan, zacht soppen en smakken de riemen -, het
is de lichte waterhelft al uit, de schipper hoeft niet te roeien, hij kan zich deinend
laten drijven op de golven die de stoomboot achter zich liet, oranje overtogen,
diep-zwart glanzend in den binnenkant, langzaam uitplooiend naar de oevers toe.
Koolzwart glijdt de stoomboot den brandenden hemel langs, heel snel, want wat
nauwelijks is afgedekt komt alweer bloot en hoe mooi is dat ijl-goudig lichtje hoog
in den mast, overal rondom de zacht-doorgeelde blauwe wijdte.
Ze zorgt wel ongezien achter de menschen in den schaduw van het houten
schippershuisje te blijven, ze staat naast het smalle hoekraam, strak-bespannen
met bloemgewerkt gordijn, tegen den muur geleund,
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ze ziet de kopjes op de tafel klaargezet, door teeder-blanke transparant het gouden
koffielichtje gloren.... en nu komt het weer over haar heen en rondom haar en in
haar als een golving lauw en week, dat vreemde en teere, dat machtige en
droomachtige van even geleden, haar borst vervullend tot in de keel.... als lauw en
zoetvloeiend water is het, waarin ze smelt.... en opnieuw gaan de dingen meer dan
ze zijn beteekenen en zij ook beteekent iets dat ze zelf niet is.
Hier is het water op zijn mooist, hier wijken de Westelijke en de Oostelijke oever
zwaaiend van elkander weg en het water omvatten ze als in een kom en de stroom
wordt tot een wijde, klare kelk, waarvan het voorste smalle deel spruitend uit de
sluis ginder-ver, de steel voorstellen kan, - en juist waar steel in kelk zal overgaan
daar springt, heel lang en dun, de brug over het water heen. Even voorbij de brug
komt de Westeroever in een wijden boog weer naar den Oosteroever terug, die zelf
recht-toe zijn weg vervolgt, een groene lijn van riet-bepluimde glooiing langs het
water trekkend, zoover je maar kunt zien.
En al maar meer en meer gaat alles nu weer beteekenen, terwijl zijzelf al meer
en meer in wat haar overstroomt versmelt.... er is iets, waarover ze denkt, maar ze
weet niet wat, het deint naar haar toe, op de golven van wat haar overspoelt, dat
waarin ze versmelt, maar als ze er naar wil grijpen, dan trekt het weer af.
De wereld is wel héél groot, is wel ontzaglijk groot en overal tegelijk leven
menschen. De grootheid van de wereld, waar Engeland en Afrika en Italië en China
en ijsbergen en vulkanen zijn, de onmetelijkheid van die wereld kun je wel altijd
overdenken, maar je kunt het niet altijd voelen, en wat je voelt dat weet je toch
eigenlijk pas goed.
Onmetelijk is de wereld en overal leven menschen en overal stroomt water en
overal wuiven boomen in den wind langs de oevers van het stroomende water. Dat
was een der prentjes van straks.... dat waarop ‘Colorado Claro’ stond, zoo zal dat
landschap heeten. En dan zijn er nog alle andere landen die op de kistjes stonden
en de namen die op de kaart staan en als ze nu heel stil staat en over het water
kijkt dan kan ze aan dat alles tegelijk denken en van dat alles tegelijk voelen dat
het bestaat en dat zij tegelijk met alles ook zelf bestaat, hier, middenin de wereld,
en dat is heel vreemd.
Maar was het eigenlijk dat en dat alleen, was het dat heelemaal dat op golven
deinde naar haar toe en weer ebde van haar af?
Even scheen het zoo, toen was het als gleed na lang probeeren een
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sleutel in het onwillige slot, maar nu sluit de sleutel toch weer niet precies. Er was
nog iets anders, iets meer.
Allang is het bootje bij den anderen oever aangekomen, en ligt daar nu, laag aan
het steigertje, te wachten, de hemelbrand bekoelt en tegen het zachtere purperige
rozerood krijgen de dingen hun eigen vorm en kleur weer terug, ze zijn niet langer
een strook van tegen vlammenden hemel geplakte zwarte prentjes meer....
En wat mag dan nu toch eindelijk dat vreemde, ruischende geluid wel zijn, dat
ze, onder haar droomerijen door, al een poosje lang vlak achter zich verneemt?
Reeds tweemaal wilde in haar de vraag zich vormen; maar werd weer afgeweerd:
het kon haar toch eigenlijk niet schelen. Maar even geleden zijn twee kleine meisjes
uit het schippershuis komen loopen en wat voeren die vlak achter haar toch uit, met
geluidjes als van lachen en smakken?
En ineens.... dat is al héél vreemd.... ze weet het, voordat ze het ziet .... maar nu
ze omziet en neer-ziet op wat daar aan haar voeten ligt, blijkt het nog erger dan ze
denken kon en haar heele lijf wordt warm van schrik: het ruischende geluidje dicht-bij
was de suiker, die den zak uitliep, waarin haar elleboog een gapende opening drukte
en de twee kindertjes boren hun natgelikte vingertjes in den zoeten, witten hoop en
halen ze er dik van de suiker weer uit -, nu ze radeloos, zonder gedachte, zich ernaar
bukken wil, gudst een nog dikkere straal nog sneller uit den zak en een tweede berg
klimt in een oogwenk boven den eersten uit.
Zooals ze zich voelde toen haar eens de mooie kermisballon, van oom Zeelik
gekregen, de eenige die ze ooit bezat, tusschen achtelooze vingers ontsnapte, het
hemelblauw in, weg, voor altijd weg, onherroepelijk weg -, zoo voelt ze zich nu, nu
alle zoetheid van haar wijd en rijk gepeins met één slag van haar vliedt, arm en
koud, als toen.
Ze wil het water nu zelfs niet meer zien, ze loopt het steegje uit, kil waait haar de
lucht in het gezicht.
Nu is ze weer in de breede weg-straat terug en het werd middelerwijl bijna avond.
Ze denkt aan den sigarenwinkel, aan de danseresjes, aan de tinkelende muziek,
de lichttooverij, en in plaats van verlangen is er nu bijna angst en afkeer in haar waarom toch? - en vlak voor haar oogen, in de flauw doorpurperde grijzige
schemerlucht, verschijnt weer dat hatelijke spot-gezicht van dien man. Naast een
winkeltje en een tapperijtje begint een smal weggetje tusschen heggetjes kronkelend,
dat met een omweg naar huis toe voert, daar is niets te
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zien en niets te ondervinden, dat slaat ze in en nu ze alles dat ze eerst heeft begeerd
en thans uit alle macht schuwt van zich afgewend heeft, keert ze haar denken naar
de verloren suiker toe, met den huiver die ze op grimmige winter ochtenden
tegenover het ijskoude waschwater voelt!

Op Rouwbezoek.
Eindelijk is dan toch de klare waarheid wijd voor ze opengegaan....
Dagen lang al hebben ze het ijl en ongrijpbaar om zich heen gevoeld in het
fluisteren van de groote menschen, dat ophield als ze boven kwamen, maar in hun
zwijgen en kijken was het ook. Het vervulde de lucht, het deed denken aan
blindemannetje spelen, wanneer je alleen in den kring staat en ze allemaal op de
teenen sluipen om je heen.... je hoort ze overal tegelijk.... als uit een mist komt hun
gesmoorde fluisteren; hun heimelijke lachen lispelt en sist telkens vlak aan je oor,
je voelt hun kleeren waaien en wapperen, maar grijp je toe, dan vinden je vingers
niets dan leege lucht, dan zijn ze weg. Zoo was het.... je voelde het vlak bij je en je
kon het toch niet vatten, je meende het te begrijpen en dan viel het weer uiteen, het
was een geheim. Niet een geheim van thuis, maar een geheim van de heele kille....
en dat toch ook aan menschen buiten de kille bekend moest zijn.... of vader zou
1)
niet van ‘gille hasjeim gesproken hebben. En dat hebben ze toch allebei duidelijk
verstaan uit vaders mond op een avond dat het woei. Daar komt nog bij, dat Sam
2)
Kaas zijn vader en moeder ‘Riesjes-maken’ heeft hooren zeggen, dat is bijna
hetzelfde als ‘gille-hasjeim,’ maar ‘gille-hasjeim’ is veel erger! Pinchas Lezer wist
ervan en Sannetje Denneboom wist ervan en oude juffrouw Arons en Aardewerk
de slager en mijnheer Gompel en mijnheer Israels en lange Schmoel Konijn en
iedereen. Je zag het duidelijk aan hun gezichten. Het was dus iets van de heele
kille, iets waar de heele kille mee te maken had en dat de heele kille kwaad kon
doen: Riesjes of Gille-

1)
2)

Kinderlijke verbastering van wat letterlijk ‘Schending des Naams’ en figuurlijk opspraak van
Joden bij niet-Joden beduidt.
Goddeloosheid veroorzaken in den zin van: niet-Joden aanleiding tot spot en haat jegens
Joden geven.
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hasjeim, in elk geval iets vreeselijks. De eerste dagen zaten ze ervoor te kijken als
voor de door elkaar gegooide stukken van een legkaart, die nog nooit iemand in
zijn geheel heeft gezien. Je weet dan niet wat je 't eerst zult pakken, je kunt er geen
kop en geen staart aan vinden. Die wist dit en die wist dat, de een had afgeluisterd
in bed en de ander op zolder, maar wat de een had gehoord, paste weer niet bij
wat de ander wist. Meijer Goudsmit heeft gedacht: er zal een seifer-tora gestolen
zijn. Zoo iets moet maar eens waar wezen, dan komt er toch stellig een plaag over
de kille, een aardbeving of een groote brand, dat heb je toch gezien aan Korach,
die met zijn heele familie in den grond verzonk, omdat hij brutaal tegen Mozes was
geweest!
Maar toen het Sjabbos werd en de Arke openging, hebben alle jongens scherp
gekeken en geteld en ze stonden er allemaal, de rood-fluweelen, de blauw-satijnen,
de gele-zijden, de groene met zilveren weerschijn erin... er miste geen een, de Ark
was vol.... dat dus niet. Toen heeft, Zondagsmiddags in het vrije kwartier op het
speelveldje van de Joodsche School, Saartje Zadoks iets anders geweten. Er moeten
kinderen gestolen zijn, door iemand uit de kille moeten er kinderen gestolen zijn.
Maar gebeuren er dan in de wereld zulke dingen? Ja; Hijman Snoek heeft er eens
een boek over gelezen. Maar zou iemand uit de kille zoo slecht kunnen zijn? Dat
gelooft geen mensch. Ja, maar Saartje Zadok heeft haar grootvader toch hooren
zeggen: ‘Oggenebbiesj de stumpers.... een jaar of vier, vijf’.... en Saartje wou er
dadelijk op zweren. Twee kinderen tegelijk gestolen.... en verkocht dus. Want bij
Sam Kaas aan huis is over geld gesproken. Juist toen zijn moeder vroeg hoeveel
en zijn vader antwoord wou geven, heeft hij het bedsteegordijn zien bewegen en
Sam erachter vandaan gehaald.
Niet alleen heeft Sam toen niets meer gehoord, maar nog klappen gehad op den
koop toe. Wie koopt er kinderen? Wie steelt ze zoo dat de politie het niet merkt?
Zijn ze mee gelokt op de straat of weggehaald uit hun bed? Zigeuners doen het,
maar dat zijn geen Joden en dan is er natuurlijk geen gille-hasjeim en dan gaat het
de kille niet aan, en dan hoeven de groote menschen niet zoo te fluisteren, en met
hun hoofden te schudden, op straat, op het sjoelplein, op de visites en op de markt.
Froukje Kaas kent een boek over Slaven, die naar het Zuiden gaan. Daar in het
Zuiden gebeuren de vreeselijkste dingen, ze worden mishandeld en geslagen.... ze
krijgen enkel zoute haring en geen water

Groot Nederland. Jaargang 19

89
voor de dorst....ze worden met hun hoofd onder een druppelend gootje gezet.... het
moet een prachtig boek zijn, maar Froukje Kaas heeft het nooit uitgelezen, omdat
ze al door zoo huilen moest. Ze hebben het elkaar allemaal gevraagd: waar is het
Zuiden? Niet het Zuiden op de kaart want dat is natuurlij k Limburg, maar het Zuiden
waar de slaven heengedreven worden en geslagen. Kan iemand uit de kille kinderen
hebben gestolen en naar het Zuiden als slaven verkocht? Niet alle slaven zijn zwart.
Maupie Gompel leest soms stilletjes de krant, en die heeft daarin iets gezien van
‘blanke slavinnen.’ Toen ze hem niet geloofden, heeft hij er dadelijk een zwaren
eed op gedaan. Hij denkt dat ze duurder dan zwarte zijn en dat ze als kleine kinderen
met draaiorgels zijn meegelokt. Maar waarom dan juist enkel slavinnen, heeft Duifje
Aardewerk toen gevraagd. Omdat meisjes altijd dommer zijn, heeft Maupie gezegd.
Kinderen gestolen.... maar wie uit de kille kan zoo iets hebben gedaan? Als het
waar is.... ja.... dan geen wonder, dat de groote menschen ernstig kijken en fluisteren,
dat mijnheer Isreals bijna niet groet en dat de lip van Zadoks nog meer dan anders
raar voren steekt en dat ze telkens als er iemand komt de kamer worden
uitgestuurd.... als zoo iets waarlijk is gebeurd.... dan heb je nu elk oogenblik kans
op pest of een zwavelregen.... zooals mijnheer Snoek van Sodom en Gomorra heeft
verteld, waar de menschen ook zoo schandelijk gezondigd hadden.... misschien
wel varkensvlessch in boter gebraden - en een hoeveel-dubbele zonde is dat niet?
- of op den Verzoendag, als men zelfs heelemaal niet eten mag, juist het allerergst
verbodene gegeten!
Kinderen gestolen.... maar ineens wist Duifje Aardewerk dan weer beter: er zijn
geen kinderen gestolen, er is enkel heel veel geld gestolen. Saartje Zadoks natuurlijk
kwaad. Ze heeft duidelijk verstaan dat haar grootvader zei: ‘Aggenebbiesj de
stumpertjes, vier en vijf jaar.’ Of zal haar grootvader soms liegen? Of stelen kinderen
misschien geld?
Woensdagmiddag groot lawaai....Izak Aardewerk en Moosje Aardewerk vreeselijk
aan het vechten, mijnheer Snoek ertusschen met den stok! Ze wilden allebei dadelijk
een eed doen. Moosje wou zweren dat hun vader heeft gezegd: ze hebben hem
gevonden en Izak zou dood-neervallen als zijn vader niet had gezegd: ze hebben
het gevonden.
Wat dan.... of wie dan? Het geld....? Den man, die het geld gestolen heeft? Ja....
het geld! Niet, niet den man, maar het vermoorde kind. Vermoord? Gestolen zul je
toch zeker meenen? Neen, vermoord,
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want er is er een dood, ze hebben duidelijk van ‘sjiwwe-zitten verstaan! O, wat een
spektakel! Iedereen wou natuurlijk beter weten... en mijnheer Snoek gaf ze maar
met den stok. Omdat Moosje wel moest bekennen, dat er over ‘Sjiwwe-zitten’ was
gepraat, hebben ze toen allemaal Izak gelijk gegeven. Als er wordt sjiwwe-gezeten,
dan is er een dood. Maar dat wist Meijer Goudsmit weer beter. Als iemand zóó
slecht is, dat zijn ouders niet meer van hem weten willen, dan zitten ze ook sjiwwe
over hem. En is iemand, die kinderen....? Toen zijn ze weer allemaal gaan
schreeuwen en vechten en heeft mijnheer Snoek aan Moosje en aan Izak, die
begonnen, en aan Froukje omdat ze krabde en aan Meyer Goudsmit, die ‘kssjt....
kssjt...’ riep toen Izak op Moosje lag, voor straf een opstel over Jacob en Ezau
opgegeven, minstens anderhalve kant van de groote leien vol. Maar niemand heeft
natuurlijk zijn mond gehouden.
En toen is het verder weer net als met de legkaart gegaan.
In het eerste begin denk je steeds dat je er gauw zult komen, tot je steken blijft
en merkt dat je alles verkeerd hebt gedaan, je begint opnieuw en weer kun je halfweg
niet verder, en als je dan eindelijk bang begint te worden of het ooit zal lukken, dan
ben je er precies, want dat eene stuk, dat je telkens verschoof, omdat er niets dan
in de hoeken een paar veegjes op staan, dat moest je nu net hebben voor die plek
waar je geen raad mee wist en dan ben je ook heelemaal klaar en daar staat ineens
de heele prent voor je oogen!
Aan iedereen hebben ze gedacht, behalve aan mijnheer en juffrouw Seligman....
ze leven zoo stil, ze wonen zoo achteraf, men ziet ze zoo zelden, het zijn deftige
menschen. Mijnheer Seligman is vroeger goudsmid geweest, hij heeft een korten,
witten baard en een voorname zware stem - als je in den trein zit hoor je onder het
rijden vaak de heeren en de mannen in de andere coupé met elkaar praten, dat
klinkt ook zoo voornaam en zwaar, een beetje kelder-achtig, zoo praat nu mijnheer
Seligman - en juffrouw Seligman is bleek en heeft een kleinen onderkin met haartjes.
Ze ziet er meestal verdrietig uit, maar geen wonder, hun dochter Jetje is lang geleden
aan de tering gestorven, ze ligt tusschen den man van juffrouw Arons en het
doodgeboren broertje van de kinderen Snoek. En dan hebben ze nog een zoon,
die ergens anders woont en met dien zoon is het allemaal gebeurd, waarover de
groote menschen met elkaar fluisteren, op straat, op het sjoelplein, op de visites en
op de markt.

1)

Rouw bedrijven door zeven dagen op den grond te zitten.
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Hij is jaren geleden van zijn vader en moeder weggegaan en in de groote stad is
hij heelemaal vrij ‘klok-vrij’ geworden, hij gaf er al gauw niet meer, zegt moeder, om
God of gebod! Maar rijk dat hij werd! Een gouden tientje zoo maar uit te geven, dat
was niets voor hem, dat merkte hij niet eens, daar werd hij niet rijker of niet armer
door -, zoo zegt moeder tenminste. Niet iedereen heeft in zijn huis een ijzeren kist
of een slot waar geen andere sleutel op past en zulke menschen brachten aan hem
hun geld, om te bewaren, en dat ging allemaal in een groote donkere kast, heelemaal
van steen gemaakt. En toen nu zijn eigen geld was opgeraakt, omdat zijn vrouw
zelfs door den dag een zijden japon wou dragen - maar een bandeau droeg ze niet!
- toen is hij kleine beetjes van dat geld van de andere menschen gaan nemen....
misschien is het met een kwartje begonnen.... en toen een gulden.... en daarna een
rijksdaalder.... en eindelijk een gouden tientje... en nog meer.... en nog meer moet
hij genomen hebben, want de heele kast was ten langen leste leeg! Zoo iets is een
apart soort van stelen, dat verduisteren heet, hoewel je niet begrijpt waarom, want
toen het er nog lag, was het in duister, maar toen hij het er uit nam juist niet meer!
Nu moet het zóó zijn gegaan, dat iemand in die kast keek en zag dat er niets in was
en het toen is gaan aangeven bij de politie.... en ze kwamen hem halen om hem in
de gevangenis te doen... en o, hij was weg! Niemand wist waar, zijn vrouw niet en
zijn kinderen niet, zijn vader niet en zijn moeder niet ‘van den aardbodem verdwenen’
zooals in het ‘gommesj’ staat, dat was hij.
Ver voorbij het laatste huisje aan den dijk, daar is de Ooster-plas.... dikke
opgeblazen kwabben vet-geel schuim zitten er tusschen het riet gekleefd en ze lillen
zoo als het water beweegt en er zijn echte golven met wit bovenop en je kunt er
iemand die aan den overkant staat, bijna niet beroepen.... uit die Ooster-plas is hij
eindelijk te voorschijn gekomen.
‘Een in verregaanden staat van ontbinding verkeerend lijk van een manspersoon,’
dat stond in het krantje, dat was hij! Maar dat wisten ze pas den volgenden dag,
want niemand heeft hem daar gezocht, want wie toch had kunnen denken dat hij
enkel om in het water te springen naar het stadje en naar de Oosterplas
teruggekomen zou zijn?
Voor eergister-avond is er hard gebeld, dat was mijnheer Snoek. Hij heeft met
vader alleen in het zij-kamertje gezeten, meer dan een uur. Hoe ze ook probeerden
dichtbij te sluipen om te luisteren -
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buiten onder het raam en in de donkere kast achter het zij-kamertje in het alcoof,
en tusschen de jassen aan de kapstok in het gangetje - ze konden niets verstaan,
1)
ze praatten te zacht en te vlug en te veel losjoun-hakoudesj’ . Alles in huis luisterde
mee en keek, alles leek te begrijpen dat er iets ergs was gebeurd, het was ook zoo
stil. Toen mijnheer Snoek eindelijk wegging, zijn ze nog niets te weten gekomen,
vader heeft geen woord gezegd, maar later, ze lagen al in bed hebben ze vader en
moeder nog lang hooren fluisteren -, hoe lang weten ze niet, want ze sliepen voor
het ophield. Maar den anderen dag op het Joodsche school wist Hijman Snoek heel
veel te vertellen.... hij is opgevischt, hij stonk en zijn eene been hing erbij.... Als zoo
iets vlak bij je oor wordt gezegd, terwijl je met allemaal in een kring op het speelveld
staat.... hij is opgevischt, hij stonk en zijn eene been hing erbij.... dan is het alsof
alles rondom je begint te suizen en te rillen.... er gaan geluiden door de lucht, die
er zooeven niet waren; wat vlak rondom stond, wijkt van je af tot heel ver, zoodat
je in een soort leege ruimte komt te staan en met je voeten niet zoo héél vast meer
op het gras.... ook wordt alles vaal en bleek.... en je hoofd voelt zoo vreemd en
binnen in je lijf schijnt iets warms op te komen, zoodat je smelt, zoodat al draaiende
en malende alles losraakt bij je binnen-in.... voor je oogen komt iets donkers, dat je
nooit hebt gezien en in je neus iets diks dat je nooit hebt geroken....
Den dag daarna hebben ze nog veel meer gehoord! Er vloog als een fluisterende,
2)
schuifelende wind van vragen door de kille, van huis tot huis. Vindt de Raäf goed
dat hij op hun begraafplaats wordt begraven - hij gaf om god-noch-gebod, hij woonde
niet in de kille! - mijnheer Snoek moest naar het Rabbinaat, in zwarte jas en hoogen
3)
hoed - heeft hij een eigen sargenes en waar ligt het, in de kast bij zijn moeder of
4)
in de kast bij zijn vrouw? Krijgt hij aarde van ‘Erets Jisrool’ mee in zijn kist? Wordt
5)
er teire gemaakt?
Den heelen morgen in school kwam er telkens akelig water in haar mond en dan
leek haar hoofd weer los te staan.... waarom heeft Hijman Snoek het toch vlak aan
haar oor gezegd ‘hij stonk.... en zijn eene been hing erbij....’ Laat in den namiddag
is mijnheer Snoek terugge-

1)
2)
3)
4)
5)
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komen uit de stad en weer vloog als een wind het bericht door de kille van huis tot
huis; de Raäf vindt goed dat hij op hun begraafplaats komt.... de Raäf staat toe dat
hij aarde van Erets-Jisrool meekrijgt in zijn kist.... en zijn moeder heeft zijn sargenes.
Toen is het stil geworden in de kille en morgen wordt hij begraven.
Morgen.... en nu is het avond, en het is dampig en koud, ze hebben hun nieuwe
dikke jasjes aan, die zitten zacht en warm. Zooals nu, dampig en koud, zoo beginnen
alle dagen en zoo eindigen ze ook, maar tusschen dat begin en dat einde breekt
uit elken dag een open plek van goud en blauw, stralende zon en ruime, klare lucht,
als een bloemknop die opengaat en zich weer sluit.... elken volgenden dag gaat de
dagbloem later open, gaat de dagbloem eerder dicht, elken morgen, wanneer je
naar den dichtgesloten lagen grijzen hemel kijkt, dan denk je opnieuw: vandaag zal
er geen bloem van blauw-en-goud meer bloeien, gisteren brak de laatste open, nu
is het gedaan -, en dan toch, even na tweeën, aan een hemel zonder vlek of veeg,
aan een smetteloozen blauwen hoogen boog sprankelt de gouden zon, die in de
roode blaadjes fonkelt en zachtjes, plezierig door je kleeren heen brandt op je rug....
tegen vieren is het al weer voorbij.
Morgen wordt hij begraven, de arme! Meijer Goudsmit zegt: met een slecht mensch
mag men geen medelijden hebben. Neen, niet met iemand die het geld van andere
menschen nam, maar wel met iemand die dood in de kist ligt, in een klein, donker
kamertje.... de gordijnen zijn gesloten en een neir-tomied-lichtje brandt op de kast.
Het neir-tomied-lichtje brandt op de kast, het schemert flauwtjes door de bovenste
ruiten van het eene raam op den hoek.... het raam van het kamertje waar hij in zijn
kist ligt te wachten totdat hij begraven wordt, morgen. Zij staan buiten -, achter het
tuinpoortje kun je de boomen hooren ruischen en fluisteren, maar je kunt ze bijna
niet zien, uit het huis komt geen enkel geluid. Waar zit zijn moeder dan te huilen?
Maar ze moeten naar huis, ze zijn al te laat, ze wilden, ze moesten even langs
zijn huis, langs het huis van zijn ouders gaan, het heeft een half-uur gekost, later
mag het nu niet worden! Er zit niet anders op, ze moeten den kortsten weg terug,
door het steegje, waar de paardeslachter woont. Tusschen oude, donkere huisjes,
naast een hoog, zwart pakhuis dat ‘Memel’ heet staat zijn smalle winkel; een
gluiperige petroleum-lamp schijnt achter uit den muur op de helgele bulten, de zware
donkerroode schonken. O, ze vinden het zoo benauwd om

Groot Nederland. Jaargang 19

94
's avonds door dat steegje te gaan, langs de oude, donkere huisjes, langs het smalle,
zwarte pakhuis dat ‘Memel’ heet en langs dat moordhol, de paardeslachterij. Als er
1)
maar iemand was, die paarde-vleesch lekker vond -, maar neen, het ‘minne gaajes’
alleen, dat geen geld voor koe-vleesch heeft, koopt het en eet het. Niet omdat het
verboden is - want varkensvleesch is nog veel erger verboden - kunnen ze bijna
niet naar paardevleesch kijken, maar omdat ze er zoo'n medelijden mee hebben....
met het vleesch en met het paard. Een koe weet niet beter of het hoort zoo, maar
een paard moest niet worden geslacht. Een koe loopt lekker in de wei of ligt lui op
stal.... maar wat moet een paard niet sjouwen als het glad of modderig is.... hort
maar, vort maar, tegen den hoogen sluis maar op en zijn hoeven glibberen en hij
valt haast en je ziet zijn kop schudden, dat het bit tegen zijn tanden rammelt en de
man staat overeind op zijn kar en vloekt en schreeuwt en ranselt er op.... en dan
nog geslacht in dat klamme steegje, achter dat zwarte pakhuis en niemand eet zijn
vleesch dan uit armoe en met tegenzin. Arm paard!
Maar dezen avond denken ze er minder dan anders, alleen maar even, heel
vluchtig, in het langs-loopen aan.
‘Hoe je je verdrinkt? Of je erin springt of erin kruipt? Laat je je niet meestal uit een
bootje zakken? Je weet toch wel, dat meisje uit het boek, midden in een blauw meer,
met populieren en cypressen langs de oevers? Ja, maar hij....?
‘Een steen om je hals en dan in een zak?’
‘Je-zelf in een zak? Hoe zou dat ooit kunnen!’
‘Hoe diep denk je wel....? Zal hij morgen dieper in de aarde gaan, dan hij in het
water was.... of lag hij dieper in het water dan hij in de aarde zal zijn?’
Nog weer is uit den donkeren, dampigen morgen van den anderen dag een
goud-blauwe middagbloem opengebroken, nog weer hingen de laatste blaadjes als
groots droppen fonkelwijn bij de takjes neer.... het duurde weer korter dan gister en
nu is het avond.... en weer staan ze voor het duistere huis.
Dat alles precies hetzelfde is en dit toch een andere dag.... het gevoel van
voorbij-gaan, glipte in een rilling door ze heen als nooit te voren; altijd tot nu spraken
ze over ‘gisteren’ en ‘morgen’ als over nuchtere, gewone dingen, nu worden ze het
loopen van den tijd schier

1)
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lijfelijk gewaar als het geluidlooze sluipen van een reusachtig donker dier.... maar
waarom het nu een andere dag is en alles toch hetzelfde bleef -, dat schijnt tegelijk
een niet te peilen raadsel.
Maar ze weten het ook wel: niet alles is hetzelfde!
Het neir-tomied-licht schijnt flauwtjes door een krans van zacht-parelende
waterkraaltjes en er komt geen geluid uit het huis, achter de tuinpoort fluistert het
en lispelt het, maar alles is niet hetzelfde: hij is weg, niet langer staat in het kleine
kamertje de zwartbekleede kist, waarin hij lag en wachtte op zijn begrafenis, het
witte sargenes aan en toegedekt en bij zijn eigen moeder.... ach, alles beter dan
ginder, ver weg, alleen in die koude, diepe plas.
Jozef Snoek is vanmiddag met zijn vader en met de andere heeren en mannen
naar de begrafenis geweest, hij is al groot, hij is al zestien jaar en Hijman Snoek
heeft op den hoogen dijk tusschen de rijtuigen gestaan en over den haag heen alles
1)
afgezien.... uit het metaar-huisje kwamen ze op de begraafplaats met de
zwartbekleede kist. Het was zoo stil.... je kon het lange, droge gras hooren schuifelen
langs hun broeken en voor hun laarzen uit. Aan den overkant van de sloot stond
een koe te kijken, als een spiegel was het water, zoo glad, een bruin blaadje kwam
maar niet dichter bij zijn linkerpoot dan bij zijn rechterpoot.... en toen ineens begon
die koe te drinken en toen was het net of zijn kop in stukken brak en toen hield hij
weer op en het water droop van zijn snoet en je hoorde het vallen, zóó stil als het
was en toen kwamen de stukken van zijn kop in het water weer naar elkaar toe en
toen werd de sloot weer vlak en glad.
En die koe bleef maar kijken, hij begreep er niets van, natuurlijk, hij wist niet hoe
hij het had met al die hooge hoeden. Zoo....? En hoelang is het dan heelemaal
geleden dat kromme Racheltje begraven werd? Ja, maar toen was die koe misschien
nog een kalf of hij woonde in een andere wei!
Mijnheer Snoek heeft geen aanspraak gehouden.... en toen ging de aarde op de
kist en de zwarte hooge hoeden waren vlak bij elkaar en door elkaar en die koe
bleef maar aldoor kijken. Toen hij diep in den grond was en de grond weer dicht
was en ze allemaal langs Zadoks moesten om hun handen te laten wasschen, kon
je het water hooren kletteren in den blikken kom, zóó stil.... En toen ze het hek uit
kwamen en de trapjes op naar de rijtuigen toe op den dijk en toen Zadoks

1)
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eerst het metaar-huisje en toen, achter den laatsten man het ijzeren hek gesloten
had, toen is die koe ook weer van den slootkant af het land ingegaan en je hoorde
het gras langs zijn pooten strijken.... zoo heeft Hijman daareven op 't Joodsche
school verteld. En toen hij thuis vertelde van die koe en hoe hij ging drinken en hoe
zijn kop toen in de sloot in stukken brak, toen heeft Jozef ineens gezegd: ‘zóó zullen
zijn beenderen verspreid liggen in het Gehinne’ en toen is juffrouw Snoek gaan
huilen en mijnheer Snoek heeft Jozef verboden.
En nu is hij weg en het neir-tomied-lichtje brandt, als gisteren en alles is als
gisteren en het is nu niet meer ‘morgen’ maar ‘vandaag’.
Toen ze gisteravond thuis kwamen, was vader boos en moeder ongerust, daarom
willen ze zorgen nu tijdig binnen te wezen.
‘Zoo, nu heb jullie braaf opgepast.’ En nu hooren ze iets, waar ze van staan te
kijken, nu zal er iets gebeuren, dat ze wel allerminst hebben verwacht. Er is een
boodschap geweest van juffrouw Seligman en juffrouw Seligman liet vragen of ze
met vader en moeder mee willen komen om de kleine kinderen, die zoo alleen zijn.
‘En waarom is hun moeder dan ook niet hier, en waarom zijn ze dan niet bij hun
moeder?’
Maar dat zijn, zooals vader zegt, ‘zaken, die hen niet raken’ en ze moeten nu
maar gauw naar bed.
Bangheid en verlangen zijn hun metgezellen op weg naar school in het middaguur.
Ze zullen binnengaan in het huis, waar hij een paar dagen geleden laat in donker
werd binnengedragen, ze zullen het kamertje zien, waar de kist heeft gestaan, die
daarna in den diepen grond verdween! Ze zijn vroeg op het speelplein, maar blijven
de kameraadjes uit den weg -, dat wat om ze is en in ze is, zoo zwaar en bang, dat
willen ze toch niet kwijt. Tegen het hek geleund kijken ze over de wei, goudgroen
in de kortstondige zon tot waar de vlakke wijdte, zonbestroomd, groenig, grijzig,
blauwig, in hemel overgaat, die naar boven toe al meer verheldert tot het
allerzuiverste blauw. In den zomer hebben daar heel veel koeien gegraasd, maar
de boeren namen de meesten al op stal, enkelen lieten ze nog terug, zeker de
sterksten en de oudsten. Eén loeit er, hij heft langzaam zijn kop omhoog naar de
zon en de witte hals zie je blinken. Koeien zullen toch zoo dom als ze er uit zien
niet zijn.... is er niet vaak in hun loeien een klank alsof ze veel meer weten en over
veel meer denken dan de menschen vermoeden? Vooral als het uit de verte komt.
Wonderbaarlijk angstig en diep klonk dat daar!
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Bangheid en verlangen komen met ze binnen in school, keeren met ze terug naar
huis en worden tegen schemer al zwaarder, ze krijgen weer de warme, nieuwe
jasjes aan.
Nu zijn de gordijnen naar boven gehaald en de kindertjes spelen aan het raam...
nu vullen bangheid en verlangen hun heele lijf propvol, tot in hun keel. Vader heeft
gescheld en ze zijn binnen gelaten en ze staan in de gang en doen hun overgoed
uit. Aan den anderen kant van de smalle deur praten menschen, dommelig en dof,
nu is er ineens geen verlangen en geen bangheid meer, maar kilte en siddering
door alles heen, en nu gaan ze binnen.
Geel schemert de kamer. Voor de breede bruine kast bij den achterwand zitten
mijnheer Seligman en juffrouw Seligman, laag aan den grond. Wat zou dat om te
lachen zijn als het waar was dat ze theevisitetje speelden. Juffrouw Kaas is er en
mijnheer Israels en mijnheer Snoek en juffrouw Snoek en ze zitten allemaal op
gewone stoelen, een heel eind boven mijnheer en juffrouw Seligman uit. En tegen
de kast, bijna in donker, staat nog een vreemde, lange heer, het lijkt wel een heer
uit een boek, met een ‘doodsbleek gelaat’ en ‘rave-zwarte lokken.’ Over de hoofdjes
van de kinderen heen kijkt hij naar buiten.
Juffrouw Seligman draagt op haar oude grijze jak - een mooi zou zonde wezen
1)
om de ‘krieje’ dus heeft mijnheer Seligman ook zijn leelijkste bruine jasje aan haar groote paarse broche, een prachtige ronde steen door gouden kartelrand
omvat, - mijnheer Seligman heeft zijn vest met rondetjes aan en zijn zilveren
horlogeketting ligt in de plooien, met al de mooie dingetjes, het bruine blokje
doorspikkeld van goud, het zilveren scheepje, het steentje roodbruin en geel
gestreept, dat er uit ziet zoo week of je het eten kunt. Dus dat hebben ze gisteravond
uitgedaan en vanmorgen vroeg weer aangedaan, juffrouw Seligman heeft de broche
vastgestoken, mijnheer Seligman heeft het haakje door het knoopsgat gehaald....
en hun zoon is dood.... en is gisteren begraven.... dat is toch wel héél vreemd! Moet
je dan bloot loopen als je zoon dood is, moet je dan in je nachtgoed gaan? Neen,
maar het is vreemd!
Van juffrouw Seligmans oogen is niets te zien, dan een klein, nat spleetje tusschen
twee gele blazen, dat haar oogleden zijn.... maar met mijnheer Seligman is het juist
andersom, zijn oogen staan wijd open en zijn heelemaal droog. En toch schijnt hij
niets te zien, ook hen ziet

1)
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hij niet, nu ze, door moeder vooruitgeduwd een hand komen geven en ‘ik condoleer
u’ zeggen, maar zijn vrouw ziet ze wel en lacht zelfs eventjes en wenkt ze naar de
kindertjes aan het raam.
Zou ze durven, zou ze kunnen zonder dat ze het zien, haar hand afvegen aan
haar kous? De hunne voelden zoo klam en slap en warm.
De kamer is vol van dof en grommelig praten, alleen de heer met de rave-zwarte
lokken zwijgt. Zullen ze nu naar de kindertjes gaan.... voor wie zooveel vreeselijks
is gebeurd en die er niets van weten? ‘Niets beseffen’ noemt men dat, want ze weten
wel, dat hun vader niet meer komt. Zijn zij zelf ook eenmaal zóó klein en zóó dom
geweest?
Wat is het hier benauwd.... en waar ruikt het toch naar? Toen ze binnenkwamen
merkte ze duidelijk eau-de-cologne -, maar nu.... En daar ineens wordt haar
voorhoofd en worden haar slapen tot onder haar haren koud en nat van zweet en
er ging een pang door haar hoofd zooals wel eens 's avonds in bed, als je op 't punt
van slapen wakker bonst en alles aan je en in je dreunt.... en ze ziet de twee
kastanje-boomen, met de lantaarn ertusschen als in een prieel en ze staan allemaal
op het veldje achter de sjoel en ze hoort wat Hijman zei, vlak bij haar oor.... O, niet
hier daaraan denken.... niet hier die woorden denken, waar zijn vader en moeder
zijn! Is het... dat?.... Is het dat wat hij achterliet.... dat wat van hem overschoot? is
het dat wat hier in de kamer hangt? Ze durft niet ademen, niet ruiken, niet proeven
de lucht ze houdt den mond stijf dicht, keel en neus verknepen, tot ze er benauwd
van wordt en het zweet kriebelt onder den rand van haar hoed. Ruikt zij het alleen,
of ruiken ze het allemaal.... ruikt zijn moeder het dan ook.... en weet ze dan dat hij
het achterliet?
‘Mocht jullie zoo maar met vader en moeder mee?’
‘Ja we mochten, juffrouw Snoek, om de kindertjes die alleen zijn!’
Iedereen praat zacht, daarom merkte juffrouw Snoek niet dat haar keel bijna dicht
zat, nu staat ze naast moeder en ze fluisteren en schudden met hun hoofd. Waar
is het nu? Is het weg.... hoe zou dat kunnen? Zal ze haar broertje vragen of hij het
ook ruikt? O neen, want ze durft het niet noemen. Een eindje wijder open de neus,
een beetje minder genepen de keel -, maar wil ze het dan met alle geweld ruiken?
Ja.... ja.... het is walgelijk en wee en ze wordt er misselijk van.... het doet aan de
vreeselijkste dingen denken - aan plaatsen waar hij misschien is heengegaan, aan
wat er daarginds misschien met hem gebeurt, en
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toch.... wil ze het nu weer ruiken! Een spleetje ruimer open de keel.... daar is het
weer.... daar is het weer...., dat wat hij achterliet. Maar.... o god.... weet ze wel zeker
dat hij het achterliet en dat het niet van waar hij nu is, daarginds.... hierheen terug
komt tot in zijn huis?
Niet zeggen.... niet noemen.... niet in gedachte nemen den somberen naam van
die gruwelijke plaats.... want daar zitten immers zijn vader en moeder, en hij draagt
de horlogeketting met het scheepje en de blokjes en zij haar mooie paarse broche....
niet aan denken... maar het woord doet met haar als de reuk, het verschrikt haar
en het lokt haar.... haar lippen zijn open gesprongen.... en ze heeft het gefluisterd....
Ge-hinnom....! Gehenna zeggen de anderen, maar ze zeggen verkeerd.... en haar
gedachten schrikken, voor wat ze hebben blootgerukt, als hadden ze zich
geschroeid.... Heeft iemand het haar verteld of heeft ze het gelezen of heeft ze het
enkel maar gedroomd dat er altijd arenden laag en langzaam zweven boven den
eeuwigen schemer van dat Dal?
‘Ga nu toch, ga nu toch naar de kindertjes toe!’
In de vensterbank zitten ze en spelen met kraaltjes -, de houten beestjes uit de
Arke Noachs staan in een lange rij, de koetjes hebben mooie gekleurde snoertjes
om. Het grootste kind kijkt op en lacht en vraagt: ‘hoe heet je?’
Mijnheer Snoek komt naar het raam en neemt een van de koetjes op.
‘Krijgen alle koetjes zulke mooie kettingen aan?’
‘Ja, alle koetjes en alle paardjes en de lammetjes ook! En jij mag voor dat geitje
een kettinkje maken.’
Ze neemt den dunnen naald en het zijden draadje aan, ze wil wel, maar haar
handen zijn zoo koud en beven zoo. Het is koud en benauwd en de avond valt; van
den bleeken, langen heer zie je bijna niets meer dan een witte vlek, dat is zijn gezicht.
‘Wil je erbij van die mooie, uit dat kleine doosje?’
Dat zijn goudglanzend bruine, als oogjes, dat zijn wel prachtige, zoo heeft zij er
zelf nooit gehad. Maar luister.... wat is dat.... dat mijnheer Snoek daar neuriet, voor
het andere raam? Die wijs, die mooie, zachte wijs, die droevig maakt en troost
tegelijkertijd.... die in breede, zachte schommelingen langzaam lager daalt.... die
wijs kent ze toch wel. Wanneer je op straat gevallen bent en je hand is geschaafd
- dat doet erger pijn dan een snee - en moeder windt er een lapje met olie om, want
met sla-olie, zegt moeder, genees je alles en vader noemt de
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olieflesch moeders medicijn-kast - of wanneer je wakker wordt en je hoort loopen
in huis en je denkt al aan dieven of spoken, en het zweet breekt je uit, maar het is
vader die de klok opwindt, want het was nog geen nacht -, of wanneer je een paar
dagen op schoenen die kapot en te klein zijn hebt moeten loopen, omdat de
schoenmaker de andere maar niet bracht, en je gaat dan op de nieuwe, sterke
zolen, je voeten ruim en lekker warm, voor 't eerst naar school.... dat allemaal geeft
dezelfde warme, zoete zachtheid door je lijf, dat pijn had of koud was of verkromp
van angst en zoo doet nu ook die wijs, die mijnheer Snoek daar zachtjes zingt....
En hij hoort bij sterven en bij begraven.... maar welke woorden passen erop van het
veelvuldig gebed, dat bij sterven en bij begraven hoort? Ze weet dat zij ze kent, de
woorden en de vertaling, dat zij ze heeft geleerd op school. Als nu niemand maar
iets zegt, als ze nu even heel strak en sterk mag denken.... de oogen dicht.... en
roerloos, doodstil.... Goddank, ze weet het.... twee woorden, losjounhakoudesj....
twee woorden maar.... niet meer.... maar genoeg; deze twee: ‘liesjeinei ngofor’....
‘Aan hen, die slapen in het stof....’ Van de vertaling schiet haar ineens een heele
regel te binnen, zooals ze die leerde op school: ‘En hij bewijst Zijne Gerechtigheid
aan hen die slapen in het stof....’ En de wijs is zoo mooi, brengt droefheid en
vertroosting gelijktijdig, glijdt in zachte breede schommelingen naar omlaag.... vlak
bij haar staat mijnheer Snoek en kijkt door het raam naar de boomen en neuriet
zacht, en ze staat van de vensterbank haastig op, schuilt zich weg achter het zware,
groene overgordijn, trekt het voor zich heen.... juist op tijd.... even later en het was
te laat geweest, de vloed van tranen breekt haar oogen uit, haar wangen zijn heet
en nat.
Slapen.... slapen.... slapen in het stof, rustig liggen op je zij.... het hoofd in den
boog van je eenen arm en je oogen toe en niets meer weten van wat er gebeurt;
slapen, dat is veilig zijn, dat is omsloten zijn.... Levenden hebben hun huis, waarin
ze slapen en de dooden slapen in Zijn Gerechtigheid.... ‘Hij bewijst Zijne
Gerechtigheid aan hen die slapen in het stof.’ Hij vergeet ze niet hoe diep ze
liggen....; hoe dicht en zwart de grond ook is.... ze zijn er toch niet verlaten, toch
niet alleen.... Heet en nat zijn haar wangen, haar keel voelt kriebelig en benauwd
van het ademen in dat stoffig groen gordijn en doordat ze geen geluid dorst geven,
zelfs haar neus niet snuiten; die voelt nu ook heelemaal verstopt.... maar in haar
borst, om haar hart is een zoete zachte kalmte gekomen, als waren bange
benauwdheid, angst en ongeduur ineenen met haar tranen uit haar weggevloeid.
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Vader heeft den wenk gegeven, moeder heeft ze bij zich geroepen, ze gaan naar
huis. Gelukkig dat de lamp nog niet brandt! Juffrouw Kaas gaat zoover mee den
weg uit, ze presenteert eau-de-cologne.... en ze zegt dat het heele beste is, van vijf
en zeventig cent de flesch, zuinig bewaard van de laatste maal dat ze in den kraam
is geweest!
‘Hier meid, jij ook een beetje op je zakdoek!’
‘Neen, niet op mijn zakdoek, liever op mijn mouw.’
Ze kan mijnheer en juffrouw Seligman nauwelijks meer zien, nu ze afscheid-nemen
moet! De paarse broche glanst in den schemer, het bruine blokje met de gouden
spikkeltjes glijdt zachtjes op en neer in de plooien van het rondetjesvest.... ze kijkt
er nog even naar.... en het is niet meer zoo héél vreemd dat juffrouw Seligman haar
broche en dat mijnheer Seligman de horlogeketting met de mooie dingetjes draagt.
CARRY VAN BRUGGEN.
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Het groote hervormingsjaar 1520.
De behoefte aan dramatiek ligt in de menschelijke natuur. Wij willen onze helden
het zwaard in de weegschaal zien werpen. We erkennen geen held zonder dat.
Niets is voor ‘het voelend deel der natie’ zoo hinderlijk in onze industrieele
samenleving, als het gemis aan gelegenheid tot het verrichten, of liever zien
verrichten van daden, van wier juiste en moeielijke uitvoering groote dingen afhangen.
In een wereld, welks oorlogen daar zelfs geen gelegenheid meer toe bieden, is ook
het heele begrip ‘held’ te loor gegaan. Men gebruikt het woord thans, als een buiten
gebruik geraakt en onbeheerd vat, voor een geheel vreemden, onwaardigen inhoud,
bijvoorbeeld voor zeelieden of soldaten, die er zeer tegen hun zin niet in geslaagd
zijn aan het doodelijk gevaar te ontkomen.
Maar in de onwezenlijke wereld der officieele plechtigheden en journalistiek, waar
de algemeene belangstelling slechts daarin bestaat dat ieder zich voor een zaak
interesseert, omdat hij denkt dat de anderen dat doen, klemt men zich vast aan het
groote feit en de gewichtige gebeurtenis. En als die zich niet laten vinden, dan geeft
men voor, dat alle meditatieve herinnering aan een figuur of beweging zich
samentrekt op een gedenkdag, waartoe men zonderling genoeg bij voorkeur die
oogenblikken kiest, die zeker onbelangrijk geweest zijn, zooals iemands geboorte
of dood. Men herdenkt niet den datum van het verschijnen van Schopenhauer's
hoofdwerk, doch zijn eerste gejank of zijn laatste gerochel. Misschien omdat iedereen
van die twee biografische bijzonderheden zeker is, ook zonder iets van den jubilaris
af te weten.
Ten volle kan deze ervaring betrokken worden op Luther's kerkhervorming. Zeer
weinigen weten iets anders van Luther af, dan dat hij tegen de autoriteit de Roomsche
kerk is opgetreden, en ze zien de belichaming van die actie in een handeling, waarbij
Luther beslist niet bedoeld heeft, zich tegen dat gezag te verzetten. Want wel is de
geest der vijfennegentig stellingen die van een man, die in zijn binnenste onbewust
aan de Kerk is ontgroeid, maar de daarin uitgesproken beweringen tasten geen
enkel dogma aan, en gispen slechts op bedekte,
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eerbiedige wijze den paus, die daardoor juist gehandhaafd blijft als de opperste
vertegenwoordiger der goede waarheid. Luther is aanvankelijk lang niet ingenomen
geweest met zijn enorm succes, en heeft verzekerd, dat hij niets beweerd had, doch
slechts wenschte te debatteeren.
Veel gewichtiger in waarheid zijn de drie geschriften, die hij publiceerde in 1520,
het jaar, dat met de verbranding van den pauselijken banbul sloot. Daarin legde hij
de beginselen vast, waarop zijn revolutie steunde. Dat hij haar voor een hervorming
gehouden heeft, een der vele, die sinds de tiende eeuw zijn beproefd, de vervulling
der verwachting die de reformatorische actie der geestelijkheid zelve sinds het
concilie van Konstanz (1414-1418) in de gansche Christenheid gewekt had, die
vergissing werd veroorzaakt door die zelfde sterke gemoedsaard, die hem tot
revolutionair maakte. Volslagen vervuld van de overweldigende godsdienstige
waarheid, die hij gevonden had - namelijk dat alle goeds, dat in den mensch leeft,
hoe zwak ook, reeds het bewijs van Gods genadig toegestoken hand is - was het
hem onmogelijk, in de verworpen kerkelijke werkelijkheid het aanzijn eener andere
onvergankelijke waarheid te onder kennen. De mensch vermag niets zonder genade,
dat had hij ondervonden; hoe kon hij tegelijk inzien, dat de mensch niet op de genade
mag blijven zitten wachten? Op godsdienstig gebied, gelijk overal, waar ons denken
het wezenlijke poogt te benaderen, staan twee elkander uitsluitende inzichten
gelijkwaardig tegenover elkaar; sommigen van ons zijn daar nu aan gewend, maar
de zestiende eeuw was er nog niet aan toe. Haar voorgangsters, de veertiende en
vijftiende, hadden strijdige waarheden erkend - de zoogenaamde Moderne Theologie
van Occam en Biel -, maar dan was de eene, de Kerkelijke, de juiste, de andere de
menschelijke, de valsche geweest. In oppositie tegen die ijverig bestudeerde
scholastieken gegroeid, moest Luther, de forsche, wel met een zwaren slag op de
tafel poneeren, dat al dat terugwijken duivelswerk was.
Duivelswerk moest het heele pauselijk-clericale instituut zijn. Hij behandelt die
kwestie in zijn eerste groote hervormingsgeschrift: ‘De Babylonica captivitate
ecclesiae’ (Over de Babylonische gevangenschap der kerk). De priester is niet in
het bezit van een bijzonder zalig makend vermogen, daar alle Christenen priester
zijn, en de sacramenten kunnen om dezelfde reden geen waarde hebben, die de
communicant er niet zelf aan geeft. In lijnrechte tegenspraak met deze aposto-
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lische zekerheid is de Roomsche praktijk, en dus is die Antichristelijk. Luther had
aardige vorderingen in de geschiedenis gemaakt; dat het primaat der pausen eerst
vierhonderd jaar oud was, had hij ontdekt; maar het volle begrip der historische
ontwikkeling, het groeien en aanpassen der ideeën, rustte nog achter zijn horizont.
Rondom hem overal stonden de elementen eener positieve wereldbeschouwing,
want de wereld wist heel positief wat ze noodig had. En zelfs hoe dat te bereiken.
- Helaas, nooit vergist de mensch zich meer, dan wanneer hij zeker van zijn zaak
is.
‘An den Christlichen Adel deutscher Nation,’ heet zijn tweede geschrift. Het logisch
gevolg van zijn eerste. Wanneer de leek den priester moet vervangen, dan wordt
het tijd dat de natuurlijke leiders der leeken, de vorsten en edelen, de hervorming
der kerk ter hand nemen. Aan een nieuwe algemeene kerk kon hij niet denken. Alle
wenschen en verwachtingen der eeuw, waarin hij geboren werd (1483) gingen uit
naar een nationaal concilie. Dat wilde hij bijeenroepen, doch nu niet een van
bisschoppen, maar van leeken. Het moest de uitlegging der Schrift vrij verklaren
van Rome, en al wat met de Bijbel streed uit den eeredienst verwijderen. De moderne
mensch vraagt hier: moet dan een nieuw gezag worden ingesteld, ditmaal van het
concilie? Luther was naief en het strekt hem tot eer. Hij hield zich overtuigd, dat de
eenvoudige mededeeling der apostolische leer voldoende was, om haar overal
ingang te doen vinden. Deze dwaling is hem wel duidelijk gemaakt.
Draagt dit tweede geschrift, met zijn grieven tegen vasten en feestdagen, tegen
overmatig brassen en groote handelmaatschappijen, duidelijk den stempel van den
kleinburgerlijken middenstand, die wind in zijn zeilen blies, het derde toont den
oprechten idealist: ‘Von der Freiheit eines Christenmenschen.’ Hier verkondigt hij
die tijdelooze waarheid, die onze onaflegbare menschelijkheid hoont: de oprechte
Christen is heer aller dingen, omdat alle dingen hem onverschillig zijn. Het is zoo.
Indien wij allen leven, zooals we niet leven kunnen, dan zijn we gelukkig en
volbrengen onze algeheele plicht. Ons toch al op zware lasten zittend idealisme
wordt aangemoedigd door het inzicht dat we in geen geval meer dan stumpers
kunnen zijn. Want dat deze of gene, op onze kosten - zonder scherpe tegenstelling
tot de wereld houdt geen heilige zijn energie op spanning - vrij wel, en dan nog niet
volkomen, slaagt, maakt toch werkelijk niets uit. Zou Luther het probleem onder de
oogen hebben gezien? In zijn
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tijd, en ook nu nog, heeft men altijd de uitverkiezing, en Gods vrijmachtige willekeur
als uitvluchten, maar Luther was geen man voor uitvluchten; hij zag de waarheid,
zoover hij haar onderscheidde, altijd recht in de oogen. Waarschijnlijk heeft hij zoo
gedacht: de onmogelijkheid, Gods wil te volbrengen, openbaart ons onze
afhankelijkheid en nietigheid tegenover het Opperwezen. Maar waarom dan die
publicatie, op een tijdstip, dat allerongeschiktst was voor ontmoedigende meditatie?
Misschien geeft het geschrift zelf antwoord. In Luther's oogen is de verdieping in
de genade Gods zoo uitsluitend prealabel, dat plicht en moraal, in een woord de
praktijk, geen ernstige beteekenis meer hebben. Alleen omdat wij God zelf nu
eenmaal geen diensten kunnen bewijzen, moeten wij hem in zijn schepselen eeren,
en dus ook steeds handelen zooals hun belang medebrengt. Het is eigenlijk de
opheffing der moraal, die nu geen zielsdaad meer is, doch een simpele zaak van
praktisch nut, zooals het meegaan naar een café-chantant niets verdienstelijk heeft,
maar toch soms gedaan moet worden om iemand anders een pleizier te doen.
Op zijn verheven paden heeft Luther zeker een deel van zijn helderheid ingeboet.
Wij zijn nu eenmaal in niets zoo virtuoos als in het vergeten.
DR. F.H. FISCHER.
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Literatuur
Peter Aerds, De Heilige Vreugden des Levens. Amsterdam, Em. Querido,
z.j. (1920).
De Inleiding van dit boek-met-verzen, op zichzelf gelezen, doet beminnelijk-naief
aan. Dit zijn mijn liefdeverzen, zegt Peter Aerds; ze zingen ‘het hoogste geluk van
alle gezonde en zondelooze paren, dat de naakte kern is van het bestaan der
menschheid.’ Ik had ze altijd vóór mij willen houden, om roem is 't mij niet te doen;
maar - hij zag ‘om zich heen,’ en hij kwam tot het inzicht, dat er veel slechts is in de
wereld; in de verhouding der seksen, in de politiek, in den handel, in het godsdienstig
leven. Hij zag ‘den misdadigen oorlog,’ en de verkrachting van de beloften door de
overwinnaars aan de overwonnenen gedaan. De wereld moest wel innerlijk ‘rot’
zijn. En.... hij kwam tot de overtuiging, dat dit mee een der gifbronnen van het verderf
1)
der wereld is: dat zij den zuiveren hartstocht heeft verloren. ‘Een man, die zich een
halfgod voelt in zijn franke, heerlijke liefde, kan in zijn werk of zaken niet klein en
slecht wezen. De klare en zoete liefde, in haar rijk geluk, maakt mild, veredelt....’
Geef aan de menschen dus de Liefde weer - ‘maar dan toch in de eerste plaats de
zuivere oer-liefde tusschen man en vrouw, de scheppende liefde, die uit liefde
geslachten-van-liefde wekt.’
En de schrijver wil, om in die richting iets te doen, dan toch maar deze gedichten
uitgeven. Als een les en voor-beeld.
Mocht ik niet zeggen, dat deze inleiding beminnelijk is? Beminnelijk van naieveteit;
een ietwat, maar niet op hinderlijke wijze, aanmatigende naieveteit; die van den
dichter-minnaar-wereldherschepper?
Maar, naar mijn gevoelen, heeft hij hiermee het mooiste gezegd. De practijk, de
liefdezangen zelve, doet mij althans nergens zoo eenvoudig, zoo echt aan als deze
aanminnige knapen-grootspraak. Die intusschen - want wie Peter Aerds is, is mij
2)
geen geheim, en kan niemand die stijl weet te onderkennen, een geheim wezen geschreven werd door iemand, die, den knapenleeftijd aanmerkelijk te boven is.
Deze gedichten hebben niets van het halfgodgevoel, waarvan de auteur in de
inleiding getuigt; daarvan missen ze volkomen de kracht. Ze hebben zelfs zeer
weinig, dat frisch aandoet. Alleen iets kinderachtigs, dat is er wel in deze manier
van vrouwelijke naaktheid bekijken; iets van den opgeschoten knaap - maar niet
van een mooi en sterk verliefden knaap. - In elk geval, het is vreemd, maar het is
zoo: deze liefdeverzen missen mannelijkheid. De tegensprekende lezer

1)
2)

Schoon-beeldend is deze zin wel niet.
Meende heusch deze aerdsche-liefde-apostel, dat hij met zijn pseudoniem ‘tegen oneerbiedige
blikken eene Vrouw’ kon beschermen? Dan zou hij nóg naïever zijn! Én.... een buitengewoon
gering idee hebben van zijn critische mede-litteratoren....
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moge dit ‘mannelijkheid’ vertalen met ‘bruutheid’ - Goed, - ik zou ze dan wat bruter
gewild hebben,... én wat geestelijker; en wat teederder; kortom: wat
sterker-menschelijk. Het fijntjes noteeren, vaak met precioziteit - een precioziteit die
niet zelden rijmdwang verhult -; het noteeren litterairlijk en rustig-zoet savoureerend,
van allerlei naaktheden - want daaraan is in deze Aerdsche liefde véél aandacht
1)
gewijd, doet mij een beetje wee aan. Zeker geeft het mij niet den indruk van diep
gevoel; neen, ook niet maar van heel aardsch en zinnelijk gevoel. Als de auteur bij herhaling - betuigt zich bij zijn vrouw te gevoelen als ‘een roover bij een Wijf’,
trekken we ietwat verbaasd en ongeloovig de wenkbrauwen op; vooral waar dat
gedicht is begonnen met een zoetig-zorgvúldige buik-beschrijving. (blz. 54). Dit is
geen sterke zinnelijkheid, geen op-zichzelf móóie zinnelijkheid, zooals we die bij
Bredero vinden; dit maakt op mij slechts den indruk van.... enfin, men weet het nu
wel. En als deze gedichten absoluut het eenige redmiddel voor de wereld zijn, dan
zie ik de zaken zwaar in.
Ik stel er prijs op, dit duidelijk te zeggen, hoewel het mij pijnlijk is; wie beleedigt
graag een liefde? Maar de auteur heeft die liefde nu eenmaal aan de openbaarheid
prijs gegeven, tot in haar allerintiemste momenten; en ze ‘ter recensie’ laten
rondzenden. Wel, het boek zal verkocht worden, want het is ‘gedurfd,’ en het zal,
om diezelfde reden, ook wel worden geprezen.
En.... er is natuurlijk ook wel iets goeds in. Dat ligt in enkele oolijk-aardige liedjes,
met iets vrouwelijk-teeders, liedjes gestemd op een geenszins hoogen, maar
2)
beminnelijken praattoon, zooals ‘Ze weet 't te goed, hoe lief ze is.... en een gedichtje
als ‘Avond’ heeft een zoeten weemoed; en er is wel een enkel moment van eenige
kracht; - zooals het slotcouplet van ‘In den storm.’ Een van de zuiverste en mooiste
gedichten is ‘Eenzame Avond.’ Dat is het beste - en voor zijn talent karakteristiekste
- dat deze kleine, verfijnde, verlitteratuurde dichter bereiken kon.
De kamer droomt zoo róze
en geurt
zoo kwijnend-zoet van broze
geel-sneeuwige mimose
die drupp'lend treurt....
De kamer gloort zoo róóde!
Er smacht
die gloeit, maar stil is, bloode
en bleek verbeidend.... o! de
éérste Liefde-nacht.

Het litteraire bereikt wel zijn hoogtepunt in dat teeder-vage ‘Er smacht - die gloeit’.
Ik kan hier - vooral echter als evocatie van de decadente-litteratuur-jaren van mijn
jeugd - wel voor voelen - - maar is dit franke halfgoden-liefde? Is dit de geweldige
adem die als een zeebries over de duinen al de verdorvenheid van de wereld zal
wegvagen?

1)
2)

‘De naakte Jongen’ heet niet oneigenaardig het sterk-nagegorterd begingedicht. En 't ‘ontbloot,
o bloot!’ op blz. 31 is ook een typische exclamatie.
De gemoedelijke oolijkheid van ‘In den zoeten inval’, schijnt mij echter bedenkelijk van
wansmaak.

Groot Nederland. Jaargang 19

108
Ik laat het hierbij. Er zou een bloemlezing van zwakke, slechte plaatsen uit dit boek
te maken zijn, die den lezer verbijsterend zou aandoen. Ook eene van zeer
subtiel-litteraire beschrijvingen van sensatie-nuancen. Het schijnt mij onnoodig, die
hier samen te stellen. Ik geloof te mogen volstaan met uit dit boek het beste, het
m.i. zuiverste aan te halen, en met het geheel de qualificatie te geven, welke het
mijns inziens verdient.
J.L. WALCH

Maria Favai-Kievits, ‘Sterke Zomer.’ Bandversiering van W.F. Gouwe.
Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1920.
Mies Kievits heeft indertijd een bundeltje ‘Bloesems’ uitgegeven. Nu de dichteres
zich tot de signora Favai heeft ontwikkeld, zijn de Bloesems - althans, dat geeft ons
de titel van het boek te verstaan - tot een ‘sterken zomer’ volbloeid.
Héél sterk is deze zomer, althans qua poëzie, echter niet; maar het is poëzie; of
liever: er komt ons hier en daar zeer duidelijk poëtisch gevoel uit tegemoet. Een
poëtisch gevoel voor mooie, lieve, ofwel grootsche natuur; dat zich in dat mooie
behaaglijk, in dat lieve verteederd, in dat grootsche eerbiedig toont. Goed. En daar
blijft het bij.
Er is hier en daar een gelukkig-rake verwoording en verklanking; er is hier en
1)
daar een voelbare rijmdwang en maatdwang - b.v. waar van een ‘nacht-mysteer’
2)
wordt ge....zongen. Dit zou niet de vermelding waard zijn, zoomin als de enkele
spellingfouten, als de ‘sterkheid’ van de zomerzon ze doodscheen. Maar dat doet
deze zomerzon niet; ze laat alle gelegenheid tot lauwe opmerkingen.
Laten we daar echter niet mee voortgaan; en er ons toe bepalen te vermelden,
dat deze gedichten blijk geven van een veelal juiste verwoording van aan de
oppervlakte blijvende natuur-indrukken, en dergelijke. Deze dichteres, die veel
gereisd heeft, geeft wel aardig een impressietje van een straatje in Napels; en weet
in woorden soms wel goed even de stemming van Tsiganen-muziek op te wekken
(blz. 42 en 43). Overigens komt zij mij voor een au-fond zeer gemoedelijke vrouw
te zijn; wie zelfs in ‘sterken zomer’ de ‘carte de visite’ van een vogeltje - het zijn de
eigen woorden der dichteres; nog wel in den slotregel van een gedicht - op haar
raam kozijn niet ontgaat. Zij denkt in den vreemde aan Holland terug; dat is heel
lief en goed; en vindt het noodig deze herinnering in een middelmatig gedicht kond
te doen (blz. 20); wat ons overbodig schijnt. Te meer daar de herinnering niet heel
zuiver blijkt; er waaien in Holland geen ‘tulpengeuren,’ signora, want de tulpen
hebben hier - en ik geloof, overal - zoo goed als géén geur....
J.L. WALCH

1)

2)

B.v. blz. 20, 2de en 5de regel slotcouplet; blz. 29 deenen (voor ‘deinen’), rijmend op
‘kiezelsteenen’; blz. 61 ‘verlang’ (voor verlangen); blz. 63 ‘vruchtbaar gezwijg (stemmingloos
rijmend op ‘getwijg’). Op blz. 52 vinden we geen dwang, maar een aesthetisch-gezien even
bedenkelijke vrijheid: ‘ranken’ rijmt daar op ‘hangen.’
blz. 11.
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Een Zomerdroom, gedichten door Frans Bastiaanse; N.V.
Uitgeversmaatschappij ‘De Zonnebloem’ Apeldoorn 1919.
Niet uit de drukke wereld der groote steden, niet uit de armoede van het hulpelooze
proletariaat is de kunst van Frans Bastiaanse gesproten.
Als een kind, ontroerd door de schoonheid van al wat zich rond hem bevond, is
de jonge Bastiaanse eens door ons land gegaan. Daar was schoonheid, daar was
vreugde, daar was liefde in zijn leven, en daar was de groote rust van den dichter,
die zichzelf gevonden had.
Het vernederende leven-van-iederen dag heeft ook Bastiaanse in de polypsterke,
gedrochtelijk-weerzinwekkende armen genomen. Hij heeft zich verweerd de lichte,
zingende ziel gaf zich niet gewonnen. De wanhoop vlood en maakte ruim baan voor
de ongebreidelde ironie. Maar het leven is ‘goed’ en 's dichters ironie werd liefde.
Deze teedere ironie vinden wij b.v. in de verzen VII en VIII, gepubliceerd in ‘De XXe
Eeuw’ (December 1908). Hoort de fijne spot, welke zingt in de beide laatste regels
van het eerste vers:
Als Januari stroom en landen staalt;
En Februari de eerste bloemen brengt;
Maart schuchter met het blauw viooltje praalt;
De grillige April èn wekt èn bloeisel krenkt;
De koele Mei kastanje ontknoppen doet;
En Juni de Aarde in kleed van rozen hult;
Juli het goudgraan rijpt in overvloed,
Augustus met zijn oogst de dorschvloer vult;
September, stervend in haar volle pracht,
Maakt aan October 't goud van haar geboomt;
November 't àl verkwist in wilden nacht,
December van verloren rijkdom droomt;
Dan denk ik elken dag mijn Lief aan U,
Is zij gelukkig, en wat doet zij nu?

De toon van het geheele gedicht is die van den man, die lief heeft, in de beide laatste
regels voelt men echter de bitterheid, die door lange jaren heen tot zachte ironie
‘verworden’ is. Het lied zelf, de natuur, de liefde, de schoonheid is gebleven.
Bastiaanse heeft zich getoond zoo hij was, zoo hij wilde en zoo hij kàn zijn in het
vraaggesprek met Oliveira (De jonge Generatie, uitgave Wereld-Bibliotheek).
Overbodig lijkt het mij daarom nu, omgekeerd, uit zijn werk te bewijzen wat de dichter
wil.
Sterk staat hij voor ons met zijn nieuw bundeltje verzen. Dichter, die weet, dat
zijn lied de massa niet bereiken zal, niet bereiken kan omdat zij nog niet het tijdstip
van geestelijke ontplooiing genaderd is.
Toch haat hij haar niet, maar ook geen groot-menschelijk medelijden is over hem
gekomen. Bastiaanse constateert:
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De levensblinden
Wij kwamen uit een ander leven
Een andre wereld dan gij weet,
Ons is het eeuwig licht gebleven
Dat gij niet zien wilt en vergeet.
Wij tijgen naar die andere oorden,
Dan waar uw voet zijn tred vertraagt....
En 't ongeziene en ongehoorde
Voor de verrukte zinnen daagt.
Gij waart gegaan als wij, maar zonder
Te weten gingt ge er doelloos door;
Wat gij er vondt verloor zijn wonder
En ging, voor U, als niets, te loor.
Gij zoekt vergeefs en kunt niet vinden
En wat gij vondt, behield gij niet.
Verdoofden werdt gij en verblinden
Voor 't wonder, dat U is geschied.
Der schoonheid lichte godenweelde,
Het erfgoed van den sterveling
Ging u voorbij, veelszins misdeelden,
Die zelfs niet weet, waarvan ik zing!

Of dit gevoel groot is voor de kinderen van dezen tijd? Néén, geen zingend lied zal
hen bekoren, maar grootheid van ziel. Die grootheid, die geweldige hartstocht, welke
zich uiten moet, vindt men in verzen als ‘Heidebrand,’ ‘Herfst en Mei,’ ‘Aan een
Tuinfluiter,’ ‘Liefde’ en ‘Zomer-wende’ om slechts enkele te noemen.

Heidebrand
Zie je de zon, die zoo bloedrood is
Tusschen schaduwen, goudbruin, op het zand?
Dat doet de wind, die ons beider genoot is,
Die meedraagt de reuk van wat reinigend groot is:
Dat is de heidebrand....
Zij weten het niet, die den brand ontsteken,
Zij voelen het niet, die den heidamp zien,
Hoe heerlijk dat is naar die verre streken,
Waar de wilde vlammen den bodem uitbreken
In gedachten te vliên....
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Over de heide, de Duitsche heide
En wijd over Twente waait hij naar mij:
Een vlammenoffer van heidensche tijden
Aan de Heilige Mei, die de ziel komt wijden
Met vreugd, die zonder einde zij....
Ik heb het nooit zoo goed geweten,
Hoe heerlijk dat is, een heidebrand:
Van dichtbij zengt hij, maar verre brengt hij
Het gevoel van vrijheid, óngemeten
Over het kleine venijnige land.

Hoe vlamt het op in de kracht van het rhythme der eerste en tweede strophe, hoe
klaar, hoe groot is die alles-overweldigende vlam in de derde en hoe ondergaat hij
den laaienden, louterenden gloed in het slotcouplet, dat nog eens fel opschiet in
die laatste regels, met die bijtende slotwoorden ‘Over het kleine venijnige land’.
Welk een tegenstelling in die klare ij klanken der derde strophe en de korte, rukkende
ij in die laatste woorden. Zoo'n vers is van algemeene waarde door de geweldige,
zich in schoonheid uitende hartstocht van een groot dichter. In zulke verzen is meer
dan de schoon-weergegeven waarneming, de ziel van den maker leeft er in. Wanneer
de ziel van den dichter alle ontroeringen des levens zelf heeft doorgemaakt, dan
kan zoo'n vers groot en..... diep zijn. Zoo bloeiden door dat sublieme vers
‘Zomer-wende’ de traag-vallende ooklanken. Als laatste aanhaling volge het hier:

Zomer-wende
Wacht nog éven, laat het graan,
Maaier! op de landen staan;
Want, wanneer het rijpe graan valt
Maakt de vlucht'ge zomer aanstalt
Van ons heen te gaan.
Wacht nog éven, Dahlia,
Bloei nog niet! - Campanula
In haar witte klokkentoren
Laat der bijen zon-zang hooren Bloeit gij, dan zal dra
Over wingerd roode schijn
Sprenkels storten als van wijn,
En dit wonder-bloedend-roode
Zal Augustus reeds een bode
Van den dooden zomer zijn.

Het zou onjuist zijn, wanneer ik hier niet wees op de zwakke zijde van Bastiaanse's
talent. Dat men bij hem studie en genegenheid voor Goethe, Heine, Ron-
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sard, Verlaine, Hooft, Kloos, Gorter en ook wel eens even Boutens herkent zal
niemand hem euvel duiden. Maar dat een dichter regels als:
‘En ik heb maar één bede,
Die 'k vurig wensch verhoord:
Het is, dat zij zal treden
Zoo, als zij mij bekoort

kan schrijven is onbegrijpelijk. Zulke regels zijn banaal en rhetorisch, zoo vlak zelfs,
dat we gaan twijfelen aan het inzicht in eigen werk. Gelukkig, deze regels zijn
zeldzaam en, vers VII, VIII en IX,- welke ook weer uitstekende strophen en regels
bevatten,- uitgezonderd, alle gedichten zijn van een eigen toon, van een eigen
plastiek.
JAN J. ZELDENTHUIS

Marcus van Houwaert door A.M. de Jong. Van Dishoeck. Bussum. 1920.
Marcus van Houwaert is de zoon uit een verarmde bankiersfamilie. Zijn vader ging
failliet en beging zelfmoord. Door een oom en tante opgenomen, is zijn eenige
toekomst onderwijzer worden. En dus haalt hij de acte en krijgt zijn benoeming aan
een volksschool in de groote stad. Maar Marcus is gansch niet blij met dat succes,
hij, die het vroeger zoo anders gewend was en een ‘schitterende carrière’ verwachtte.
Hij voelt zich hopeloos gedaald en verproletariseerd, heeft weerzin tegen zijn werk
en tegen zijn collega's, maar het meest is hij wrokkend afkeerig van de grauwe
omgeving en de gore, stompe kinders, zijn leerlingen. Hooghartig besluit hij boven
die benauwde omgeving te blijven staan in zelf gekozen isolement, als een
koningszoon in ballingschap. Maar allengs doet toch zijn van nature goed hart zich
gelden tegenover zooveel ellende, en wordt Marcus' onderwijzersleven een langzame
maar onthoudbare opgang. Weg van de enkel zelfzuchtige carrière-bedoelingen
naar de hoogten van algemeen menschelijk meegevoel en.... naar het socialisme.
En 's boeks einde ziet hem een gelouterd, geestdriftig medestrijder voor een betere
samenleving, onder de glorierijke vanen der Sociaaldemocratie. Zulks
niettegenstaande een belemmerend tusschenspel, te weten een engagement met
een schatrijk dame-meisje, waardoor hij gedwongen wordt schier boven zijn macht
te werken aan een positieverhooging, die hem eerst tot aannemelijken
huwelijkscandidaat zal maken. Als dat meisje hem dan na eenigen tijd ruwweg
afzegt, krijgt hij, bovendien door de overmatige inspanning verzwakt, een gevaarlijke
hersens koorts, die tevens de crisis in zijn leven beduidt. Beterende, leert hem een
lief collega-onderwijzeresje plotseling inzien, hoe hij het meisje enkel uit ijdelheid,
om haar stand wilde en zijn liefde louter ‘verblinding’ was.
Vrage: indien de valsche liefde hier op aarde reeds hersen koorts bezorgt, als zij
bedrogen wordt, wat zal ons dan de echte niet doen? Maar dit zij tot daaraan toe.
De auteur bedoelde enkel te zeggen, dat een band tusschen de ideaallooze,
zelfgenoegzame, enkel het stoffelijke begeerende bourgeoizie en het edel
onzelfzuchtig
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proletarisch gevoel zelfs in 't beste geval een vergissing en zelfbedrog moet zijn.
En dat is lief, maar doet alreeds wat ouderwetsch aan, die verzekerdheid der
alleenzaligmakende kracht van het socialisme, na..... alwat wij sedert beleven
mochten. Hier is duidelijk de proletarische romantiek van de negentig jaren der
vorige eeuw, toen het socialisme, en speciaal de S.D.A.P., nog alles scheen te
beloven, toen de jonge S.D.A.P. ers humanitaire helden waren en alle bourgeoisie
‘verrot’ en het sterven nabij. Toen werden er meer zulke boeken geschreven, met
niet zoo heel veel beeldende kracht, maar vol ethische sentiment en scherpe
redeneering en doordringende maatschappij-beschouwing, boeken als vlammende
aanklachten en ook wel als vlammende.... brochures.
De kunst leed er een beetje nood bij, maar wat kon ons de kunst schelen, waar
de gansche maatschappij nood leed en het proletariaat hongerde! Sedert is er in
zoover vooruitgang te bespeuren, dat in dit boek de kunst een eigen plaats mag
innemen en de kunstenaar niet enkel een zelfzuchtige armoedzaaier heet. Die
kunstenaar is zelfs de meest levende personage geworden onder al die opzetten
en omtrekken van menschen, die door het vele, dat de schrijver te zeggen had en
door den gloed zijner overtuiging belemmerd werden tot gave menschbeelden uit
te groeien. Of dat inderdaad zou gebeurd zijn, als de auteur minder maatschappelijk
geoccupeerd ware geweest, is natuurlijk niet te zeggen. De soms zeer levende
kinder- en schoolscènes doen het echter hopen. Misschien gevoelt de heer de Jong
mettertijd nog eens de behoefte een echt kunst-werk te maken, waar het gaat om
de menschen, alle menschen, en niet enkel om de proletariërs en den vooruitgang.
En waarin niet zoo veel geredeneerd wordt over dingen, die eigenlijk nu al zoo lang
in confesso zijn.
F.C.

De Stem, - onder redactie van Dirk Coster, en Just Havelaar - Van
Loghum, Slaterus & Visser, Arhem 1 Jan. 1921, 1e Jaargang.
Het oogenblik is misschien niet ongunstig om een nieuw tijdschrift uit te geven. Er
is allerwege honger naar velerlei geestelijk voedsel te constateeren, naar
wetenswaardigheden van literairen, moreelen historischen, ook wel wijsgeerigen
aard, juist zulke als een tijdschrift gereedelijk brengen kan. Daarom zal deze niuwe
Stem wel zonder veel bezwaren in de leesportefeuilles zijn onder te brengen, bij de
vele die men er al aantreft, en zal zich daar handhaven, mits de redactie geen
onzedelijke bijdragen opneemt en geen bosjewistische en geen al te ingewikkelde
of duistere. Wat de redactie dan wèl zal opnemen? Zij heeft natuurlijk groote plannen
en de beste voornemens. Alle fijdschrift-redacties hadden en hebben dat. En alle
begonnen met een gemoedelijk en min of meer vermanend idealistisch manifest.
Het voormalig Tweemaandelijksch Tijdschrift wilde, meen ik, de belangen van het
Proletariaat en die van.... Oranje verzoenen. Ik weet niet of dat gelukt is. In 't tijdschrift
zelf heeft men er nooit veel van gemerkt. De Stem wil daartegen het inlandsche
Ethicisme en Aesthetisme verzoenen en dreigt ons en Nederland met de ergste
geestelijke uitdooving, als die verzoening niet tot stand komt. Zij stelt haar nieuw
orgaan, De Stem, als ‘het orgaan van den besten ernstigstigsten Nederlandschen
geest, om te trachten de nog verborgen krachten
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van dien geest op te roepen en tot ontbloeiïng te prikkelen.’ Het is misschien niet
te verwachten, dat de eenvoudige portefeuillelezer dit begrijpen, of zoo al begrijpen,
dat het hem interesseeren zal. Het gaat hem waarschijnlijk te hoog of te ver, en 't
is al mooi, indien hij op grond van die ‘krachten’, die tot ‘ontbloeiïng’ zullen ‘geprikkeld’
worden, geen prikkellectuur verwacht. Men moet den eenvoudigen lezer niet te
hoog aanslaan, zoo men op het voortbestaan van zijn tijdschrift prijs stelt. Dat is
simpele levenswijsheid, die misschien bij het hooggestemd proza der Stemredactie
ietwat nuchter aandoet, doch de practijk dezer dingen was en is bijna altijd dezelfde.
Alleen De Nieuwe Gids maakte hierop, zoover ik weet, in zijn tijd een uitzondering.
Maar toen sloeg er in den lande ook allerwege een geestesvlam uit, die sedert
vrijwel gebluscht werd. De practijk van deze dingen is dan, dat men neemt wat men
krijgen kan, dankbaar, als er maar iets van den geest in leeft. Van elken geest: van
Dostojewski's of van Oscar Wilde's, van Zola's of André Gide's geest. Van zooveel
‘geesten’ als een redactie maar begrijpt of leert begrijpen. Daarbij ook nog eclectisch
en exclusief te willen zijn, méér dan reeds de onvermijdelijke eenzijdigheid van den
eigen geest meebrengt, lijkt mij gevaarlijk en onpractisch. Gevaarlijk, omdat voorkeur
hier ongeveer hetzelfde is als vooroordeel, onpractisch, omdat men op deze wijze
zijn ‘Orgaan’ niet vol krijgt, of het vult met onleesbare en vervelende stukken, die
den Portefeuillelezer afkeerig maken en 's Orgaans bestaan ondermijnen. Intusschen
schijnt men in deze zaken enkel al doende wijs te kunnen worden en dan is wat
volgt altijd zwijgen, net als in den Hamlet. Zwijgen van principes of heelemaal zwijgen,
zoo nl. de uitgaaf gestaakt wordt. Tenzij natuurlijk die uitgaaf een idealistische,
propagandistische of philantropische zij, waarbij van alle geldelijke vergoeding wordt
afgezien en men bovendien niet geregeld behoeft uit te komen.
Maar naar zulk een ziet De Stem er eigenlijk niet uit en zoo spreken - ik hoop dit
werkelijk voor beide partijen - over een jaar of drie De Stem en ik elkaar nader of
de verzoeningspogingen gelukt zijn. Met behoud van de abonné's.
F.C.

Carel Scharten, De Bloedkoralen Doekspeld. Em. Querido - Amsterdam,
1920.
‘Hij wipte, makaber, over het graf van zijn dooden levensdroom,’ zegt de heer
Scharten op pag. 78 van zijn held, dien ‘Jongen Edelman uit het begin der XXe
eeuw,’ Ik ben echter geneigd te meenen, dat de heer Scharten zelf, makaber, over
het leven van dien zelfden Jongen Edelman heen wipt. Het bestaan van zulk een
verfijnden dégéneré is al akelig genoeg, om het niet nog te verergeren door een
wijze van vertellen, die uitmunt door de meest smakelooze precieuzigheid en
pretentieusheid. Aldus maakt men de droevige figuur van den jongen edelman nog
belachelijk ook en zoo verfoeilijk antipathiek, als hij zeker niet verdient en als met
alle artistieke recht en rede strijdt. De auteur is nl. zelf dol, wat zeg ik: choquant
verliefd op zijn Jongen Edelman, op zijn edelheid, zijn perverse distinctie, zijn
krachtlooze élegance en maakt ons rechtuit wee door zijn keur van de meest
voorname epitheta. Dit alles is gewis niet zonder taalverfijning, zelfs doorgaand
virtuoos van taalbehandeling, maar zoo
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zelfbehagelijk, maar zoo kwijnend-coquet; en de zalige (en zoetelijke) roes, dien de
auteur ziet aan den eigen delicaten woordval drinkt, heeft het gewone gevolg, dat
hij zijn critischen zin soms ganschelijk verliest en als een vulgairen romantiek letterlijk
niet meer beseft wat hij zegt. Dan komt er zulk makaber gewip over graven van
levensdroomen. Of hinnekt een ‘nerveuze vos’ met ‘een bijna smartelijke exaltatie.’
Op gewaagt bij, doodernstig, van een ‘ontzaglijke kus.’ ‘O, de ontzaglijke kus, die
ontbloeide als een mysterie van goud-roze licht tusschen hun schemerende,
verstervende gelaten....’ Dat was op blz. 87. Maar op 't laatst gebeuren er zulke
wonderlijke en griezelig physiologische dingen, dat de brave lezer, onzeker of hij
hier lachen of huilen moet, het enkel tot een grijns brengt, een makaberen grijns,
die evenmin ‘mag worden gezien’ als zeker ‘eitje, blauwig wit en vliezig, en zoo
groot als een duivenei,’ dat de Jonge Edelman beslist weigert te bewaren in een
stopfletch op sterk water....
Het verhaal doet tenslotte sterk aan slechte parfumerie denken. En is nr. zooveel
van die serie kleine boekjes, bij Querido verschenen, op wier bruine huisjasjes ik
zooveel tegen had. Maar de gebonden ex, in allerlei kleur met goud, doen rijk en
smaakvol aan, juist zoo als die Jonge Edelman wilde zijn, maar door zijns scheppers
dwaas behaagzieke dichterlijkheid nimmer werd. Het zou daarom wellicht overweging
verdienen een nieuwen druk van dit nr. enkel uit den wit- en gouden band te doen
bestaan en den inhoud, smaakshalve, te supprimeeren.
F.C.

Onder de Schooiertjes door F. Leonhard. L.J. Veen, Amsterdam, z.j.
Een aardig studietje van straatjongens uit de Amsterdamsche under honderdduizend
't lijkt eventjes realistisch, maar is toch nog een ietsje meer romantisch gezien. Dat
wil zeggen: de realistische studie zou er veel meer gruwbaar uitzien en de voluit
romantische meer dierbaar sentimenteel. Nu is 't zoowat tusschenbeide, een losjes
vertellen van echt schooiertjesleven en avonturen. Het doet grappig en tegelijk
pijnlijk aan. Het kunstrijke is er niet erg rijk, maar het sociale wel treffend in dit boekje,
dat een indruk geeft hoeveel jeugd, kracht, vernuft, durf en initiatief hier verloren
gaat - om van het moreele niet eens te spreken - simpel, wijl de distributie der
wereldsche goederen zoo bitter te wenschen overlaat. Wijders schijnt het een goede
daad het recht op leven en levensgenot van den straatjongen, van hem zelfuit, te
beschrijven. Rustige burgers, die veel overlast van dit straatgenus ondervinden,
worden door zoo'n eenvoudig verhaal van leventjes, die wel een onafgebroken strijd
moeten zijn tegen de orde en zedelijkheid, er misschien toegebracht hun lijden
gelatener te dragen en eens wat verder te zien dan hun achtbare neuzen lang zijn.
F.C.
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Buitenlandsche literatuur.
Hermann Hesse. Hermann Hesse. Blick ins Chaos, Seldwyla, Bern.
Emil Sinclair. Demian, die Geschichte einer Jugend, S. Fischer, Berlin.
Hermann Hesse. Zarathustras Wiederkehr. Ein Wort an die deutsche
Jugend, S. Fischer, Berlin.
Hermann Hesse. Klingsors letzter Sommer Erzählungen, S. Fischer,
Berlin.
Het komt mij voor, dat de laatste werken Hermann Hesse van een groote ethische
beteekenis voor het tegenwoordige Duitsche geestesleven kunnen zijn. Men zal
zich echter bij deze vernieuwing van Hesse's schrijversschap, die tevens verruiming
1)
is, moeten hoeden, vooral bij de waardebepaling van ‘Demian’, te vroegtijdig een
beslissend en overwegend lovend oordeel uit te spreken. Werk van groote beteekenis
is hier echter zeer zeker.
Deze vernieuwing is een daad. Dat een van de meestbekende Duitsche schrijvers
op een oogenblik, waarop een kalm gestadig doorgaan op de ingeslagen weg
verwacht wordt zich plotseling bezint, als het ware van voren af aan begint, zich
met een oproep tot het jongere geslacht richt, zóó vol wijsheid en zonder eenige
zelfingenomenheid is een verheugend voorval en van beteekenis, zoowel voor de
Duitsche literatuur als voor Hermann Hesse zelf.
Tot nu toe kenden we dezen auteur als een zachtwijze dichterlijke droomer, een
schilder vooral van zomeravondstemmingen, met iets speciaal Zuid-Duitsch (Peter
Camenzind 1904), iets te zoetig soms (Gertrud) doch altijd sympathiek, als fijn literair
verteller ook (Nachbarn, Diesseits), als schrijver vooral van ‘Roszhalde.’ En we
lazen zijn reisbeschrijvingen en gedichten, die uitmunten door een fijn aanvoelen
van leven en natuur.
Zijn vorig werk herlezend bemerken we ook daar wel dat verlangen terug te gaan
naar de natuur, een groote liefde voor al wat leeft, herinneren we ons ook zijn
voorliefde voor Franciscus van Assisië.
Dat hij echter tot een diepte van gevoel zou komen als waarvan zijn laatste werken
getuigen hadden we niet gedacht.

1)

Men neemt thans in Duitschland als vaststaand aan dat Hesse de schrijver van dit werk is,
dat dit jaar met de Fontane-prijs werd bekroond. Uit het verdere verband zal dit ook blijken.
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Nieuw zijn echter de meeste gedachten in zijn laatste werken niet, wel echter worden
zij scherper geaccentueerd en op het juiste moment nu de tijd er rijp voor schijnt
weer naar voren gebracht.
Dostojewski is het vooral die zijn geestesleven beheerscht. Zelf vindt hij deze
keuze beslissend, niet alleen voor zich zelf, doch voor het Duitsche geestesleven
van tegenwoordig, dat op weg is juist dezen allergrootsten Rus, en niet meer in die
mate als vroeger Goethe en Nietzsche als haar meester te erkennen.
Twee opstellen over de ‘Gebroeders Karamazoff’ en ‘De Idioot’ zijn het dan ook,
die de hoofdinhoud uitmaken van ‘Blickins Chaos,’ een werkje dat door den uitgever
van een strook voorzien is waarop: Herman Hesse, ‘Zum Untergang des
Abendlandes,’ verwijzende dus naar het modeboek van Oswald Spengler. Dit is
niet alleen een handigheid van den uitgever. Ook Hesse gelooft aan een ondergang
van geestelijk Europa. Hij ziet het ideaal der Karamazoff's zich verbreiden en den
geest van Europa tot in zijn diepste wortels aantasten. Die ondergang daaruit
voortvloeiend zal dan volgens Hesse zijn een terugkeer naar Azië naar de Faustische
‘Müttern,’ een ondergang die noodzakelijk een wedergeboorte tot gevolg zal hebben.
Het ‘ideaal der Karamassoff's’ zou bestaan in een volkomen zich afwenden van
eenige bepaalde ethiek en moraal, het zou daartegenover alles moeten omvatten
zoowel het goede als het kwade, het zou zijn een volkomen zich laten uitleven van
alle machten en gevoelens wat ook de oude Sosima verkondigde, waarnaar ook
Aleischa leefde.
In het laatste gedeelte van ‘de Gebroeders Karamasoff’ treft hem vooral het
hoofdstuk waarin Iwan terugkomend van Smerdjakoff den Duivel in zijn huis ziet
zitten en zich dan met hem onderhoudt. De duivel zou niets anders zijn dan Iwans
onbewuste Ik. Iwan weet dit, maar spreekt toch met hem. Hij wordt woedend op
hem, grijpt hem aan, werpt hem zelfs een glas naar zijn hoofd. Dit hoofdstuk, met
zijn consequenties: tot zich zelf af te dalen, zich zelven tot den wortel aan te grijpen,
heeft Hesse vooral getroffen en beinvloed. In ‘Demian’ zullen wij zien hoe hij dit
heeft ‘toegepast.’
Uitvoerig, te uitvoerig om hier weer te geven geeft Hesse zijn opvattingen over
de Karamasoff's en Prins Myschkin en steeds weer klinkt het: ‘Ihre Seele wurde
gerecht, nach einem Gott, der zugleich Teufel ist.’
In den God Abraxas, dien de hoofdpersoon uit ‘Demian’ vereert, zullen wij dit
terugvinden.
Het is vooral deze roman: ‘die Geschichte einer Jugend’ onder Hesse's laatste
werken, waarover in Duitschland den laatsten tijd veel wordt gesproken.
Als zuiver literair werk heeft dit boek groote gebreken, zijn voornaamste waarde
ontleent het dan ook aan zijn ethische beteekenis.
Het boek geeft uiting aan een strooming, die ook den laatsten jaren in onze
literatuur merkbaar is, het inkeeren tot zich zelf, het twijfelen aan ethische waarden
die eeuwen lang voor de eenig ware gegolden hebben, het zich afvragen wat wij
wezenlijk weten aangaande de diepste levenskwesties.
Dadelijk in het begin van dit boek treft het ons hier ook weer: ‘Es gibt einen Gott,
der zugleich Teufel ist.’
Het is de geschiedenis van een jongen (Sinclair), wiens ontwikkelingsgang Hesse
ons beschrijft. Sinclair heeft een vriend Demian, en deze is het, die hem
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den weg zal wijzen, den moeilijken weg, die hij volgen moet, hij een zoon van Kain.
‘Er hat ein Zeichen. Gott hat ihn gezeichnet’ zegt Demian prijzend wanneer ze
samen over Kain spreken. Deze ‘Unwertung aller Werte’ brengt Sinclair aan het
denken, maakt hem angstig en bevreesd.
Hier ook vinden we tevens de hoofdgedachte uit het laatste hoofdstuk der
Karamasoff's terug.
Ook hier moet Demian Sinclair aan zichzelf openbaren evenals later zijn andere
vriend, de organist dit doen zal.
Deze Demianfiguur en zijn beteekenis in het verband geeft de groote waarde aan
dit werk, ze doet er tevens de gebreken duidelijk van uitkomen.
Werden we in de eerste hoofdstukken van het boek getroffen door de eenvoud
en strakheid waarmee de auteur zijn werk verricht, later krijgen we een
psychoanalytisch literair procédé, dat in het begin nog boeit, allengs echter verwatert
en ten slotte ontaardt in een mislukte liefdesepisode. Hij heeft zijn boek niet op
dezelfde hoogte kunnen houden, de laatste hoofdstukken zijn duister en troebel in
tegenstelling van veel schoons in het begin.
Dat hij zijn boek echter op een dergelijke basis heeft geplaatst stemt tot
dankbaarheid.
Het is een werk met spranken groote wijsheid, dat gedachten bevat, weliswaar
meestentijds van Dostojewski afkomstig maar, die echter door een auteur als Hesse
gerust nogmaals mogen worden neergeschreven zonder dat wij, voor wie
Dostojweski's werk vaak nog ondoorgrondelijk is, iets aan hun waarde te kort mogen
doen.
Immers, een bewustworden van deze gedachten kan slechts zegenrijk werken.
‘Zarathustra's Wiederkehr, ein Wort an die Deutsche Jugend’ legt op deze
gedachten nogmaals de nadruk. In goed stijlvol proza geeft Hesse een soort vervolg
op Nietzsche's werk: ‘Als unter den jungen Menschen in der Haupstadt sich das
Gerücht herumflüsterte, Zarathustra sei wieder erschienen und werde da und dort
auf Gassen und Platzen gesehen, machten einige Junglinge sich auf, ihn zu suchen.’
Wanneer ze hem dan gevonden hebben, vragen ze hem raad, vragen hem hoe
ze leven moeten.
Maar Zarathustra lacht slechts en antwoordt niet. En weer vragen ze hem redding,
verlossing uit al deze ellende.
Doch steeds lacht Zarathustra en nog antwoordt hij niet. En ze zeggen dat ze
juist van hém raad verwacht hadden, raad en leiding.
Dan spreekt hij en zegt: Nur eines habe ich gelernt: Zarathustra zu sein. Auch ihr
sollt lernen ihr selbst zu sein, so wie ich Zarathustra zu sein gelernt habe.’
En hij eindigt zijn ‘predigten’ die echter niet alle op eenzelfde hoogte staan, met
den raad zich zelf te zijn: Höret auf die Stimme, die aus euch selber kommt! Höret
auf den Vogel’ Singt und spricht er, euer Vogel - o, dann folget ihm, folget ihm in
jede Lockung, und noch in die fernste und kälteste Einsamkeit und in das dunkelste
Schicksal hinein!’
Hesse's laatste werk, drie vertellingen onder den titel ‘Klingsors letzter Sommer’
is zeker het beste dat hij geschreven heeft.

Groot Nederland. Jaargang 19

119
Klingsor, een terugwijzen dus naar het grootste tijdperk der Duitsche letterkunde,
de Romantiek, naar Novalis en ‘die blaue Blume.’
Aus seiner Wiege dunklem Schosse
Erscheint er im Kristallgewand.
Verschwiegner Eintracht volle Rose
Trägt er bedeutend in der Hand.
Und überall um ihn versammeln
Sich seine Jünger hocherfreud,
Und tausend frohe Zungen stammeln
Ihm ihre Liebe und Dankbarheit
Er spitzt in ungezählte Stralen
Sein inneres Leben in die Welt
Die Liebe nippt aus seinen Schalen
Und bleibt ihm ewig zugesellt.

Dit werk verheft zich literair hoog boven ‘Demian,’ het is verfijnder van taal,
kunstvoller en gaver van constructie. De eerste vertelling ‘Kinderseele’ doet aan de
beste gedeelten van ‘Demian’ denken, doch is fijner en minder opzettelijk. Het is
enkel de geschiedenis van een jongen, die zich op een middag verveelt, zijn vader's
studeerkamer binnenloopt, in de hoop hem daar te treffen, doch hem afwezig vindt.
Hij is teleurgesteld en een verandering van zijn zoo goedige gedachten treedt
plotseling in, schijnbaar zonder oorzaak. Hij steelt vijgen uit de lade der schrijftafel,
loopt het huis uit en zwerft vol wroeging en pijnigende gedachten op straat rond.
Later wordt hij gestraft en op zolder opgesloten. Even na het naar bed gaan echter
schenkt zijn vader hem vergeving.
Hesse eindigt dan zijn verhaal met dit fijne trekje dat zoo prachtig de gedachten
van dien jongen weergeeft, die meent dat zijn vader weten moest waarom hij stal,
weten moest wat er in hem omging:
‘Am Abend dieses traurigem Sonntags gelang es meinem Vater, kurz vor
Schlafengehen mich noch zu einem kurzen Gespräch zu bringen, das uns versöhnte.
Als ich im Bette lag, hatte ich die Gewiszheit, dasz er mir ganz und volkommen
verziehen habe - volkommener als ich ihm.’
Wat vooral in dit verhaal treft naast de prachtige psychologie der kinderziel is
angst, angst als cosmische gewaarwording, vrees zich in dezen geweldigen chaos
alleen te bevinden, vrees vooral voor eigen geweten.
Ook in Klein, de bankbeeiende, en in Klingsor den prachtig-levende schilder is
dit gebeuren.
Van droomerig mijmeren is geen sprake meer, Hesse heeft hier den weg gevonden
die naar ‘een tragische menschelijkheid’ leidt, zijn figuren zijn geen typische
Zuid-Duitschers meer, die op zomeravonden pijprookend de zon zien ondergaan
het zijn - Dostojewskifiguren. En een herinneren aan het werk van deze Groote kan
slechts als hoogste lof klinken. Deze menschen leven zoowel ten goede als ten
kwade, ze zijn, zooals ook de titel der tweede vertelling luidt ‘Klein oder Wagner.’
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Klein de bankbediende die hij jarenlang was doch die niet tot het Leven zelf geraakt
- of Wagner, de moedig levende moordenaar, die hij verafschuwt en toch zou willen
zijn. Klein oder Wagner! En weer is hun God Abraxas ‘der Gott, der zugleich Teufel
ist.’
Ook in dit werk komen droomen voor en de versymboliseering van het geweten,
doch hoeveel soberder, hoeveel meer kunst.
En tevens hoeveel vaster en overtuigender is hier de greep van het geweten.
Want hen allen heeft het in zijn macht, zoowel het jongetje dat vijgen stal, als Klein,
als de schilder Klingsor.
Hoe grijpt het geweten hen aan en vindt het hen telkens weer. Alleen Klein overwint
het ten slotte door een zelfmoord, zoo waarlijk grootsch door Hesse weergegeven
dat we bijna niet weten of deze symbolisch dan in werkelijkheid plaats vindt.
Klingsor komt gemakkelijk tot harmonie, doch spoedig echter zullen hem nadien
weer de grijpende klauwen omklemmen - Klingsor voor wie de wereld slechts kleur
is, één telkens wisselend palet.
Telkens weer beleeft hij de schepping opnieuw, als werd hij elken dag herboren,
telkens drinkt hij zich een roes en is vol zoeten weemoed.
So will ich dies nur: singen froh
von Trinkenlust und Wein,
Solang in meinen Geldpokal
noch fällt der Mondenschein.

Li Tai Po noemden zijn vrienden hem dan ook, naar den dichter van deze verzen,
Li Tai Po, die wist van wijn en leven en bedwelming. En Thu Fu heet Klingsor's
beste vriend.
Waarlijk, deze vernieuwing van Hesse's kunstenaarschap is van groote beteekenis.
Deze sprong in den chaos der geestelijke machten is benijdenswaardig, doch tevens
van een groote tragiek. Deze kunstenaar gaat wel een zware weg. Zoo schrijven is
waarachtig leven, waarachtig en tragisch.
Maar zelf zegt hij het: ‘Ob du ein Weib umarmt oder ein gedicht macht, ist
dasselbe. Wenn nur die Hauptsache da ist, die Liebe, das Brennen, das Ergriffensein,
dann ist es einerlei, ob du Mönch auf dem Berge Althos bist, oder Lebemann in
Paris’.
En die groote Liefde bezit hij zeker.
NICO ROST.
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De vrouw die wachtte.
I.
De boomen voor de hooge grauwe huizen dorden al. Als een wat triestige omlijsting
stonden ze er langs de overdrukke kade.
Vanaf het witgeschilderde dek van de breedrompige Batavierstoomer zag Minne
ze, stil en gelend in het late middagzonlicht, en hoe de hemel hardblauw spande
boven de bezige havenstad. Ze voelde de kilte van de schaduwplekken en ze dacht,
in een smartelijke verbazing:
Maar het is herfst vandaag.... De eerste herfstdag!
Het leek haar, in haar overspanning, van een wel heel toevallige noodlottigheid,
dit afsluiten van den zomer op den dag van haar vertrek, als zou nu ook het tijdvak
van geluk voorgoed achter haar liggen. Scherp meende ze opeens te proeven dien
prikkelenden geur die enkel van den herfst is, een geur, heugenis wekkend aan
roestbruin verbloeiend heidekruid, welkend loof en aan van smalle slootjes het
drabbig-donkere water. Ze ademde diep, even was daar, nauwelijks beseft, een
smachten naar nieuw geluk.... Doch meteen rees voor haar op het leed. Het klemde
op haar keel, alle levensblijheid smorend. Ze verzuchtte zenuwachtig:
- Wat duurt het lang, zal die boot dan nooit afvaren!
Geleund tegen de verschansing, aanschouwde ze met starre oogen het gewoel
op de kade. Daar sjouwden ze met kisten en balen, sleepten die over de smalle
plank aan dek, waar anderen ze zakken lieten in het diep van het ruim. En aldoor
nog jachtten er reizigers aan, in taxi's, of bepakt en beladen uit de zijstraten die
uitmondden aan de rivier. Ondanks haar verdriet genoot Minne even de voldoening,
dat zijzelve al rustig hier stond, haar bagage in de hut, alles in orde. Dolf zorgde
overal voor. En nu moest ze daardoor wel aan hem denken, al vermeed ze dit al
dien tijd. Hoe het hem te moede zou wezen? Treurig, of misschien....? Ach nee, op
zijn aandringen toch vertrok ze! Vreemd, hoe ver de gebeurlijkheden der laatste
weken achter haar
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lagen; ze voelde zich bijna kalm, alleen zoo eenzaam, onuitsprekelijk eenzaam....
Zelfmedelijden dreef haar de tranen naar de oogen. Ze probeerde ze terug te
dringen. Door een nevel tastte ze naar den zakdoek, wischte tersluiks langs haar
gezicht. Opnieuw nam ze zich voor, dààr nu niet aan te denken, zijn naam niet op
te roepen.
Rank in haar wijden wolligen reismantel, de baret van zwart fluweel neergetrokken
over het voorhoofd tot aan de groote donkere oogen, liet ze hulpeloos het gewoel
langs zich trekken.
Aan de kade verzamelden zich groepjes, die vertrekkenden een afscheid kwamen
toewuiven, Dolf had ook willen blijven, flitste het door haar heen. Ze had hem
gesmeekt weg te gaan, niet te wachten tot de afvaart. Wel grif voldeed hij aan dat
verzoek, bedacht ze schrijnend. Als hij eens werkelijk opgelucht zou wezen over
haar vertrek...?
Een weeë droefheid doorbeefde haar, ze durfde niet verder erover doordenken.
Wezenloos voor zich heen starend, voelde ze den Septemberwind koel aan haar
wangen. Over het water waasde grijze nevel aan. Weinige uren nog, en het werd
avond....
Ze kreunde zachtjes, in een plotselingen afschuw voor den komenden nacht.
Meteen schrikte ze op, beheerschte zich. Doordringend getoeter overstemde het
rumoer aan de kade, loopplanken werden ingehaald, kettingen rinkelend aan dek
geworpen. Een laatste passagier kwam nog amechtig aangedraafd. Eindelijk dan,
ze voeren af!
Langzaam maar dreef de boot af, door een koen sleepertje, onder schril gefluit,
van den wal getrokken. Afgeleid keek Minne toe. Ze zag de als langzaam achteruit
deinzende kade, het fladderend beweeg van witte doekjes aan geheven armen. De
andere reizigers, nevens haar gedrongen langs de reeling, zwaaiden druk terug.
Een onwezenlijke stilte viel in, maakte alles oneigenlijk, als op een bioscoopfilm.
Flauw onderging ze een gewaarwording van verademing, al drukte tegelijk dat
besef van verlatenheid, van te zijn uitgestooten. O, hij deed wel met haar wat hij
wilde, stoorde zich aan niets! Hij ijlde nu naar die andere, terwijl zij....
Een floers dreef voor haar oogen, terwijl ze roerloos bleef staren naar de kade,
of ze toch nog wat verwachtte.... En zie, daar eensklaps lichtte het door haar tranen
heen. Dolf! Dus toch, nog niet weg, haar jongen!
Uit de havenstraat kwam hij, op dit laatste moment; hij repte zich, verbreed nu in
het fladderende grijs van zijn overjas, kloek, ietwat
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plomp op zijn stevige beenen. Hij naderde den waterkant, drong zich door de
menschenrijen, zijn oogen speurden.... Met een gesmoorden kreet boog Minne zich
naar voren, wenkend als dol met haar verfonfaaid zakdoekje. Nu zag hij haar, hij
zwaaide met de hand, en ze wuifde weerom, nog eens en nog eens en nog eens....
Haar arm bleef ze heen en weer bewegen, werktuigelijk, terwijl haar wanhopige
oogen hem indronken, heel dat lieve bekende van zijn gestalte, zijn stoeren blonden
kop, het helle blauw van zijn oogen. Waar was hij zoo plotseling vandaan geschoten
en waar hield hij zich zoolang weg?.... De kade week aldoor terug. En hij stond daar,
op zoo weinige meters afstand, terwijl ze heenging, heen moest uit zijn vertrouwde
nabijheid, wie wist voor hoe lang.... O, maar het kon niet! Het kon niet!
Met een snik liet Minne haar arm zakken. Flauw onderscheidde ze nog een glimp
van zijn grijze jas. Waarom bleef hij daar staan? Waarom liet hij haar vertrekken?
Wankelend baande ze zich een weg tusschen menschen door, die allen zoo vroolijk
leken.... Langs de smalle looperbelegde gang bereikte ze haar hut; ze sloot de deur
achter zich op den koperen grendel.
Een stilte daalde hier op haar neer. Gedempt drongen van boven de dekgeruchten
door, dichterbij verward geroep en geloop, van reizigers die vanuit hun hutten bevelen
gaven, of de eetzaal zochten. Doch dringend en onherroepelijk deunde tegen de
wanden van de boot het durend watergeklots, door het ronde raampje zag ze, hoe
wijdglanzig uitlei het watervlak, dat al verder haar scheidde van hem.
Ze zette zich op de hutbank; de handen voor het gezicht schreide ze
onweerhouden. Hoe meer ze zich ging indenken in dat pijnlijke geval, te milder
vloeiden haar tranen. Tot ze ten laatste niet meer denken kon. Lang zat ze dan stil
voor zich uit te turen, het vochtig geworden zakdoekje in de hand. Haar oogen
brandden in haar hoofd als wonden, bleek en erbarmelijk zou ze er zeker uitzien.
En Dolf, die kon geen huilende vrouwen uitstaan....
Die gedachte liet niet meer van haar af. Ze knipte het elektrische op, liet water
loopen in het bassin, bette zich de oogen. Nauwelijks durfde ze in den spiegel zien,
maar nu ze het deed viel het mee. Al zóó betrokken zag ze de laatste dagen, zóó
verweend, dat het haar weinig meer trof. Met trage bewegingen ontdeed ze zich
van mantel en hoed, borstelde het haar, dat als een kapje van bleekbruine zijde
zacht en glad om haar klein hoofd lag, en besprenkelde zich tenslotte met
lavendelwater.
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Hierdoor wat afgeleid, leek het leed wel een oogenblik gemilderd, ze zon erover
naar de eetzaal te gaan voor den maaltijd. Het denkbeeld er te moeten aanzitten
met onverschillige vreemden lokte niet, liever bleef ze hier wat lezen, om zich vroeg
te rusten te leggen.
Ze zocht den bundel schetsen van de Maupassant, onderweg door Dolf gekocht,
ze werd erdoor herinnerd aan zijn goedheid, zijn hartelijke zorg voor haar, al die
jaren. Opnieuw, als zoo vaak deze laatste vreeselijke weken, welde in haar een
pijnlijk verbazen hoe hij haar dit had kunnen aandoen....? Ze schokte de schouders,
in een kwellend vermoeden.

II.
Een poos had ze zoo gelegen. Hoe lang? Hoe kort? Ze wist het niet. Ze bracht het
niet verder dan de lectuur van een paar bladzijden, van zelf dwaalden haar gedachten
af, als vogels, die aarzelend uitfladderen om nog aarzelender terug te keeren.
De boot, breed en rompig, maakte toch vaart, kalm snijdend het grauwe water
van de breede rivier. De lage landen langs den stroom, met de kleine huisjes, een
enkele torenspits, verdwenen allengs, als weggewischt door den zilveren nevel die
zich spreidde tot aan den verren kim.
Gedachtenleeg tuurde Minne door het raampje van haar hut. Verdiepen deed ze
zich nu nergens in. Toch, al werkten haar hersens niet klaar, de beklemming liet
niet af. In die eindelooze watermassa meende ze te vinden een afspiegeling van
de eindeloosheid van het eigen verdriet, en maar vaag lichtte zijn belofte. Wanneer
zou hij haar komen terughalen....?
In haar handen, die ze zelve klam voelde, hield ze omvat den brief, die Dolf haar
gaf terwijl hij haar naar de boot bracht. Zij lijdt evenzeer als jij, had hij gezegd, als
een verwijt. Ze heeft je dit geschreven, wil je het lezen als je op zee bent? Nee, ze
las het nu nog niet, al nam ze het uit haar taschje. Wat kon die indringster haar te
zeggen hebben....?
Weer zochten haar oogen den einder af, enkel grijze lucht boven het grijze land,
soms de romp van een andere boot, iets als een zeil, ver weg, en dan de roetige
rook uit de eigen zwarte schoorsteenpijp.
Ze sloeg opnieuw het boek op, trachtte te lezen. Het vlotte niet, te zeer kwelden
de oude gedachten. Hoe was het toch gekomen en zoo
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ineens....? Of ontstond het integendeel heel geleidelijk, had ze enkel gedroomd met
open oogen, totdat ze eruit wakker schrikte....?
Meedoogenloos klaar, als een bont en barok schilderij, stond het armzalig verloop
voor haar op. Instinctief rechtte ze haar rug, alsof ze zich verdedigen moest, doch
gelijk al begreep ze het onnoodige van dit gebaar. Een pijnlijke trek kwam op haar
bleek gezicht.
Vaag dook weer op dat vermoeden aan eigen tekortkomingen.
Den heelen zomer hadden ze telkens kleine kwesties gehad om
onbeduidendheden. Wat was het toch, dat haar vaak zoo ongeduldig, zoo bits en
ongedurig deed zijn tegen hem, terwijl ze hem toch alleen lief had, buiten alle maten
van hem hield....? Vooral zijn stugge werkbuien prikkelden haar, al besefte ze tegelijk
vlijmend haar onredelijkheid Ze kon hem ten laatste niet meer uitstaan zóó, machinaal
rondbeenend door de kamer met starre, als afwezige oogen die haar
tegenwoordigheid nauwelijks schenen te bemerken. Ze koesterde zelfs een
zonderlinge haat tegen al die stomme boeken en papieren die hem van haar
afhielden, tegen de eindelooze drukproeven, waarover hij met gefronste
wenkbrauwen uren gebogen zat. Zóó dreef ze zich ten slotte òp tot een radelooze
zenuwspanning, die ze uitte door hem te irriteeren - kleine onwilligheden, plagerijen
van allerlei aard, met diep-in een wreede pijn om het eigen doen, en een fel
verlangen, dat hij plotseling zou opstuiven, haar schudden bij de schouders, haar
slaan.... Hij deed dat nooit. Als hij eindelijk het geduld verloor, sloot hij zich op in
zijn werkkamer, of erger, liep hij de deur uit. Dadelijk, slonk dan haar opwinding,
bleef er enkel berouw, een wanhopige spijt over de eigen onbeheerschte luimen.
Tot, luttele dagen later zich het zelfde herhaalde, waarbij ze beiden allengs al langer
mokken bleven.
Pijnlijk rimpelde Minne het voorhoofd, in het martelend bezinnen. Ja, heel dezen
heeten zomer leek louter oneenigheid geweest! Een verruiming eigenlijk, toen hij
er voor een veertien dagen uittrok, naar zee, om studies te maken voor een werk.
Zooals altijd, als hij op reis ging, haastig en verlaat, met dit nog te doen en dat nog
aan tegeven, namen ze een kort afscheid. Maar ditmaal verzuimde hij zelfs haar
hartelijk te zoenen.... en ook zij deed het niet, liet hem uiterlijk onbewogen gaan.
Toen de deur achter hem dicht sloeg, besefte ze haar eigen tekortkoming en zijn
onverschilligheid. Was het dan al zoo ver tusschen hen? Een bittere kilheid overviel
haar daarna.
Eenige dagen latereen kort briefje van hem: of ze wilde over komen; de frissche
zeewind zou wel haar booze buien verwaaien!
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Klaar heugde Minne haar verontwaardiging over dat zinnetje. Alsof dus de schuld
schuilde bij haar alleen! Gewild-koel antwoordde ze, dat het haar rustig thuis alleen
best beviel. Dit laatste zag ze nu als haar fout. Hij bleef aan zee, en dààr, daar
begon het. Of wie weet, was het al lang zoo ver.... In elk geval, hij riep haar, en ze
kwam niet.
Sleurig sleepten voor haar die dagen van zomerloomte voort. Haar weigering
berouwde haar, graag zou ze naar hem zijn toegegaan. Koppigheid weerhield haar.
En terwijl ze lusteloos de trage uren verknoeide tusschen de stapels boeken, de
krantenknipsels en halfbeschreven vellen in zijn werkkamer, waar het nog het minst
broeiërig aanvoelde, liet ze hem vrij.... o, ze gaf de andere wel gemakkelijk spel.
De nagels gedrukt in de handpalmen, zóó riep Minne voor zich op zijn bekentenis
van later, die zinnen, amper eerst tot haar doorgedrongen. Hoe ze, een oogenblik,
dwaselijk nog hoopte op een misverstaan, een misplaatste grap.... Doch iets
onzekers, een vreemde verlegenheid in zijn stem, anders zoo frank, zoo open, deed
het haar wel beseffen. En eensklaps begrijpend, barstte ze toen uit in snikken,
radeloos, zonder één woord van verwijt of verweer....
Ook nu drupten haar, bij dit herdenken, de tranen langs de wangen. Ze balde de
handen, ze verachtte zichzelve om haar zwakte, haar onmacht. Vergoot ze dan
enkel tranen, kon ze niet haten, niet vergeten, inplaats van zich over te geven aan
laffe droefenis? Hij versmaadde haar, verstootte haar voor die andere, en zij, ze
bleef zich aan hem vastklampen, ze hield nog aldoor van hem, meer dan ooit! Dat
ze zich liet bewegen tijdelijk hem alleen te laten, vond immers alleen zijn grond
hierin, dat ze zelve inzag dat blijven niet baatte, het hem integendeel verbitterde,
nader dreef tot die andere. Omdat heengaan de eenige kans bleef hem te herwinnen.
Later, weer bij haar terug, zou Dolf in evenwicht raken, zich hervinden in zijn werk,
zijn kunst, die hem toch boven alles ging. Tot zoolang moest ze wachten, in Londen,
bij Nell, haar getrouwde oudere zuster. Daar zou hij haar halen....
Ja, hij kwam haar halen, hij beloofde het. En wat hij beloofde deed hij. Nog bij het
wegbrengen op de boot, zij samen in de hut, had hij haar in zijn armen genomen,
het stellig herhaald: het zou alles terecht komen, ze moest het zelve bedwingen.
Begrijp je, zei hij, blijf je hier, dan is het elken dag ellende, we zijn beiden
overspannen. Ga je weg, dan worden we weer onszelf.
Misschien was die opvatting zoo kwaad niet, dacht Minne nu. Ze
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zou in Londen vertellen, eens wat afleiding noodig te hebben. Zóó hopeloos stond
het er niet voor! Het mocht dan laf zijn, op Dolf bleef ze haar vertrouwen stellen.
In een snelle wisseling van stemming waande ze zich werkelijk opgemonterd,
veerkrachtiger hief ze zich van de hutbank. Kom, ze begaf zich nog wat aan dek,
straks werd het daarvoor te donker.
Rap nam ze haar mantel, sloeg een sluier om haar haren. Eer ze de hut verliet,
blikte ze nog eens in den spiegel, verbeeldde ze het zich dat ze er al beter uitzag....?
Aan dek trof ze weinig passagiers, de meesten waren op dit uur in de eetzaal. In
het nuchtere licht slonk dadelijk haar opgeschroefde opgewektheid, sterk voelde ze
de eigen verweendheid; als iets armelijks kwelde de tengerheid van haar alleene
gestalte. Een forsche wind blies om haar en tegen haar heete oogleden. Ze huiverde
in haar mantel, terwijl ze uitkeek naar een beschut plekje om daar een poos te
blijven, opdat de eenzame nacht in de hut minder lang lijken zou.
Op een bank voor de machinekamer gaten naar het uiterlijk Engelschen, een
heer en dame. Minne drentelde een paar maal langs hen, hopend eenige woorden
op te vangen, om zich van hun landaard te vergewissen; ze wilde landgenooten nu
liefst mijden. Beiden bleven evenwel zwijgen, tot aan den kin gedoken in sjaals en
plaids, roerloos turend over het floersige water. Dan zette ze zich besloten op een
hoekje van de bank, naast den Engelschman, en staarde ook voor zich heen, naar
het water dat deinde, de vergrauwende oevers.
Vanzelf verkenden al haar gedachten de aankomst in Londen, morgen.... Nell en
Jack, in drie jaren zag zij ze niet. Samen met Dolf logeerde ze er het laatst, in het
prille voorjaar. Een sterke heugenis bleef haar daarvan bij van overdadig zonnegoud
plassend over vlakke groene parken, doorademd van meidoorngeur. Meidoorn,
waar hij zooveel van hield....
Met een schok sloegen haar gepeinzen terug op haar leed. Ze besefte het met
onwil, moeizaam zinnend op iets dat er een wending aan kon geven. Zóó afgemat
voelde ze zich, dat ze er van schrikte. Draaiden dan aldoor haar gedachten terug
in het oude spoor? Rustig moest het zijn, nu het hoofd te leunen aan een sterken
schouder, zich te kunnen uiten....
Haar blikken streken langs den Engelschman naast haar, ze stelde zich voor dat
ze hem kende, dat het werkelijk zoo gebeurde. Hoe hij luisteren zou in zwijgenden
aandacht, en dan met haar spreken, broe-
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derlijk beschermend, tot de dingen zoo erg niet meer leken; zij dicht naast hem,
haar wang tegen zijn ruige jas.... Doch nu hij, bleek langs haar blikkend, met
neusgeluid een vraag richtte tot zijn, ook in een sjaal gewikkelde gezellin,
verschrompelde plotseling die fantasie, bleef er enkel wrange schaamte om het
eigen dwaas verlangen, dien aldoor keerenden drang naar vertroeteling, een
aanhankelijkheid die tot zwakheid werd. Dat moest veranderen, sterk wilde ze zijn!
Onwillekeurig schoof ze verder af. Om zich een houding te geven, opende ze het
taschje dat op haar schoot lag. Daarbij viel haar oog op het paarse envelop, in een
der vakjes gestoken: den brief van Linet van Lijnden.
Wrevelig werd ze zich de prikkelende hitte bewust, die haar doorvoer. En meteen,
overweldigend, omstonden haar weer alle de verdrongen herinneringen, als gretige,
begeerige beesten. Lezen moest ze hem, dien brief!
Toch opende ze het omslag niet, bleef het in de hand houden. Ze beschouwde
het spitse, ietwat achterover hellende schrift van het adres, totdat haar oogen vochtig
werden, en dan sloot ze den brief weer in het taschje.
Kouwelijk ineengedoken zat ze voor zich uit te turen, allengs vielen haar gepeinzen
stil bij het eentonig machinegestamp. Het scheen haar toe, dat er zoo een korte
wijle verstreek, als de boot aanving in vaart te minderen, eindelijk stopte.
Hoek van Holland!
Aanstonds ving er een druk gedoe aan van inladen; van beneden kwamen,
verveeld, meerdere passagiers kijken. Minne, de oogen schuw-vragend in het
onregelmatige gezicht, waaraan de volle bleekroode mond en weeke kin iets
kinderlijks verleenden, speurde over het gewoel heen naar de smalle strook land,
het zeedorp. Verderop ergens het station.... In een half uur voerde de trein haar
terug naar stad....
Onverwacht, als een duizeling, overviel haar het heet begeeren terug te keeren
naar hem. Met beide handen omklemde ze de verschansing, haar adem bewoog
haar borst. Het kon niet, het mocht niet, hij verlangde immers niet haar bij zich te
hebben.... Ze wenschte zich niet aan hem op te dringen, hoog houden moest ze
zich!
Door dit armelijke heen, rees scherp voor haar op zijn blonde kop en stoere
gestalte, zijn goedig-spottend kijken. Als een golf sloeg het over haar, maakte al
haar verstandelijk redeneeren te niet. Enkel,
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schrijnend, doorvoelde ze dat ze smachtte, hunkerde naar zijn nabijheid. En terwijl
ze, als verlamd door de eigen tegenstrijdige aandoeningen roerloos bleef staan,
moest ze plotseling denken aan een hond, dien ze als kind bezat, en die door haar
vader werd weggegeven, omdat hij iemand had gebeten. Hoe het dier, ondanks
den verren afstand, telkens was komen terugloopen. Heel zeker meende ze nu aan
zichzelve te toetsen den drang, die zulk een hond door alles heen terugdrijft naar
het oude thuis.

III.
‘Je gaat naar Engeland, heb ik gehoord, en nu wou ik je zoo graag even zeggen
hoe innig ik hoop dat je het er niet al te eenzaam zult hebben en je er niet ongelukkig
voelen zult. Ik mag wel ‘je’ zeggen, niet? Dolf heeft me zoo dikwijls over je gesproken,
dat ik heelemaal niet het gevoel heb dat je een vreemde voor me bent. 't Is zoo
jammer dat we elkaar niet ontmoet hebben, we zouden dan anders tegenover elkaar
hebben gestaan en er zou van allerlei uitgesproken zijn, dat we nu voor ons houden.
Wil je me gelooven, al ken je me niet, - of ken je me wel een beetje, na wat je zoo
al van mij hebt gehoord? - dat ik heel bedroefd ben dat dit alles zoo gekomen is in
zekeren zin door mijn schuld en dat ik alles zou willen doen om dit minder droef
voor je te maken. Maar ik kan niets doen voor jou en voor hem ook heel weinig
maar. Hij was al dien tijd gewend jou om en bij zich te hebben je hebt voor hem
gezorgd hij zal je iederen dag missen. Hij heeft behoefte aan een vrouw om zich
heen en ik zal maar zoo heel zelden bij hem kunnen zijn; en toch zou ik je niet
kunnen vragen om te blijven.
Wat is het leven toch moeilijk en indroef! Ik zit daar in het mooie comfortabele
huis van mijn ouders en voel me daarin diep onbevredigd en ongelukkig. En toch
moet ik er blijven en jij zoudt zoo graag niet weggaan en voelt dat je 't moet.
Ik hoop Minne, dat het een troost voor je is, dat de herinnering je blijft aan een
tijd van mooi volkomen geluk met een kunstenaar als Dolf, want de herinnering is
iets, dat niemand je ooit kan afnemen. Ik kan het je zoo allemaal niet schrijven, en
toch hoop ik dat je me begrijpen zult; ik benijd je veel, Minne! En wie weet, als jij
weg bent,
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of niet het verlangen naar jou komt, en.... nee, laat ik nu niet over de toekomst gaan
spreken. In ieder geval hoop ik, dat ‘de lange nacht’ voor jou nog lang niet komen
gaat, en dat je blijft gelooven in de toekomst. Een goeie reis, en toe, denk niet te
hard over me.’
Dan volgde enkel als handteekening, de voornaam: Linet. Geen aanhef stond er
boven dezen brief van vrouw tot vrouw.
Een oogenblik bleef Minne onbewegelijk zitten, als liet het gelezene haar volmaakt
onverschillig. In haar wit gezicht vertrok geen trek, de oogen blikten onbewogen in
het groeiende grijs van water en lucht. Ze hoorde de machine stampen, golfjes
klotsen tegen den boeg. Ergens dichtbij gierde de wind om een hoek met korte felle
vlaagjes. Vrouwenrokken ritselden langs haar, een helle lach schaterde op. En dan
klonk de stem van een man, een diep donker geluid dat op zijn stem geleek....
Een rilling voer door haar heen. Met een rukje zat ze recht en kneep en
verfrommelde het papier in haar koude hand. Ze onderging maar één gewaarwording,
die van haat tegen de vrouw die haar dezen brief schreef, dezen zekeren,
verfoeilijken, goedbedoelden brief. Haat ook tegen Dolf, omdat hij dit las en
goedkeurde, het haar geven durfde!
Duidelijk, alsof hij zelf naast haar stond, meende ze nog zijn woorden te hooren:
je moet haar brief pas lezen op de boot.... ik ben er zeker van, dat je daarna gunstiger
over haar zult oordeelen.
O, dat hij zóó verkeerd las, zóó verkeerd begreep! Uit elk woord immers sprak
de triomf van haar die zegevierde, die, goedgunstig, troostwoorden richtte tot een
overwonnene, in het streelend besef van eigen zegepraal. En dom, aartsdom van
haarzelve, toe te geven aan zijn wensch, zij het voor tijdelijk, hem en zijn huis te
verlaten! Maar nog was het niet te laat, nog kon ze terug, zoolang de boot hier aan
den Hoek stopte voor het inladen....
Door de opwinding heen, die haar tenger lichaam deed beven en haar adem
sneller gaan, besefte Minne klaar daartoe nooit in staat te zullen zijn. In enkele
oogenblikken maakte ze heel dien tocht in den geest door: ze zag zichzelve schichtig,
een vluchtelinge, de boot verlaten, den weg zoeken naar het station, ijlen, in den
trein, door het avondduister.... Daarbij aldoor die martelende onzekerheid, hoe hij
dit zou opnemen.... hoe ze hem treffen zou, ginds, alleen, of.... Ze zag zich aankomen
aan het roezige groote-stadstation, wachten op een tram, eindeloos wachten, met
gestadig, diep-in, die knagende onrust.
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Ten slotte haar komen in het huis over de weilanden. Daar was het doodsch en
donker, de oude meid dommelend in de keuken. En opnieuw het wachten, het
folterende wachten in het zwijgende huis, met als eenig vooruitzicht de stelligheid
van zijn misnoegen....
Met een rilling schudde ze het vizioen van zich, haar hart bonsde van het intens
verbeelden. Nee, ze wou er niet verder aan denken!
Eensklaps kalmer, als ontnuchterd, streek ze den gekreukten brief glad, borg dien
in het taschje. Onwezenlijk keek ze rond zich. Een vochtige nevel breidde zich over
het water. Ze meende een ziltheid te proeven in den wind. Of hij nu aan haar zou
denken, hoe eenzaam ze wezen moest op dezen avond....? Hij was het toch die
haar dit aandeed, dacht ze verbitterd, en die geen deernis had getoond voor haar.
Geen deernis.... geen deernis.... stampte de machine. Maar dien avond dan, toen
ze eindelijk ertoe besloot naar London te gaan, snikte hij, het hoofd op de tafel....
En nog een keer, zij samen in zijn kamer, bij zonsondergang.... onduldbaar toen
hem zoo klein te zien en gebroken, het leek het wreedste van alles, dat hij nog van
haar hield.
Toch, hij liet haar vertrekken!
Minne verhardde zich. Wat beteekenden zijn korte buien van droefheid vergeleken
bij haar leed? Elken dag der laatste weken waren voor haar een marteling opnieuw,
aldoor Linet's brieven, die hatelijke paarse omslagen met het spitse handschrift, en
zijn gretig reiken er naar, wat hij dan weer trachtte te bemantelen door den brief niet
te lezen, dien kwasi-onderschillig te laten glijden in zijn jaszak. Nog wat dralen, en
weg er mee naar zijn kamer....
Linet had het zelfs zóó ver gedreven, hem thuis op te zoeken. Dolf verzocht haar
te blijven, omdat de andere graag eens met haar praten zou.... Hartstochtelijk sloeg
ze zijn verzoek af, nooit, nooit wilde ze haar zien! Hoe heugde haar dien middag,
haar uitloopen als in een waanzin, de kaden langs, àl maar verder. Anders ging ze
daar zelden alleen, omdat ze angst voelde voor het ruwe volk dat aan de booten
werkt. Zoo bereikte ze het park. Daar was het rustig, doode blaren dreven op het
donkere vijverwater. Nooit dacht ze aan zelfmoord, wetend daartoe niet in staat te
wezen, wijl ze te hevig van het leven hield, doch toen.... De herfstreuk prikkelde als
geur van ouden wijn, een treuresch stond er roerloos in zijn welkend loof, fontijn
van bleekgeel, in het late licht versteven.
De hemel had gegloeid in rood en goud, toen ze naar huis terugkeerde. Hem trof
ze er niet. Een flauw-zoet parfum waarde om in zijn
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kamer. Op den vloer, even terzij van den wat verschoven stoel, waarop zij
vermoedelijk had gezeten, lag verfrommeld een kleine zakdoek.... van haar! Ze had
dien laten liggen, opdat hij het zelf vinden zou....
Nu grommelde en stommelde de boot weer voort. Ze waren op zee, het deinde
om haar.

IV.
Tilbury! Tilbury!
Minne ontwaakte verschrikt.
Ze hoorde de stewardes de woorden herhalen, van hutdeur tot deur. Pijnlijk wreef
ze zich de oogen en luisterde. Had ze dan toch zoo vast geslapen.... hem vergeten?
Iets van klein geluk en verdriet schoot door haar heen. Ach, ze had den nacht boven
willen doorbrengen, alleen, tusschen de duistere wolken en de duistere zee!
Grauwe ochtendgloor zeefde het ronde raampje binnen. De wind scheen
geminderd, het viel haar op dat de boot zonder schommelen door het vlakke water
van de Theems sneed.
Treuzelig stond ze op, waschte zich en orden de haar kleeding. Ze voelde zich
blij dat de nacht voorbij raakte, die wel louter verwarde droomen scheen geweest,
prettiger gestemd door het vooruitzicht straks haar zuster en zwager te ontmoeten.
Vooral het denken aan Jack, aan zijn gedrongen athletengestalte, zijn goedig rond
hoofd met de kleine oogen onder het koddige krulletjeshaar, gaf haar een warme
gewaarwording van genegenheid.
Aan dek zag ze al de meeste passagiers, uitkijkend over de rivier, waarboven de
melkige nevels van den ochtend dreven. En opnieuw trof haar de eigenaardige
herfstgeur, die geur van ziekelijke levenshevigheid die reeds de aanstaande
verwelking in zich besloten houdt. Het schokte haar met een trilling van
levensverlangen, sterker dan haar leed, en die haar vervulde met een vage
schaamte....
Een jonge vrouw, naast haar leunend aan de verschansing, het ongedekte haar
warm ros-kleurig in het parelig ochtendlicht, wekte haar op uit haar gemijmer door
een vraag over het uur van aankomst? Ze vertelde dan, hoe ze, na vijf jaren in
Holland als gouvernante te zijn werkzaam geweest, terugkeerde naar huis; haar
frisch gezicht met de klare grijze oogen ontstraalde de vreugdigheid daarover.
Minne zag haar aan, weer rees de neiging deze vreemde in vertrou-
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wen te nemen.... Ze stelde zich voor, hoe de rosharige vrouw zou ophooren, wanneer
ze het zei, sober en als berustend:
- Ik ga weg uit Holland, omdat mijn man van een ander houdt!
Meteen moest ze nuchter bedenken, dat dit weinig vleiend klonk voor haarzelve,
en dat haar eerste gewaarwording wanneer ze iets dergelijks vernam, er eer een
van geringschatting dan van medelijden met de verlatene was geweest. Het deed
haar omslaan tot een opgeschroefde vroolijkheid, als vreesde ze, dat toch de ander
haar ware gevoelens bevroeden kon.... En nu een jonge man, een Schot, zich bij
haar voegde, babbelde ze druk mee in nog wat gewrongen engelsch. Gedrieën
bleven ze samen, ook nadat de boot in Tilbury, ze de reis per trein moesten
voortzetten naar Fenchurch-station. En aldoor bleef Minne van een uitgelatenheid,
die haarzelve bedwelmde.
Te Fenchurch, in de overdrukke stationhall, wachtte haar niemand. Het dempte
plotseling haar opwinding, natuurlijk, Nell weer te laat, wist ze. En wijl haar
reisgenooten, na wat talmen, afscheid namen, samen vertrokken, bleef ze
vereenzaamd achter in de leeger wordende hall. Ze meende zichzelve te zien staan,
bleek en weinig aantrekkelijk nu de glans dofte in haar oogen; haar onregelmatige
trekken verstold tot een ouwelijk masker van mismoedigheid. Het stemde haar nog
wreveliger....
Rondom tampte het verre gerucht van de wereldstad, hier toch verstild in dit
armelijk en verouderd station. Met zich zelve verlegen, drentelde ze langs het
boekenstalletje, overoogde vluchtig de bonte omslagen der dertig-cents novellen.
Onderwijl overlegde ze, wat aan te vangen? Wachten tot Jack en Nell ten slotte
opdaagden? Een taxi of cab nemen en zich laten brengen naar hun woning in
Hampstead? Maar als ze elkaar dan eens juist misliepen....
Snelle schreden naderden; ze wendde zich om. Lacherig, buiten adem stonden
haar zuster en zwager voor haar en een oogenblik in het schertsend verontschuldigen
en begroeten vergat Minne al wat haar deerde.
Terwijl Jack daarna met een dienstman het bezorgen der bagage regelde liepen de
zusters gearmd de hall heen en weer waarin haar stappen hol verklonken. Een
bevende onrust deed Minne's hart rapper slaan, zou ze het vertellen, of liever niets
er van zeggen....? Nell kon zoo uitvallen.... Ze voelde dat haar zuster haar van terzij
aankeek, meteen, met haar donkere altstem, merkte Nell op:
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- Ik kan niet zeggen, dat je er al te best uitziet.... Alles goed met Dolf?
Minne stond stil. Ze maakte haar arm vrij, star blikkend naar waar Jack nog steeds
druk beweerde tegen den dienstman, zei ze schril het simpele zinnetje, zoo vaak
al voorbereid in gedachten:
- Dolf houdt van een ander.
Ze hoorde de ongevoeligheid van haar toon, of ze iets heel gewoons vertelde,
met vermoeide voldoening zag ze hoe verbazing en verontwaardiging zich
afteekenden op Nell's bewegelijk gezicht. Gesmoord, met flikkerende oogen, stootte
die uit:
- Hij verdiende dat je hem dood schoot!
- Zeg het hem niet, smeekte Minne met een hoofdbeweging naar haar zwager.
- Nee, wat dacht je? antwoordde Nell met overtuiging. Die heeft waarachtig geen
slechte voorbeelden noodig....
Ze onderbrak haar zin; een valies in iedere hand, stapte Jack op haar toe.
- Ziezoo, die neem ik zelf mee, dan ben je voorloopig geholpen. Die luilakken
hier! Je kunt je koffers onmogelijk eerder krijgen dan morgen.
- Is dat met te zwaar? meende Minne te moeten vragen.
- Te zwaar! lachte hij, fier op zijn kracht. Zeg zouden we nou eindelijk eens gaan,
ik moet naar de fabriek.
- Het wachten was op jou, zei Nell witjes. Ze nam Minne, die een half hoofd boven
haar uitstak bij den arm en trok haar mee naar den uitgang. Jack volgde met de
tasschen.

V.
Boven op het imperiaal van de motorbus bepeinsde Minne spijtig, dat ze het nu toch
direct vertelde, terwijl ze zich zoo stellig voornam er voorloopig niet over te spreken.
Het leek haar bijna verraad tegenover hem.... Doch dan troostte ze zich er mee, dat
ze haar verdriet zeker niet lang had kunnen verborgen houden voor haar zuster's
scherpe oogen. Werktuigelijk beantwoordde ze intusschen Jack's vragen. Hollander
van geboorte, bleef hij altijd belangstellen in zijn geboorteland, al woonde hij sinds
jaren in London, als mededirecteur aan een kleine conservenfabriek. Minne moest
hem ook thans van alles ver-
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tellen, over de oogst, de prijzen van groenten en fruit, tot Nell moederk inviel:
- Toe, plaag haar niet met je blikjes, je ziet toch dat het kind omvalt van moeheid!
Gemelijk zweeg hij, en Minne deed geen poging het gesprek op te vatten. Soezerig
tuurde ze naar omlaag, waar de effene straat uitlei in het goudige herfstzonnelicht.
Strak blauwde de hemel boven de grauwe massale huizenreeksen, waartusschen
in het midden voortjachtte de rij van voertuigen; een stroom van voetgangers vulde
aan beide kanten de opene geul met de kleurigheid van hun nog zomersche kleeren.
Het rook er naar benzine en stof, en ook weer naar dorrend en verwelkend loof.
Aan een groot park stapten ze af. Dwars overstekend de geschoren grasvelden,
bereikten ze de stille buitenwijk, waar hun woning stond. De Archer's bewoonden
de twee bovenste etages van een villa, toebehoorend aan een oud echtpaar, dat
zelf de benedenverdieping in gebruik hield. Het was een aardig huis, gansch en al
begroeid met wilde wingerd, nu roodig getint; vogels nestelden tusschen de dichte
ranken en maakten door hun getjilp nog volkomener de illuzie van een dorpsstraat.
Terwijl Minne zich verfrischte op haar kamer, die over de achtertuintjes heen
uitzicht bood op een spoorlijn, bereidde Nell de thee, en daarna vertrok Jack, na
een haastig ontbijt, weer met veel bereddering naar de city.
- Ziezoo, die zien we niet weerom voor een uur of acht vanavond, constateerde
Nell met voldoening. We eten heel laat, dus we hebben den tijd aan ons. Als je
tenminste niet liever wat rusten wilt?
Minne schudde het hoofd. Ze voelde zich zoo ijl, zoo onwezenlijk, of dit alles
slechts een droom was, waaruit ze straks zou wakker worden, in het huis over de
weilanden, om Dolf te zien binnenkomen met zijn oogen-die-lachten, Nee, niet alleen
zijn, dacht ze krampachtig. Praten moest ze met Nell, aldoor praten, tot haar hoofd
vol raakte van nieuwe dingen en er voor dat ééne, vandaag tenminste, geen plaats
overbleef....
Met haar oogen vol vrees keek ze rond zich en ondanks haar opwinding ontging
haar niet hoe de kamer, sterker nog dan vroeger, Nell's aard weerspiegelde: kleurig
en overvol, een beetje rommelig, maar nooit smakeloos. Ze zag, hoe haar zuster
haar oplettend beschouwde, en ze dwong zich achteloos te zeggen:
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- Alles is bij jullie nog precies eender als toen ik hier vorige keer logeerde.... Bij ons
verandert dat minstens om de drie weken. Dolf versjouwt altijd de meubelen.
Het noemen van zijn naam verwarde haar, aarzelend zweeg ze. De stilte drukte
even, rad viel Nell in:
- Er zal hier anders aardig wat zijn bijgekomen in die jaren, Jack kan nog steeds
geen verkooping langs gaan zonder thuis te komen met allerhande prullen. Zelfs
het portaal staat er mee vol!
Ze lachte, een diepe keellach. Haar stem, de mooie volle altstem, was wel het
eenige wat niet bij haar paste, het eenige zware, mijmerde Minne. Alles leven en
beweging in het schrandere gezicht met de smalle hazelnootkleurige oogen, aan
heel het sierlijke persoontje; handen en voeten toonden opvallend klein. Ze keek
naar haar eigen handen, bleek en lang lagen die in haar schoot, ze bewoog ze
traag, en ze voelde zich opeens' oud voor haar zesentwintig jaren, of ze niet de
jongere, doch de veel oudere zijn zou van haar zuster. Kwijnend verzuchtte ze:
- Jij ziet er uitstekend uit....
- Och ja, emoties maken oud, en veel emoties bezorgt mijn don Juan me niet, gaf
Nell luchtig weer. Gelijk leek haar dit gezegde tactloos tegenover Minne, en nu werd
ze ernstig:
- Maar hoe, in 's hemelsnaam, zit dat nou eigenlijk met jullie?
Minne verschoof zenuwachtig in haar stoel, ze zocht een antwoord dat Nell zou
bevredigen. Duidelijk, in de stilte, drong het vogelengekwetter van buiten door.
Zonderling helder doorvoer het haar, hoe vreemd dit alles was, als een leven buiten
haar eigenlijke leven om, en dat voortaan elken dag opnieuw beginnen zou. Het
drukte op haar als een tastbare zwaarte, ze voelde neiging het uit te gillen van
benauwing. Maar daar waren de oogen van Nell, glinsterend en meedoogenloos.
Zwakjes weerde ze:
- Ach nee, nog niet daarover.... Ik weet het zelf niet, het kwam zoo ineens....
Morgen, later vertel ik alles.
- Zooals je wilt, zei Nell koeltjes. Ik geloof anders, dat het op zou luchten, je eens
uit te spreken. Maar dat wil ik je wel zeggen, van Dolf vind ik het een schande, nooit
had ik gedacht dat hij tot zooiets in staat zou wezen!
Minne zweeg, wat moest ze er op antwoorden. Misschien had Nell gelijk.... Hoe
ook, wat baatte gepraat er over? Ze voelde zich zoo ellendig, zoo diep rampzalig
en verlaten, al begreep ze wel dat ze, om
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troost en inzicht te krijgen, met haar zuster er over spreken moest. Maar nu kon ze
dat niet, later, later.... Doch dan, terwijl ze zich oplei niet te spreken, liet ze zich
ontvallen:
- Het ligt niet aan hem alleen, voor een groot deel ben ik zelf oorzaak....
In een plotselinge behoefte zich te beschuldigen, wijdde ze breed uit over haar
ongedurigheid, haar prikkelbaarheid, die een man ten laatste wel moesten
vervreemden. Ze herhaalde zich voortdurend, onbewust hopend dat haar zuster
haar zou afvallen, hem stellen in het gelijk.... Doch als ze zweeg, haar oogen vochtig
van ontroering om de eigen vernedering, hoorde ze het Nell nog eens zeggen, op
denzelfden toon van scherpen afkeuring:
- Een schande vind ik het van hem!
- Hij komt me terughalen.... voerde Minne zwak aan.
- Dat zullen we afwachten. Wat mij betreft, ik had me nooit laten wegsturen uit
mijn eigen huis, in alle eeuwigheid niet!
- Ik heb me niet laten wegsturen. En wat doe ik in dat huis, als hij van die andere
houdt....?
Nell schouderschokte verachtelijk. En wijl ze geen argumenten meer vond, lei
Minne het hoofd op de armen en begon te snikken.
- Toe, huil nou niet, suste Nell, spijtig over haar uitval. Ze kwam naast haar staan
en streek haar liefkoozend over het haar. Als Dolf heeft beloofd dat hij je komt halen,
is het immers in orde. Hij is veel te verstandig om niet in te zien, dat niemand zooveel
van zijn kunstenaarsgrillen verdraagt als jij. Hardloopers zijn doodloopers moet je
maar denken, hij heeft wel meer zoo'n amoureuze bui gehad.
- Nooit zóó als nu....
Minne hief het hoofd op en bette haar verweende oogen. - Nooit zóó ernstig. En
deze is rijk. Veel mannen maken haar het hof en dat ze juist hem begeert, streelt
natuurlijk zijn ijdelheid.
- Net groote kinderen, die kunstenaars, deed Nell wijs. Zeg, Minnelief, we spreken
eens en vooral af: Jack mag van de heele geschiedenis absoluut niets weten. Ik
houd hem altijd Dolf, omdat die ouder is dan hij, voor oogen als een
model-echtgenoot, een toonbeeld van deugd en degelijkheid. Laten we hem in dien
waan.... dat remt hem een beetje.
Minne nikte instemmend.
- Ik heb ook liever dat Jack er buiten blijft.
- Afgesproken! Maar dan dien je een vroolijker gezicht te zetten.
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Geloof me, ik ken mijn waarde zwager, galant-zijn zit niet in zijn aard. Ten slotte
raakt hij weer verdiept in zijn paperassen en kijkt geen vrouw aan, al valt hij over
haar. Dan keert jouw beurt vanzelf. En kom nu mee, je een beetje opknappen, want
Jack zal vanavond wel met ons uit willen!
Minne hief zich overeind. Voor het open, wingerd-omrankte venster bleef ze
talmen, turend naar beneden in de leege straat. Een oud man stond daar eenzaam
in de zon, meedoogenloos belichtte die zijn armelijke kleeren, zijn mager vergoord
gezicht. Met heesche stem smeet hij een sleepende naargeestige deun òp naar de
stomme huizenrijen.
- Een werkelooze, zei Nell, en wierp een koperstuk naar beneden; kletterend
sloeg dat op de steenen neer. De man bukte, onderdanig maakte hij een dankgebaar.
- Zoo zie je, er zijn altijd nog grooter stakkerds dan wij, voegde ze toe, de kamer
verlatend.
Minne volgde. En plotseling, in een aanval van ziekelijken angst, doorbeefde het
haar, hoe wreed de wereld is, en hoe ontzaglijk veilig al die jaren bij hem waren
geweest.

VI.
De dag stond blauw en goud in den rooden wingerdrand rond het raam, toen Minne
de oogen opsloeg. Ze had vast geslapen en enkele seconden keek ze onwezenlijk
de kleine kamer rond. Dan herinnerde ze zich.... Ze zuchtte diep.
De deur kierde open, Nell, in vuurroode kimono, gluurde naar binnen. Ze zette
zich, nu ze haar zuster wakker zag, op den rand van het bed, vertellend dat Jack
al vertrok, doch vroeg thuiskwam voor week-einde; ze konden dan uitgaan, want
morgen, zondag, viel er toch niets te doen, bleven ze meestal in huis.
- Mooi weer? vroeg Minne, al wist ze het wel. Ze zuchtte nog eens, een beetje
verwonderd dat ze zich niet verdrietiger voelde; doch door sterk aan hem te denken,
hoe hij alleen zou rondgaan door huis, alleen neerzitten aan het ongezellig ontbijt,
werden toch haar oogen vochtig.
- Prachtig weer! bevestigde Nell. Sta maar gauw op, anders ga je liggen piekeren
en dat dient nergens voor.
Met haar kleine hand streek ze Minne over het zijige haar, dat neerviel op haar
schouders.
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- Je ziet er zóó uit als een schoolmeisje.
- Ik, met m'n zesentwintig jaren, zei Minne. Het deed haar toch plezier....
Als Nell de kamer had verlaten, stond ze vlug op; voor de kaptafel borstelde ze
het haar, legde het in een wrong aan weerszijden boven de ooren. Dolf zag het
graag zoo, een moderne madonna noemde hij haar dan, om dat gladde kapsel en
om het naief-vragende van haar oogen.
In het woonvertrek wachtte het ontbijt. Een zorgelijk-uitziende vrouw schoof
schichtig heen, groetend met schuwen glimlach. Dat is Janet, mijn werkster,
verklaarde Nell, en vertelde dat de vrouw elken morgen kwam om het ruwe werk te
verrichten, want een geschikt dienstmeisje krijgen ging in Londen niet zoo
gemakkelijk. Jack en zij aten vaak in stad. Ze raadde Minne lachend, geen gesprek
met haar te beginnen, omdat de stumper stokdoof was.
Minne luisterde zonder veel aandacht. Ze dronk slappe thee uit den grooten
goudomranden kop, met lange tanden knabbelde ze aan het geroosterd brood.
Sterker dan te voren dwaalden daarbij haar gedachten naar het eigen thuis, en wat
hij doen zou....? Gewild-achteloos informeerde ze:
- Wanneer wordt hier de Hollandsche post bezorgd?
- Jullie bent toch zeker niet van plan briefwisseling te houden? vroeg Nell weerom.
Wijl Minne niet antwoordde, noemde ze dan de uren: de eerste om negen 's morgens,
de volgende om één uur, 's avonds half tien de laatste.
- Nee, we hebben afgesproken elkaar niet dan hoognoodzakelijk te schrijven, zei
Minne nu. Je verwacht altijd wat van de post.... thuis deed ik dat ook, al kwam er
haast nooit een brief voor me.
- In jullie geval lijkt correspondeeren me ook eenigszins belachelijk, je kunt elkaar
toch niet gaan schrijven over wissewasjes. En over de eigenlijke kwestie valt dunk
me ook weinig te redeneeren....
Nell trappelde ongeduldig met haar voet in het roode muiltje, de heele zaak ergerde
haar, irriteerde haar een beetje. Vooral de houding van haar zuster kwam haar
onbegrijpelijk voor. Welke vrouw trekt nu weg uit haar huis, om een ander vrij spel
te geven! Omdat-hij-niet-meer-van-me-houdt, bauwde ze in gedachten Minne na.
Een afdoende reden! Alsof niet juist het huwelijk er was om samen te blijven, ook
als je niet langer van elkaar hield....!
De zorgelijke vrouw begon de tafel te ontruimen. Als haar blik dien
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van Minne ontmoette, glimlachte ze schuw, en telkenmale, om niet onvriendelijk te
schijnen, glimlachte Minne weerom, tot ten laatste de tafel leeggeruimd raakte, de
vrouw met kopjes en bordjes de kamer verliet.
- Als jij ze nu eens beneden een bezoek ging brengen, stelde Nell voor. De oude
heer zal wel uit zijn en Mrs. Treasure is geweldig gevoelig voor attenties.
Zonder veel opgewektheid stemde Minne toe. Langzaam liep ze de trap af, en
het trof haar, hoe bekend alles in dit huis haar nog voorkwam. Een eendere
lavendelgeur waarde er om, evenals toen viel door het bonte glasraam het zonlicht
in kleurige figuren in de kleine hall.
De oude vrouw zat ineengedoken voor het haardje, waarin ondanks het mooie
weer een houtvuur vlamde, Ze geleek een tooverheks, zóó, met haar scherpe neus
en kin, naar elkaar toegebogen, en ze moest het wel heel koud hebben, wijl ze over
een groen-wollen bloese een rood gebreid jakje droeg en daaroverheen een
schotsche omslagdoek. De rimpelige hand die ze Minne toestak voelde ijzig aan
als die van een doode. Ze vroeg hoe de overtocht was geweest en Minne informeerde
naar haar gezondheid. Daarna werd ze uitermate spraakzaam, vervallend in een
lang relaas over haar kwalen, waarvan ze er vele scheen te hebben. Ook dat geleek
op vorige keeren, dacht Minne verveeld, haar best doend, oplettend te schijnen.
Tersluiks keek ze de kamer eens rond. Daar hingen de platen ijs- en
sneeuwgezichten uit Holland voorstellend, met arrende en schaatserijdende boeren
en boerinnen in de meest fantastische kleederdrachten; dezelfde gehandwerkte
kleedjes dekten de ouderwetsche meubelen. Door de glasdeuren, langs een houten
trapje toegang gevend tot den tuin zag ze de rechtafgesneden grasperken glansgroen
uitliggen in het zonlicht, een appelboom hief er zijn schaarsch en geel gebladerte
op naar het hooge hemelblauw.
- En zoo alleen gekomen, zonder den echtgenoot?
Minne schrikte op, verward hakkelde ze wat, dat hij het overdruk had, geen tijd
kon vinden mee te gaan. Aarzelend voegde ze toe:
- Hij komt me halen....
Opnieuw woog het leed op haar. Zou dat altijd zoo duren, vroeg ze zich wanhopig
af, dat alles en iedereen haar herinnerde aan hem? Ze vond geen woorden meer,
zwijgend tuurde ze in den vuurgloed, terwijl de oude vrouw zich nu beklagen ging
dat haar man het niet wat druk-
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ker had; die liep maar rond den ganschen lieven dag, letterlijk niets nam hij haar uit
handen....
Minne kende die klachten. In gedachten zag ze vóór zich den goedigen, ietwat
suffigen ouden heer, met zijn eeuwigen glimlach, een grijsgebaarden Sinterklaas,
doodsbenauwd voor zijn vrouw's venijnigen tong. Ze zal hem nog eens heelemaal
idioot praten, beweerde Jack altijd.... Opgelucht voelde zich, toen ze de voordeur
hoorde openen, haar zwagers luidruchtige schreden langs de trap. Na een haastig
afscheid, een belofte van spoedig te zullen terugkomen, repte ze zich naar boven.
De kamer leek haar nog enger en rommeliger nu Jack ze vulde met zijn forsch
lichaam. Hij zette zich aanstonds aan tafel, verklarend dat hij stierf van honger en
dat het schande was dat er nog geen lunch gereed stond. En terwijl er werd gedekt,
mopperde hij over Nell's kimono, vroeg of ze zóó van plan was uit te gaan? Minne
moest lachen om zijn druk gedoe als van een lobbesachtigen hond, het wekte haar
op uit haar dofheid. Om hem genoegen te doen kleedde ze zich na afloop van de
lunch zoo vlug mogelijk, al moesten ze toch nog een half uur wachten op Nell....
Maar eindelijk geraakten ze buiten in de stille straat. De middagzon scheen
koesterend, er woei een kil-frissche wind, die geritsel maakte in de wingerdranken
langs de gevels. In het park speelden jongens voetbal op de ruime grasperken,
koket gekleede nurses duwden sierlijke kinderwagentjes over de smalle hardbetreden
paden en op al de zonnige plekken zaten de houten banken vol van mummelende
oude mannetjes.
Ondanks zichzelve voelde Minne zich in de stemming geraken. Vlot stapte ze
voort, de handen in de zakken van haar wijden mantel, van onder het fluweelen
mutsje straalden haar groote oogen. Elk ding leek zoo bekend, vertrouwd in het
blije licht van dezen herfstdag, en toch weer nieuw, anders dan in de eigen stad,
het moest haar gedachten wel veranderen, eindelijk vrij maken, uit dien ban van
dagen en weken tobben zonder uitkomst.... O, het was goed en rustig hierbuiten,
het langzame loopen in de zon, rondom louter vlakke grasvelden, enkel verbroken
door groepjes vaalgroene meidoornboschjes, of vreemd verspreide stekelig geblaarde
dwergboompjes.
- Was je niet liever naar stad gegaan? informeerde haar zwager.
Ze schudde lachend het hoofd. Bijna zou ze vergeten, in deze landelijke kalmte,
dat vlakbij, een wereldstad als Londen leefde en
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ademde. En ze meende, in haar huidige rustige stemming nog in lang geen behoefte
te zullen gevoelen zich in dat gewoel te storten....
In Golders Green, waar de popperige schilderachtige landhuisjes staan, dronken
ze in een tuin de namiddagthee. Er zaten veel menschen rond de witgedekte tafeltjes,
een orchestje speelde sentimenteele wijzen; en nu een zwartgelokt zanger met
weeke stem een bekende melodie aanhief, voelde Minna zich wegsmelten in een
weldadige ontspanning. Late zon gleed trillend tusschen het ijlgeel loover over de
blanke tafeltjes, glimplichtjes flonkerden op het theegerei, over de kristallen
jamschaaltjes waarboven de wespen gonzen kwamen. De wind suizelde in de
boomkruinen, over de laatste bloemen en de lachend naar elkaar toegebogen
hoofden. Dat alles scheen goed en Zonder een enkele wanklank, het kostte geen
moeite het leed verre te houden dien zonnigen Septembermiddag.
Toen wat later het licht taande, het effen hemelblauw verging in een wonderteeder
groen, waaronder de grasvelden vervaald uitlagen, namen ze het avondmaal in een
oude Taveerne, op den top van een glooiende heuvel. Vanuit het venster zagen ze
hoe de roode zonnebol wegzonk achter den heuvelrand, een grijze nevel steeg uit
den bodem op. Doch omhoog bleef lang nog een parelmoerigen lichtschijn, als
weerglans van den klaren avondhemel.
Jack betoonde zich onuitputtelijk in dwaze verhalen, waar Nell om schaterde, tot
haar de tranen in de oogen schoten. Ook Minne lachte onweerhouden, omdat ze
hem aardig vond en ook wijl ze merkte dat het hem genoegen deed.... Iemand
ontstak de lampen, dat gaf een warmen gloed over de tafeltjes en langs de donkere
eiken lambrizeeringen. Een krullige hond kwam bedelen om klontjes van de koffie,
en nu het latere avonduur nieuwe bezoekers bracht, begon een jonge vent, aan de
deur staande, zijn gitaar te tokkelen, het eene liedje zingend na het andere.
Minnie's wangen gloeiden, in den spiegel over zich zag ze hoe haar oogen
schitterden, hoe haar den blos flatterde, die haar gezicht voller schijnen deed. Ja,
lachen moest ze, vroolijk kijken, dat stond haar goed, Dolf zei het zoo vaak: boos
of triestig zag ze er alles behalve voordeelig uit! Als het maar niet zoo moeilijk viel,
opgewekt te wezen....
Nu al wilde het denken aan hem haar vreugdigheid vertroebelen, doch ze wist
die gedachten weg te duwen. Weer schaterde ze om een grap van Jack, te luider
wijl een bange vrees, plotseling opgedoken, niet afliet, een angst voor den nacht,
het straks alleen-zijn....
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De heuveltop verglooide onder den vergrauwenden lucht, toen ze door het park
huiswaarts togen. Rondom lagen de grasvelden weggedoezeld in dichte schemering,
als wanstaltige dreigende gedaanten doken onverhoeds de dwergboompjes langs
de paden op. Van een bank in duister drong zuchtend gefluister tot hen door, een
alleene gestalte, een vrouw, leek doelloos om te dwalen....
In een reactie op de luidruchtigheid van den avond spraken ze nu weinig. Aan
het stille huis gekomen, bestegen ze geruchtloos de trap, om niet de oude vrouw
te storen, die zich dan morgen beklagen zou. Als bij afspraak gingen ze, na een
nachtgroet, ineens door, ieder naar de eigen kamer.
Minne ontkleedde zich snel, schoof onder het dek in het breede bed. Vermoeid
van de buitenlucht overpeinsde ze slaperig het verloop van dezen dag, in een
beschaamde verbazing zich afvragend of het wachten haar voortaan altijd zoo
gemakkelijk vallen zou.

VII.
De eerste week verstreek zonder bericht van Dolf. Allengs geraakte Minne in een
koortsigen onrust lang vóór het uur van de poststond ze aan het venster, uitturend
in de straat, tot eindelijk de eigenaardige dubbele klopperslag op de voordeur bonsde.
In een vaart stoof ze de treden af.... Maar weer bleek het iets onbelangrijks te wezen,
een druk werkje, een brief voor Nell.... En vaak ook liep de bode het huis voorbij.
Die onzekerheid groeide tot een kwelling, die de schijnbare berusting der eerste
dagen te niet deed. Waarom schreef hij niet een enkel woord, een briefkaart, peinsde
ze vermoeiend, nam dan die andere zoozeer zijn tijd in beslag? Zijzelve berichtte
hem goede overkomst, allicht had hij daarop kunnen antwoorden. Als hij maar niet
ziek lag, pijn leed, en niemand die hem verzorgde.....
Nell maakte de nuchtere opmerking, dat hij waarschijnlijk niets te zeggen had; ze
herinnerde aan de afspraak, elkaar niet dan hoog noodzakelijk te schrijven. Voor
een wijle kalmeerde dat Minne. Ze stemde er zelfs in toe, heden niet op de post te
wachten, dadelijk na lunch mee te gaan naar stad.
Opgewekt gingen ze, winkelden wat, dronken thee in de groote tearoom van
Lyons, waar een orchestje het benedenzaaltje vulde met geklaag van viooltonen
en de sfeer zwaar zwoelde van thee-aroom en het parfum der vele vrouwen. Heel
den middag bleef Minne diep-in zich
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de verwachting koesteren van den brief, zijn brief, die ze straks vinden zou bij
thuiskomst....
Ze rekte het thee-uurtje om zoolang mogelijk te blijven genieten van die
verwachting; eerst toen de straten vergrijsden, huis aan huis de winkellichten hun
violetten schijn streepten over het asfalt, keerden ze naar Hampstead terug.
Het park lei dommelig en verlaten in schemering, op het steenen brugje bij den
ingang stond nog de dikke koopman in caramels, en prees zijn waar aan, uitgestald
op een houten bak die aan een riem om zijn hals hing. De bekende lavendelreuk
van het huis leek nog te verscherpen de zekerheid van iets heerlijks, dat zou
wachten.... Bij drie tegelijk, nam Minne de traptreden. Er was geen brief. Leeg blonk
de koperen kaartenbak op het tafeltje, ook in de bus geen envelop met zijn
handschrift....
Plotseling neep weer de onrust, als een wurgende hand, haar om de keel. Zonder
te luisteren naar Nell stoof ze naar haar slaapkamer, wierp de deur in het slot.
Opgewonden begon ze af en aan te loopen in de kleine ruimte, al gauw vermoeide
haar dat door den langen wandeling naar stad. Ze bleef dan voor het venster staan,
duwde haar voorhoofd tegen de koude ruit en trachtte haar gedachten te verzamelen.
Terugkeeren naar Holland....? Gelijk dat het denkbeeld haar doorflitste, verwierp
ze het. En meteen meende ze te weten wat haar te doen stond: hem telegrafeeren,
om gauw antwoord verzoeken!
Afgemat door de opwinding tuurde ze naar buiten, waar in de doezelige verte
licht na licht roodig opgloorde uit de huizen over den spoorbaan. In de tuintjes onder
haar droomden de boomen roerloos in de rafels van hun laatsten loof, nu ze lang
zoo staarde meende Minne zich te voelen doordringen van eenzelfde klamme kilte
als daarbuiten elk ding omvangen hield. Zij huiverde. Telegrafeeren.... zon ze
moeizaam na, Dolf zou het zeker overdreven vinden. Een brief kon even goed
dienen. Maar dan ook aanstonds!
Ze draaide het elektrisch op, zocht papier en zette zich aan tafel. Ze voelde haar
hoofd warm en warrig-vol worden van alles wat ze hem Zeggen wou, in een
zenuwachtige haast, begon ze:
‘We hadden wel afgesproken, elkaar niet te schrijven, maar deze ééne keer wil
ik het toch doen en daar moet je me ook dadelijk op antwoorden. En dan zal ik je
met geen brieven meer lastig vallen.
Maar omdat dit mijn laatste brief moet wezen, wou ik graag dat alles klaar tusschen
ons was. Je zei me, die dagen vóór mijn vertrek,
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onder zooveel meer, dat het goed zou zijn als ik een poos aan mezelve werd
overgelaten, omdat in een vrouw, twaalf jaar de jongere, eens het verlangen komt
naar een anderen man; dat je misschien beter had gedaan, dien tijd af te wachten
opdat jij dan beklaagd zoudt zijn en niet ik.... Je weet best, dat in mij nooit het
verlangen naar een ander is geweest: van jou houd ik, nu en altijd! Je bent in me,
in elken vezel van me, in elken droppel bloed, als ik dat zou willen te niet doen, zou
ik immers mezelve moeten vernietigen. Zooiets vergeet je niet, of zet het van je af.
Ik ben van jou geweest, al die jaren, en nu zou je van me verlangen dat alles te
beschouwen als een spel. Ik zeg je, ik wil dat niet, ik wil me van jou blijven voelen
zoolang ik leef. Je hoeft mijn liefde niet te aanvaarden, maar evenmin kun je mij
dwingen het allermooiste wat er voor me heeft bestaan te beschouwen als iets, het
weggooien niet waard. Ik kan nog wachten, en veranderen zal ik nooit. Alleen, àl te
lang mag je me niet in deze onzekerheid laten!
De dagen kruipen hier voorbij. Ik praat er niet veel over met Nell, het geeft alles
niets. De onrust ligt zoo zwaar op me, ik kan het soms haast niet dragen en zou het
wel kunnen uitschreeuwen. Ik weet niet hoe ik dat moet uithouden. Ik denk en denk
aan wat er tusschen ons gebeurde, soms hoonlach ik om mezelve, dat ik nog
hunkeren blijf naar je liefde. Met Nell huishoud ik wat, drentel met haar langs winkels
en door museums. Mijn hoofd is zoo moe en suf, ik zou het tegen je schouder willen
leggen en me voor een oogenblik weer rustig en veilig en gelukkig als vroeger
voelen.
Soms stel ik me voor, dat dit alles slechts een droom is, waaruit ik straks ontwaken
zal in je armen. Ik voel me als den bedelaar, die ze voor den grap een paar dagen
koning maakten en toen slapend weer aan den weg legden. Ik veronderstel dat zijn
hoofd evenzoo leeg voelde als het mijne, toen hij in de koude wakker werd, en dat
hij ook niet zal geweten hebben of hij waakte of droomde.
Als je meent niet meer van me te houden, moet je het liever zeggen, je zult dat
nu toch wel weten. Die vrouw is maar een paar jaar ouder dan ik, waarom
veronderstel je dan niet van haar, dat ze eens aan jongere mannen dan jij zal gaan
denken? Maar je meent dat van mij ook niet, je zegt dat enkel.... O, ik haat mezelve,
ik ben slaafscher dan een hond door me op te dringen aan een man die niet meer
van me houdt! Doch dit is ook mijn laatsten brief.
Het is ellendig dat ik nog jong ben, nu weet ik met mijn leven geen raad meer.
Alles aan me hoort van jou, je kunt toch geen tweemaal
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hetzelfde weggeven.... Ik wou dat ik niet jong meer was, en niet zooveel nog
begeerde van het leven, dan berustte ik misschien wel op den duur. Maar ik heb
nog lang, nog lang niet genoeg!
Jack hebben we niets verteld. Hij is hartelijk voor me en wil me veel laten eten,
ik doe mijn best om sterker te worden. Die onrust verteert me. Jij hebt me altijd
kunnen troosten, en dat is nu voorbij. Het is zoo dwaas, dat die vrouw mij schrijft
van herinnering, die niemand je ontnemen kan.... Ik haat herinnering!
Nu schrijf ik niet meer, ik zal het nog wat zien uit te houden. Ik vertrouw er op,
dat je me niet al te lang in onzekerheid zult laten.’
Terwijl Minne de dichtbeschreven velletjes zorgvuldig overlas, ontroerde haar de
eigen zinnen zóó, dat de tranen haar in de oogen schoten. O, het moest indruk op
hem maken, dacht ze voldaan, daarvoor kende ze hem, zijn ontvankelijkheid voor
het woord....
Met trillende vingers sloot ze het envelop. Blootshoofds liep ze uit, om den brief
te posten, ze probeerde de uren der lichting te ontcijferen, doch het was daartoe te
donker.
Morgen leest hij het.... dacht ze telkens weer. In haar verbeelding zag ze hem,
het hoofd gebogen over de bladzijden, gebroken van de aandoening door haar
woorden gewekt. En het werd alles als vroeger, maar oneindig mooier en teerder.
Nooit, door blik of verwijt zou ze zinspelen op wat gebeurde....
De ‘eeuwige klok’ op den schoorsteenmantel onder zijn stolp van glas, sloeg
gedempt het heele uur, nu Minne de avondlichte woonkamer binnentrad. Nell blikte
òp van de kleurige modeplaten waarin Ze had zitten bladeren, ontevreden opmerkend
dat Jack weer laat kwam, en niets haar meer verveelde dan het wachten achter een
gedekte tafel, de enkele keer dat ze eens thuis aten.
- Toe, speel wat? verzocht Minne lief.
Vorschend keek Nell haar een oogenblik aan.
- Jij bent toch een echte weerhaan, verklaarde ze. Dan zit je in zak en asch, en
vlak daarna ben je zoo vergenoegd mogelijk. Je ziet er uit of je een groot geluk is
overkomen, en de zaken zijn toch sinds vanmiddag zeker niet veranderd!
Minne glimlachte geheimzinnig, ze schudde de schouders als een verwend kind:
- Speel nu maar....
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De andere zette zich aan de piano, krachtig sloegen haar fijne vingers de toetsen
aan. Droomerig luisterde Minne toe, en zinnen uit haar brief wiegden mee op de
muziek achter in haar warme hoofd.

VIII.
Witte nevels als spinrag slierden langs de ruiten, de vroege ochtend rook naar
vriesweer. Van verre tinkelden de gamma's der kerkklokken door de ijle lucht.
Minne lag er naar te luisteren. Van uit de naaste kamer hoorde ze Jack's stem,
de keellach van haar zuster. Die zouden vooreerst nog niet opstaan, wist ze verveeld,
zondag vandaag.... Er bleef haar de keuze tusschen ook blijven liggen, of alleen
zitten in de rommelige woonkamer, waar alles nog juist zoo lag als gisteravond,
omdat vandaag de werkvrouw niet kwam.
Besloten, ging ze de overgordijnen open schuiven, ze zocht een boek uit de vele
die Dolf haar meegaf, bij gebrek aan een rek, opgestapeld op den schoorsteenmantel,
en legde zich weer. Toch las ze nog niet. Met halfgesloten oogen voor zich uitturend,
riep ze zich de zondagen voor den geest in het eigen thuis. Ze bleven ook den
ganschen ochtend te bed, namen er het ontbijt. Zijzelve stelde dat zoo in, een
herinnering aan hun huwelijksreis, de lange verliefde ochtenden in hotelkamers
doorgebracht. Het was een spelletje waar ze aan hechtte en waaraan hij, goedig,
meedeed....
Minne glimlachte wrang om die heugenis, één kort moment meende ze zuiver te
doorproeven haar angst voor de werkelijkheid, die er haar toe dreef haar leven
aldoor te verdeelen in bedrijven, te trachten er een komedie van te maken om die
werkelijkheid te ontduiken. Deed ze zelfs niet evenzoo nu, in baar verdriet....?
De gedachte vervaagde, eer ze die helder te vatten vermocht, verward dwong ze
zich tot lezen. Toen ze tegen lunchtijd de anderen hoorde opstaan, kleedde ze zich
vlug, blijde, wijl van nu af aan de uren minder traag te naderen leken aan den
eindelijken avond.
De nieuwe week bracht den langverbeiden brief: ‘Haar schrijven had hem sterk
ontroerd, schreef Dolf, ze moest nu verder rustig wezen en vertrouwen hebben. Wat
hem betrof, hij werkte harder dan ooit...’
Nell meesmuilde bij het lezen der weinige regels, doch Minne ondervond een
gewaarwording van kalmte. Dat hij harder werkte dan
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ooit, was het niet om haar aan te geven dat hij zijn tijd niet met die andere verkwistte,
dat hij zich wilde herwinnen....? Ja, ze moest wachten en vertrouwen hebben! En
alsof het korte briefje haar suggereerde, zooals hij thuis haar beinvloedde door zijn
persoon, zette ze alle zorgen van zich af.
October bracht een reeks van zonnige dagen. Wanneer de nevels van den ochtend
waren opgetrokken, lei de dag uit zoo goudglanzig, geurend en onbewogen, dat het
Minne onmogelijk werd in huis te blijven. Ze dwaalde vaak alleen door het dichtbije
park, waar de grasvelden groenden als in midden zomer. De kastanjeboomen
droegen nog hun spitse gele loovers, wilde wingerd bloedde de muren der landhuisjes
rood, heel de herfsttooi toonde zóó overrijp, dat de stille lucht ademloos scheen
opdat geen windzucht al die pracht ineens zou ontbladeren.
Evenwichtig leefde Minne deze dagen door, in een zachte geheven stemming,
die ze behoedzaam met zich omdroeg opdat geen wanklank die zou verstoren. Er
leek een bevend smachten te zweven in de luchten, deze laatste herfstdagen, als
waren ze al e mooi om teduren. Gestadig moest ze aan Dolf denken, doch zóó vaag
bleven die gedachten, dat ze geen vorm aannamen. Onder de gewone dingen van
den dag door, stonden ze daar aldurig, als afgescheiden door een glazen wand,
meer vermoed dan geweten: soms waren het zijn handen, de breede sterke polsen,
soms zijn oogen die lachten, of enkel een roode glimp als van zijn mond. Ze
dompelden in een lichte roes van verliefdheid, die nog tot geen verlangen groeide....
Iederen avond, na het late middagmaal, maakten ze gedrieën een wandeling, en
bijna altijd belanden ze dan op de ‘Spaniard,’ de boulevard van Hampstead, waar
Jack het liefste liep. Ook Nell en Minne keken graag naar deze avondlijke
pantoffelparade. Gezeten op een bank terzij van den breeden asfaltbaan, zagen zij
ze langs trekken, de ranke jonge meisjes, alleen gearmd of bij drieën en vieren,
matblank in den paarsen gloed der elektrische booglampen, vanonder den
schaduwstreep van hoederand glinster-oogend naar de winkelheertjes, de
kantoorheertjes, en wat daar verder flaneerde. Dat alles had Minne ook gezien in
de avondstraten van de eigen stad: Doch wat ze niet kende, waren de jongelui met
motorfietsen, in rij langs den wegkant geschaard, aan elke fiets een mandewagentje.
De slanke jongens leunden daartegen, de handen diep in de zakken van het leeren
sportjasje, als onverschillig het gewoel gade slaand. Af en toe, als een sliert meis-
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jes lachend, arm in arm, langs schoven, trad er wel een naar voren, joelend
schaarden ze zich dan om hem, een wijle volgde gekscheerend gestoei en gebabbel.
Tot tenslotte een der meisjes zich losmaakte van de anderen, in het wagentje
stapte.... Vlug nam de jongen zijn plaats in, nog wat geroep en gewuif naar de
achterblijvenden en motorsnorrend scheerden ze over den gladden weg, verdwenen
in de nevelige verte.
Belangstellend volgde Jack telkenmale deze vluchtige kennismakingen. Zoo'n
ding koop ik ook nog eens, verklaarde hij. Alle meisjes zijn dol op een ritje, de
mooiste krijg je grif mee!
Minne lachte er om, maar haar zuster ergerde zich. Op haar levendige overdreven
wijze ging ze uiteen zetten, hoe poover het in Londen gesteld was met de
huwelijkstrouw, en dat de groote afstanden er schuld aan droegen. Haar diepe
altstem deed de voorbijgangers omkijken, ze gebaarde met de handen. Hoort! hoort!
plaagde Jack, doch Nell liet zich niet van haar stuk brengen.
- Het is waar wat ik zeg, zei ze heftig. Wat weet de vrouw van een zakenman er
van, waar hij zijn dag doorbrengt? 's Morgens weg, laat in den avond terug, zaken,
zaken, zaken, zaken. Een telegram: ‘wacht niet met eten, door zaken verhinderd.’
Ze moet dat maar gelooven, hem beklagen om zijn zwaar leven. Terwijl hij hier
misschien rondtuft met zijn typiste....
- Als ze lang doorpraat, komt ze tot de conclusie dat ik hier al jarenlang 's avonds
rondtuf, opperde haar man goedgehumeurd.
Minne, die zooals meestal half luisterde, knikte eens:
- Ja, dat zijn verkeerde toestanden, voegde ze onnoozel toe, omdat ze meende
te bemerken, dat Nell eenig antwoord verwachtte. Haar gedachten verwijlden bij
Dolf, hoe zalig het zijn zou, zóó met hem te ijlen door het avondduister, de wind
langs je ooren in één enkele suizing en rondom de geheimvolle nacht, de verliefde
geur van de welbekende blaren....
- Gaan we eens, maande Jack, die het kijken verveelde. Hij trok ze beiden op
van de bank, gearmd keerden ze terug.
Langs een sterk dalend pad belandden ze in de vallei. Het was daar veel donkerder
dan op de opene boulevard, tastend moesten ze soms den weg zoeken. Toch
waarde er gerucht, waar ze langs verscholen banken traden, vormen schimden
nauwelijks herkenbaar op. Minne wist niet, waarom ze telkens aan Dolf moest
denken, met zoo een pijnlijk heimwee. Als hij hier thans naast haar liep, door de
fluweelige
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zwartheid, zeker zouden ze elkaar niet kussen als die paren, besefte ze in een
plotselinge ontnuchtering. Maar toch moest het goed wezen, naast hem te gaan, te
luisteren naar zijn stem. Dat andere, waar ze eigenlijk naar verlangde, dat kon het
niet meer worden! Een felle passie nep je geen tweede keer op, ongemerkt
belandden ze reeds in de kalmere phase, waarop immers elk huwelijk uitloopt....
Dankbaar mocht je nog wezen, wanneer je bleef houden van elkaar, niet maar
samen voortleefde uit louter sleur.
Ondanks deze overweging daalde een triestheid op haar, als om een dierbaar
gemis. Ach, dat veroorzaakte de onnatuurlijk lauwe herfstavond, de bedwelming
opstijgend uit de welkende heesters, die haar stemming beinvloedden, haar die
hunkering gaven naar warmte van genegenheid, naar koestering van een man....
Eenmaal terug bij hem werd dat vanzelf anders, wist ze in een vlijmende zelfkritiek,
dan maakte ze misschien weer van voren af aan kwestie met hem!
Onwillekeurig drong ze zich dichter tegen Jack, als steun zoekend tegen de eigen
wankelheid. Gelukkig, niet meer veraf gloorde al lampschijn van de eerste straat,
die in het park uitmondde. En nog eens, gelijk met het doordringend besef van de
veiligheid van een eigen thuis, doorjammerde haar verlammende angst, wellicht
voor goed zulk een thuis te gaan verliezen....
(Wordt vervolgd)
DOROTHEE BUIJS.
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Narcose.
Tooneelspel in drie bedrijven
door Dop Bles.
2e Bedrijf.
1e Tooneel.
GERMAINE DELANAU.
(Een Franschs-modern ingerichte salon. Rechts voorgrond divan met tafeltje en stoel,
groote lamp met kap. Links achtergrond een deur. De salon staat een meter van 't
voetlicht af zoodat links en rechts een gang blijft)
DELANAU.

Pardon, pardon, deze woorden gelden niet mevrouw Delcour maar Germaine de
Beaufleur.
GERMAINE.

Excuseer je niet. Zoo moest iedereen erover denken.
DELANAU

(lachend).

Daar zou ik niet persoonlijker door worden.
GERMAINE.

Ik bedoel dat ze de artiste van de vrouw konden scheiden. 't Is best mogelijk dat ik
nog te veel voel voor succes, ik heb werkelijk behoefte aan hulde, maar die moet
dan louter de actrice gelden. Wil je gelooven, dat ik nog niet gewend ben aan
bloemen, dat ze me altijd opnieuw verrassen en 't kaartje vaak een deceptie is?
Bewondering zou zooveel mooier zijn als je niet wist van wie....
DELANAU.

Ik begrijp. Je geeft je liefde en wil liefde terug ontvangen, die anoniem moet blijven
om mevrouw Delcour niet te verstoren.
GERMAINE

(verrast)

Zou het dat zijn?
DELANAU.

Heel 't publiek je amant als 't ware.
GERMAINE

(lachend)
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En dan in eens opgelost hoe 't mogelijk is, dat ik nooit een andere verlang? Ja 't
kan best. Als kind wilde ik in een stil
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bosch wonen en droomde ik van verdwaalde ridders, die ik helpen zou en die dan
heentrokken, om me alleen te laten met mijn boomen en vogels.
DELANAU.

En zóo spreekt de ster van de lichtstad?
GERMAINE.

Onbegrijpelijk? En misschien niet. Als 't gewone leven jeniet voldoet, dan staan er
twee wegen voor je open er naast of er boven te blijven. En daar ik mij niet kon
terugtrekken in mijn woud, kreeg ik de behoefte er boven te staan!
DELANAU.

Heb je nooit geschreven?
GERMAINE.

Waarom?
DELANAU.

Je zelf zoo objectief te zien.
GERMAINE.

O, ik verdiep m'r nooit in. Ik vind mezelf zoo eenvoudig, dat ik niet begrijp hoe
anderen....
DELANAU.

In 't leven is niets zoo zeldzaam en zoo moeielijk te begrijpen als 't eenvoudige, niet
het nuchter onbeduidende, maar het klare....
GERMAINE.

Toch, hoe z'er toe kwamen, mij la ‘douceur fatale’ te noemen?....
DELANAU.

Och kom, als zooiets toevallig in 'n zekere kring opgang maakt...
GERMAINE.

Die dan toch de kring is waarin ik mij beweeg hè? Enfin 'k beklaag me niet. Wie
heeft ook weer gezegd, dat voor een vrouw op een zekere leeftijd haar fatsoen 'n
armelijk bezit wordt?
DELANAU.

Kan 't niet La Bruyère zijn?
GERMAINE.

Welnu misschien is 't juist door 't fatale dat van mij gedacht wordt, dat ik dat fatsoen
als iets kostelijks kan blijven apprecieeren.
DELANAU.

Ik hoop het, want je spel heeft, waarschijnlijk daardoor, die bekoring, die behalve
Duse, geen andere actrice in die mate bezit. Ik bedoel die droomerige atmosfeer,
die warme stille gloed, die aan Da Vinci doet denken.
GERMAINE.

Spreekt de vriend of de kritiek?
DELANAU.
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De vriend luistert met vreugd naar de kritiek.
GERMAINE.

Zeer vleiend.
DELANAU.

Dat vergat ik nog te zeggen, Lespière is zoo gelukkig nu jij de hoofdrol wilt spelen!
GERMAINE.

Ik heb ook een zeker zwak voor dat stuk. Weet je hoe hij aan dat idee kwam? Neen?
Uit een gesprek, op mijn avond in l'Homme Doré, toen je m'n man voor 't eerst
ontmoette.
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DELANAU.

Dat 's eigenaardig! 't Is van een troostend idealisme.
GERMAINE.

Hij had toen een heftige discussie met Martens, tegenwoordig onze huisvriend, over
liefde, die hij vergeleek met de dans van een jonge danseres, waarover hij zeer
enthousiast was. Maar hoe gaat het nu met hem?
DELANAU.

Voor een dag of tien was ik bij hem. ‘Ik kan mijn bordes niet meer opspringen, en
toch wil ik leven’ zei-d'-ie.
GERMAINE.

Wat beteekent dat?
DELANAU.

Herinner je je die bewering niet van vroeger? Elke ochtend sprong-ie zijn, vier treden
hoog, bordes op, want, beweerde hij, zoolang ik dat doen kan, ben ik nog jong. En
de eerste keer dat 't me niet lukt, wil ik ook dood. Zonder jeugd geen leven.’
GERMAINE.

't Is erg triestig buiten Parijs te zitten. Wat was-ie altijd vroolijk en hartelijk, herinner
je je nog de opvoering van ‘'t Masker’? Wat hebben we toen met hem gelachen.
MELANAU.

Ja en toen heeft Edmond...
(houdt plots in.)
GERMAINE.

Wie? Edmond Norvy?
DELANAU.

Ja, neem me niet kwalijk.
GERMAINE.

Je kunt gerust over hem spreken.
DELANAU.

Is 't waar, dat ie weer in Parijs is?
GERMAINE.

Ik heb 't ook gehoord. Maar 't werd zoo vaak beweerd! Als 't waar is hoop ik maar
dat ie gelukkig is; begrijp je waarom?
DELANAU.

Ja, dat's vreemd hè? Er zijn menschen, voor wie je je absoluut onverschillig weet,
maar toch zou 't je hinderen of verdrieten als 't hen slecht ging.

2e Tooneel.
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K a m e r m e i s j e , ZELFDEN.
Kamermeisje.

Mevrouw Ledon.
(Germaine staat op om Yvonne tegemoet te gaan).

3e Tooneel.
GERMAINE, DELANAU, YVONNE.
YVONNE.

Dag Germaine, ik kom even naar binnen vliegen, hoewel ik eigenlijk geen tijd heb.
GERMAINE.

Mag ik je even voorstellen: Georges Delanau, redacteur van de Revue-critique....
Yvonne Ledon actrice.
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DELANAU.

Zeer vereerd!
YVONNE

(geeft hem de hand)

Ik heb al zoo vaak van u gehoord en gelezen! En Germaine, wat zeggen de kranten
van je?
GERMAINE.

Le Boudrau hemelt 't stuk erg op maar vergeet mij totaal.
YVONNE.

Geen wonder, hij is met Helene Bardy en die haat-je!
DELANAU.

Sinds wanneer?
YVONNE.

O! sinds kort natuurlijk!
DELANAU.

Renau maakt alles goed, hebt u gelezen wat hij van haar zegt?
GERMAINE.

Och dat zegt niets.
DELANAU.

't Was volkomen juist.
GERMAINE.

't Stuk beviel hem niet, maar Paulin is zijn intieme vriend, dus moest hij wel goed
over mij schrijven.
YVONNE.

Enfin als 't nu maar tegen elkaar opweegt, dan kan je best tevree zijn. Ja je vermoeit
je meer om heeren critici dan om je rol te kennen!
(tot Delanau)

U schrijft toch niet over tooneel?
DELANAU.

Mij nimmer aan schuldig gemaakt.
YVONNE.

Ik lees ook veel liever uw gedichten.
DELANAU.

Mijn gedichten? O dat's waar! Ik publiceer ze zóo weinig, maar verleden maand is
juist een heele cyclus verschenen in ‘les Poèmes Modernes’ Die bedoelt u zeker?
YVONNE.

Ja juist, ze hebben me buitengemeen getroffen.
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DELANAU.

Kort geleden is er een bundel litteraire studies van me verschenen, indien u die
soms mocht interesseeren, dan zou ik hem u met genoegen toezenden.
YVONNE.

(geeft kaartje)

Ziehier mijn adres. Ik zal ze met de grootste aandacht lezen.
DELANAU.

Ik hoop dat ze genade bij u vinden
(staat op)

't Was me zeer aangenaam
(geeft haar een hand) (tot Germaine)

Wil je je man mijn groeten overbrengen? 't Beste.
GERMAINIE.

Dank je en groet de oude vrienden.
DELANAU.

Merci.
(af)...

4e Tooneel.
GERMAINE, YVONNE.
YVONNE.

Delanau? Nog nooit van gehoord. Voor 't eerst van mijn leven dat ik blij ben dat
iemand dichter is!
GERMAINE.

Hij heeft wel naam in zekere milieus.
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YVONNE.

O, zeker in 't quartier Latin! Daar ben ik nog wel geboren. Lieve hemel wat zoek jij
't ver.
GERMAINE.

En wat wilde je vragen?
YVONNE.

Vragen?
GERMAINE.

Ik dacht dat je me iets vragen wilde.
YVONNE.

O neen, ik kom je een nieuwtje vertellen, waarvan je zult opkijken. Ik heb vanmorgen
een engagement geteekend voor 't komende seizoen, raad eens waar?
GERMAINE.

Ik weet het heusch niet.
YVONNE.

Gymnase!
GERMAINE.

Wat een verrassing! Ben je gelukkig?
YVONNE.

O ja, hoewel als 't niet gebeurd was, dan....
GERMAINE.

Hoezoo?
YVONNE.

Je hoorde toch, dat ik met de oude Corenet ben?
GERMAINE.

Zoo, is 't toch waar?
YVONNE.

Ja, waarom niet? Vervelender dan een andere man is hij niet en hij heeft veel invloed.
Verbeeld je hij wilde me direct een auto geven, waarvoor ik bedankt heb. Een
engagement bij 't Gymnase.... of.... au revoir et merci! Zijn leeftijd heeft beslist veel
voor. Als ze dan van je houden en naar de pen grijpen, krijg je tenminste geen
gedicht, maar een cheque.
GERMAINE.

Is ie zoo oud?
YVONNE.

Bij de zestig, maar nog flink. Och daarin zijn ze allen gelijk, ze zien en hooren altijd
te veel! Is 't niet waar? 't Is beter om naar leeftijd te zien. Zou ie die invloed hebben
als-ie dertig was? En dan, je hebt van een man toch nooit meer last dan je zelf wilt!
Heb ik geen gelijk?
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GERMAINE.

't Is een standpunt.
YVONNE.

Nu ja, zooals jij.... je voordoet althans!....
GERMAINE.

Laten we 't daar niet over hebben, we voelen beiden 't meest voor onze eigen
opvatting. Ik geloof alleen, dat de theorie, dat alle moraal burgerlijk en 't breken er
mee artistiek is, wat overdreven is. Voor mij kan 't eerste iets verhevens hebben en
't laatste iets burgerlijk-banaals.
YVONNE.

Maar je wilt toch niet beweren, dat je je man altijd trouw was. Dat zou te....
GERMAINE.

Burgerlijk-fatsoenlijk zijn!
(lachend)

Beweren zal ik 't nooit, wees maar niet bang.
YVONNE.

O! ik kan m'er best indenken, dat, als je toevallig waarach-
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tig van je man houdt, als je werkelijk gelukkig bent, dat je dan.... neen op den duur
moet het je toch gaan vervelen. En je zult zien hoe gauw ik mijn auto heb! Hij wil
m'er nu een geven voor m'n fète, dan heeft ie zoowat een heel jaar tijd! Ja leep is-ie!
Als ie net zooveel haar als hersens had....! Maar ik heb hem gezegd, dat ik 'm nu
voor m'n verjaardag wil hebben.
GERMAINE.

Is dat gauw?
YVONNE.

Pas geweest.
GERMAINE.

Dan schiet j'r niet hard mee op.
YVONNE.

Dat weet hij toch niet? 'k Zal hem wel wijsmaken, dat 'k dit seizoen nog jarig word.
GERMAINE.

Dan mag je 't wel noteeren, om 't volgend jaar in dezelfde maand jarig te zijn.
YVONNE.

Waarom? O, je kent me niet! Als ie op al die kleinigheden letten gaat, dan houd ik
het toch niet met hem uit! Daar heb ik geen geduld voor!
GERMAINE.

Wil je soms thee?
YVONNE.

Ja graag
(Germaine schelt)

Hè, wacht even, hoe laat is 't?

5e Tooneel.
ZELFDEN, K a m e r m e i s j e .
(Kamermeisje geeft Germaine een kaartje).
GERMAINE.

Laat even in de zij kamer
(tot Yvonne)

't Is op slag van vijven
(kamermeisje af).
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YVONNE.

Van vieren!
GERMAINE.

Neen, van vijven hoor!
YVONNE.

Onmogelijk, neen hoor, merci, dan vlieg ik heen!
GERMAINE.

Tot ziens
(Yvonne af) (Germaine schelt).
Kamermeisje.

Mijnheer kan binnenkomen?
GERMAINE.

Ja.
(Germaine toont lichte opgewondenheid).

6e Tooneel.
GERMAINE, EDMOND.
(Edmond komt binnen, gaat naar Germaine toe, geeft haar een hand. Even stilte).
EDMOND.

Hoe maak je 't Germaine?
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GERMANIE

(Antwoord valt niet dadelijk. In den aanvang telkens even rust na elk spreken).

Merci.... ga zitten....
EDMOND.

Is 't goed dat ik.... gewoon gekomen ben.... Eens.... je opzoeken....
GERMAINE.

O ja... misschien had je beter gedaan vooruit te schrijven dan had je ineens met
mijn man....
EDMOND.

Och waarom? Een ontmoeting is 't niet! Na zooveel jaren, is 't nog mooi, als je elkaar
herkent, nog weet, dat je eens.... Met mij is 't een ander geval, als je daar zit in een
vreemd land, ver van Parijs, daar kan jij je natuurlijk niet indenken, dan blijf je toch
met je gedachten hier leven! Je geeft je volstrekt geen rekenschap - och dat
misschien wel, maar 't dringt toch niet tot je door, - dat hier 't leven niet zoolang
werd stil gezet, als een klok.
GERMAINE.

Ik dacht juist dat daar, waar altijd zoo'n oorlogs-toestand is, je bestaan meer bewogen
was dan 't onze hier.
EDMOND.

O, ja natuurlijk 't gaat alleen buiten de beschaafde wereld om. En jij hebt groot
succes, je bent éen der eerste actrices geworden!
GERMAINE.

Och, wie bepaalt dat? Ieder op z'n beurt is zoo'n seizoen in de mode, je weet hoe
dat gaat.
EDMOND.

Waarom maak je 't minder dan het is? 'k Heb nog een ‘Comoedia’ ontvangen toen
je getrouwd bent, met 't portret van jelie beiden erin. En later nog een ‘Théâtre’ met
dat mooie portret van je op den omslag. Toen leek je wel meer veranderd dan nu.
Je man staat heelemaal buiten de kunst hè?
GERMAINE.

Ja, maar hij is zeer artistiek, hij is au fond meer artiest dan meenig kunstenaar!
EDMOND.

Is ie niet jaloersch als jij zoo gefeteerd wordt?
GERMANIE.

Jaloersch? Hij heeft er geloof ik nooit aan gedacht!
EDMOND.

Gek.
GERMAINE.

Waarom?
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EDMOND.

Ik zou 't wel zijn
(pauze).
GERMAINE.

Je wonden, zijn die heelenaal genezen? Alle kranten schreven toen over die
expeditie.
EDMOND.

't Is al vier jaar geleden. 't Is toevallig goed afgeloopen.
GERMAINE.

Onverschrokkenheid en moed zijn toch geen toeval?!
EDMOND.

Daarvoor ben je soldaat! En bovendien, wat is moed? Ik had een jong sergeantje
onder me. Hij had willen studeeren, doch moest voor zijn vader in den handel. Hij
trouwde jong: zijn vrouw
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bedroog hem. Toen richtte hij een zaak op met zijn intiemste vriend, die hem bestal
en de zaak deed failleeren. Nooit heb ik een moediger soldaat gezien; bij hem
vergeleken was iedereen laf. En weet je wat ie zeide? ‘Op alle wijzen is mijn leven
mislukt. Er bestaat niets meer, waardoor ik gelukkig kan worden, op geen gebied
vermag ik nog iets te bereiken. Nu is mijn laatste illusie zóo dood te gaan, dat mijn
sterven althans iets was!’ En niet éen kogel heeft hem die vreugd gegund. Zie je,
dan lijkt je moed niet meer toe dan wanhoop voor een praktisch doel aangewend
(pauze).
GERMAINE.

Ben je dan niet gelukkig?
EDMOND.

Ik? Waarom niet? Gelukkig, mijn hemel dat is toch wel het allerminste dat een
mensch kan zijn.
GERMAINE

(korte pauze)

Ik heb het vaak verlangd, en 't zou me spijten....
EDMOND

(gewild.... kwaad te veel gezegd te hebben)

't Behoeft je niet te spijten. Ik ben gelukkig, dat zei ik toch? Je krijgt alleen een
andere kijk op 't leven. En je wordt ouder. Ik kan 't niet meer zeggen met 't
enthousiasme van voor tien jaar! Dat is al! Toen ik hier nog officier was, was 't mijn
metier, niets méer, je bleef er mensch bij! Maar daar in de koloniën krijg j'n gevoel
of de mensch in je dood ging en alléen de soldaat leven bleef. Dat is zoó vreemd,
dat je dan aan alles terugdenkt, niet zooals jij bijvoorbeeld aan je jeugd, maar als
aan 't leven van een doode vriend, die je zelf was! Dat doordenken wordt je een
amusement, een verdoving, zooals opium, alleen blijf je 'r gezond bij! Hoewel
denken.... ik weet niet, 'k heb me dikwijls afgevraagd of 't wel goed is te denken.
Zooals je als kind wel eens 't verlangen hebt iets reusachtigs te bouwen, met alle
stukken van al je doozen bij elkaar en 't dan telkens ziet instorten hoe vaak je ook
opnieuw begint.... totdat je op z'n laatst den moed mist om alles weer behoorlijk uit
te zoeken en op te bergen.... Zoo gaat het je ook als je al je gedachten bijeen neemt
om iets op te bouwen dat staat
(ziet Germaine aan die aandachtig luistert)

Je kunt zien dat ik lang weg was, hè? L'esprit parisien, verlies je 'r wel. Ik had beter
gedaan me niet te vertoonen eer ik weer een normaal mensch was geworden. En
toch doet 't me genoegen je weer eens gesproken te hebben gezonden
(kijkt haar even aan)

gelukkig.
GERMAINE.
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Ja
(pauze).
EDMOND.

Je hebt in elk gevecht een oogenblik, waarop het je volkomen bewust is, dat je
overwonnen of verloren hebt. Je laat dan
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doorvuren, hoewel je overtuigd bent, dat 't lot al belist werd. Tijdens 't gevecht
verwacht je van elke treffer resultaat, en dan.... na de crisis is 't of 't raken nog
doelloozer is, dan 't missen, dat dan nog een moreele waarde bezat.
GERMAINE.

Dat's wonderlijk.
EDMOND.

Ik bedoel dat ik nu spreek met de overtuiging, dat mijn woorden machteloos zijn en
ik vind het zelf goed dat 't zoo is, Germaine. Want zoo je nu gelukkig bent met een
ander, dan moet het mijn schuld geweest zijn, dat toen....
GERMAINE.

Beiden zullen we schuld gehad hebben; 't is lang geleden...
EDMOND.

Ik heb je niet volkomen begrepen.
GERMAINE.

Och misschien hebben we elkaar wel begrepen, maar ons zelf niet. De liefde leert
je nu eenmaal eerder een blik slaan in wie je liefheeft, dan jezelf beter kennen.
EDMOND.

Altijd kwelt mij dezelfde vraag: waarom heb ik toen het scheiden als absoluut
onherroepelijk moeten beschouwen, en kan ik nooit en nooit meer die
noodzakelijkheid inzien, wanneer al 't gebeurde, elk woord wordt opgeroepen in
herleving.
(pause) (weerbarstig)

Er is toch iets afschuwelijks wreeds in 't onherroepelijke van den daad. Wij leven
nauw, zijn sterfelijk, goed, maar waarom moet onze daad voor ons dan onsterfelijk
zijn? Dat mag nu 's levens loop, of God's wil zijn, maar 't wordt daarom niet minder
monsterlijk!
GERMAINE.

Als je als vriend....
EDMOND

(springt op met blijde verrassing)

Germaine!
(ziet haar aan begrijpt de dwaasheid van zijn veronderstelling en zegt dof)

Pardon, Germaine.
GERMAINE.

Als ge in ons beiden vrienden kon zien....
EDMOND.

Neen, neen Germaine, zoo hoog sta ik niet! Ik ben geen droomer, helaas. 'k Ben
soldaat en zie alleen de realiteit. Als ik uittrok op den vijand en 'k vond eindelijk een
ellendige patrouille, welnu dan maakten we die af, in behoefte om te verslaan. En
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als ik 't geluk niet vind, dat ik zocht, welnu dan behelp ik me met 't geen, dat
duizenden met mij er voor houden. Niets is gemak'lijker te bedriegen dan jezelf.
GERMAINE.

Edmond!
EDMOND.

Overschat me niet! Geloof niet in mijn wanhoop, in zooiets bij mij.
(even smartelijk)

'k Zal me best amuseeren.
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7e Tooneel.
ZELFDEN, K a m e r m e i s j e .
Kamermeisje.

Mijnheer Lespière.

8e Tooneel.
GERMAINE, EDMOND, LESPIERE.
GERMAINE

(Hem tegemoet gaand)

O, wat een verrassing! Wat een tijd, dat ik u niet zag!
EDMOND.

Kent u mij niet meer?
LESPIERE.

Duivels ja! Hoe gaat het generaal? Je ziet er uitstekend uit! Onherkenbaar!
(zingt)

‘Il y a la goutte à boire la haut’
(lacht) (kan vervangen worden door b.v. ‘Turref in je ransel’)
GERMAINE.

Hier hebt u een gemakkelijke stoel.
LESPIERE.

Ja, ik moest in Parijs zijn en dacht zoo, eens even zien of Germaine thuis is. Om je
nog eens persoonlijk te bedanken, dat jij de hoofdrol in de ‘Afgrond’ wilt spelen. 't
Doet me veel, veel pleizier, neen gelukkig maakt 't me! Als ik 't nu maar beleef en
't volgend seizoen nog haal. Ja, die ziekte heeft me oud gemaakt. Van morgen zei
ik nog tegen m'n dokter: als je gelooft dat de natuur me moet opknappen, dan mag
je met heel je wetenschap en al je professoren erbij naar den duvel loopen. De
natuur! puh! Wat doet ze meer dan ons oud maken?
EDMOND.

Kom, dat heeft niets met leeftijd te maken. Ik heb daar ook in 't hospitaal gelegen,
nu, dan voel je je allemaal afgeleefd, 'k heb ook met een stokje geloopen.
(biedt Lespière een cigaret aan, die aanneemt)
LESPIERE.
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Ja, maar ik zal vechten, ze kennen me niet! Zoolang ik leef zal ik rechtop blijven,
nietwaar?
GERMAINE.

Mooi, nu bent u de oude weer, als u maar wilt!
LESPIERE.

De wil is er wel, maar 't is soms zoo moeilijk als je alleen bent. Als ik daar in mijn
huisje zit en 't begint te regenen; vooral dat neertikken, als van nerveuse vingers
op 't kozijn! Ja, dan.... Il pleut sur la ville comme il pleure dans mon coeur!
(lacht meelijdend)

En
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dan mijn kat, dat beest houdt nog van vechten! Ja, op zijn leeftijd! Die kwam me
gisteren naar huis: z'n kop vol bloed en geel, grauw als de duivel! Waar ie ingezeten
heeft?
(schudt het hoofd)

Nu trekt hij ook al met z'n eene poot.

9e Tooneel.
ZELFDEN, K a m e r m e i s j e .
(Kamermeisje brengt Germaine een kaartje).
GERMAINE.

O, dat is zoo'n onbekende aanbidder! Mag ik hem nu ontvangen, dan ben ik er
ineens van af?
LESPIERE.

Nou, dat zijn meestal zulke vervelende kwiebussen! Goed ben ik, nietwaar Germaine,
ik geloof nooit slecht gehandeld te hebben, maar iemand, die me verveelt! Duivels
nog toe, laat ie uit m'n handen blijven..
GERMAINE.

(tot K a m e r m e i s j e ).

Zeg dat...
LESPIERE

Wel neen, laat komen
(tot Norvy)

wij vluchten wel, hè, als 't ons te machtig wordt.
(Kamermeisje af).

10e Tooneel.
GERMAINE, NORVY, LESPIERE, DE BERTON.

DE

BERTON.

Mevrouw, nu ik voor u sta besef ik pas de onbescheidenheid voor mezelf 't geluk
te verlangen tot de geniale actrice mijn dankbare hulde uit te spreken.
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LESPIERE

(meesmuilend, schuivend op z'n steel tot Novy)

A la, la.
GERMAINE.

Mag ik u even voorstellen. Mijnheer Armand de Berton Mijnheer Bernard Lespière,
(zij buigen)

Mijnheer Edmond Norvy
(buigen) (tot de Berton)

Neemt u plaats.
DE

BERTON.

Dank u. Ik hoop mevrouw, dat de bloemen, die ik mij vermeten heb u aan te bieden,
beter dan mijn woorden u een indruk gaven van mijn groote bewondering voor uw
ongekend talent.
(Lespière knikt van ja, doet gewild onrustig om aan te toonen, dat 't bezoek hem
verveelt).
GERMAINE.

O, ze waren altijd even verrukkelijk en als u uw eigen smaak volgde, dan moet ik u
werkelijk....
DE

BERTON.

Geenszins mevrouw; ik voor mij houd alleen van orchi-
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deeën en dan
(zich tot de heeren wendend)

wij denken zoo graag dat een ieder onze smaak heeft.
LESPIERE.

Waarachtig niet, God bewaart me, dat ik dat denken moest.
DE

BERTON.

A! pardon, nu dringt 't pas tot me door, u bent de dichter Lespière. Excuseer me,
dat 'k 't niet direct begrepen heb. Waar zou men eer onze dichters ontmoeten, dan
bij de vrouw, die zelf poëzie is?
LESPIERE.

Waar? In de café's mijnheer, of bij hen thuis. En u zoudt me hier ook niet ontmoeten,
indien Ger.... mevrouw Delcour die ik sinds meer dan tien jaar ken niet de braafste
en hartelijkste vrouw was van alle die ik ooit zag.
DE

BERTON.

Ik twijfel er niet aan of 't intiem kennen van Mevr. Delcour moet een groot geluk zijn.
NORVIJ

(tot Lespière)

Blijft u dineeren in Parijs?
LESPIERE.

Breng me niet in verleiding, 't is beter, dat ik niet laat thuis kom, maar als je zoo ver
mee gaat....
NORVIJ.

Met genoegen.
LESPIERE.

Germaine, nogmaals mijn dank en de groeten aan je man.
NORVIJ

(wil wat zeggen, doch zwijgt en geeft alleen de hand. Germaine schelt, 't kamermeisje opent
de deur en laat uit).

11e Tooneel.
GERMAINE, DE BERTON.

DE

BERTON.

Gelukkig mensch, die dichter is. Er zijn van die oogenblikken waarin je 't gemis van
die bijzondere gave als een gebrek beschouwt, waarvoor je je schaamt. 't Lijkt me
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een fout in de menschelijke natuur. Als mensch moest eenieder die aangeboren
gave bezitten, zijn gevoelens en gedachten volkomen weer te geven.
GERMAINE.

En zoudt u werkelijk reden tot klagen hebben?
DE

BERTON.

Welzeker, mevrouw! En ik hoop dat u niet in 't tegendeel gelooft, want dat zou een
miskenning van mijn gemoedsleven inhouden.
(gewoon vertellend)

Ik kom zoo juist van mijn juwelier. Ik had nog een absoluut vlekkelooze smaragd
liggen, niet de minste waas, 't vaagst troebele te bespeuren! Zou de zorgvuldige
bespreking, de keuze van de wijze waarop-ie gezet moet worden, zóo, dat niets
van de sublieme schoonheid verloren gaat, niet haast meer voldoening
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geven, dan 't bezit? En zou het niet net zoo met onze gevoelens gaan? Wat is ons
leven, ons geluk, als we 't niet door daden en woorden zoo kunnen plaatsen, dat
niets van den glans of gloed verloren gaat? Is u dat niet met mij eens?
GERMAINE.

Alleen in 't werkelijke leven vinden we niet zoo licht de juwelier op wiens oordeel wij
ons volkomen kunnen verlaten.
DE

BERTON.

Indien de steen slechts precieus is....
GERMAINE.

Laat ik me dan juister uitdrukken, door te zeggen, dat daar, de bezitter en de juwelier
eenzelfde persoon moeten zijn.
DE

BERTON.

Waarom? Hoevelen zouden 't niet als de hoogste eer beschouwen u van raad....
GERMAINE.

Wij spraken in 't algemeen.
DE

BERTON.

Volkomen waar, zelfs al had u van u zelf gesproken! Hoogstaande vrouwen.... ik
zou willen zeggen, betreden het universeele, zelfs wanneer zij alleen over zichzelf
spreken. (Zoo meen ik ook dat men tegen u oprecht en meer waar mag zijn, omdat
u ruimer en dieper voelt, dan elk andere vrouw). Uw heerlijk spel toont, zoo boven
alle hulde verheven, hoe u de man met al zijn fouten, in heel zijn kracht uitstekend
en, ja, vol mededoogen begrijpt.
GERMANIE.

U bedoelt mijn rol.
DE

BERTON.

Maar de liefde, het meelij, de vergeving, die u zoo diep roerend geeft, zijn toch edele
gevoelens van 't eigen hart. U wilt toch uzelf geen onrecht aandoen?
GERMAINE.

Geenszins, zelfs niet laten doen! De actrice is echter belangrijker; haar wilde u
leeren kennen, nietwaar? Zouden we dan niet beter doen, ons er niet in te verdiepen
in hoeverre haar persoon hiermede overeenkomt?
DE

BERTON.

Pardon u doet of er van twee verschillende personen sprake is, U bent toch uzelf,
zoowel hier, als op 't tooneel steeds dezelfde persoon!
GERMAINE.

Slechts in zekere mate. Veronderstelt, dat u rechter bent, mag ik dan nu zeggen,
zóo is de rechter, of, als ik u hoor in de rechtzaal: zóo is de mensch?
DE

BERTON.

De vergelijking gaat geloof ik niet geheel en al op!
GERMAINE.
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Volkomen waar, doch in uw nadeel! Immers een rechter kiest zelf zijn woorden,
terwijl ik als ik speel....
DE

BERTON.

Uw eigen gevoel geeft.
GERMAINE.

Spreekt dan een rechter tegen zijn gevoel in? Zoudt u dat doen als u rechter was?
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DE

BERTON.

Mevrouw de vreugde van de overwinning, weegt niet op tegen het onaangename
u te moeten bestrijden. Ik geef me dus gewonnen! Doch éen vraag: Zou een rechter
bezwaren hebben, zoo men hem in zijn particulier leven, alle goede eigenschappen
toeschreef, die hij in zijn functie toont.
GERMAINE.

Waarschijnlijk niet.
DE

BERTON.

En dat iedereen, onafhankelijk van zijn metier er eveneens over denkt?
GERMAINE.

Ook dat geef ik toe.
DE

BERTON.

Prachtig, dus ook de actrice....
GERMAINE.

Ook zij!
DE

BERTON.

Mevrouw, U verrukt me! De hoop, u te kunnen overtuigen, was reeds vervlogen! Ik
mag dus aannemen, dat u ook als vrouw de ongemeene gave bezit, te weten, wat
de vrouw in 't leven van een man kan zijn en mag wezen.
GERMAINE.

Ik geloof dat iedere vrouw die zuiver voelt dit even zoo goed weet.
DE

BERTON.

U wilt toch niet 't klein burgerlijk geluk, 't klein egoisme van burgermenschen, op
één lijn hiermede stellen? Uw woorden bewijzen mij hoe u voelt voor 't leven in alle
lagen! Maar voor uzelf kunt u toch niet sympathieseeren met wat besloten ligt in
burgerlijke moraal. Moraal, après tout, wat is dat? Het idee verlaagt tot een
strooibiljet! Een égalité, absurder nog, dan 't in brand steken van de Louvre was!
GERMAINE.

Uw vergelijkingen zijn geestig!
DE

BERTON.

U erkent dus het recht van de artiste om zich boven alles verheven te achten.
GERMAINE.

En?
DE

BERTON.

en te stralen boven het conventioneele, als vrouw, en niet te gehoorzamen, als een
slavin, aan wetten, die niet bij onze eeuw passen.
GERMAINE.

Ik erken het recht - en voor een ieder - te leven naar eigen inzicht. Ik voor mij geloof
niet in 't conventioneele en traditioneele zooals u. 't Meest conventioneele uit
overtuiging gedaan, is anarchie. Al de menschen - en dit is natuurlijk een persoonlijke
opvatting - die tegen de conventie ingaan, gelooven er, au fond, toch in en willen
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zich alleen van 't tegendeel overtuigen. Iemand die er boven staat, is niet bang te
handelen en te doen wat ‘men’ als conventioneel of banaal beschouwt.
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DE

BERTON.

Uw denkbeelden zijn verrassend.... Ik die 't geluk ken, geen gelegenheid verzuimd
te hebben u toe te juichen, ik begrijp volkomen, hoe u....
GERMAINE.

Pardon, mijn rollen zijn werkelijkheid voor de actrice, spel voor mezelf.
DE

BERTON.

Maar een vrouw als u zal 't waarachtige leven toch niet stellen onder een
voetlicht-spel? Zij zal de ware hartstocht toch verkiezen boven.... boven.... een
talentvolle-imitatie! Neen, daarvoor is uw spel te waarachtig, te diep, geloof me een
antwoord verlangen, een twijfelen hieraan, zou een miskenning, haast een
beleediging....
GERMAINE.

En daarvoor moet u werkelijk oppassen! Want niets dat ik erger vind dan zelfs de
lichtste beleediging!
DE

BERTON.

Maar begrijpt u dan niet, wilt u niet begrijpen, speelt u dan met me? Begrijpt u dan
niet, dat ik alleen hoop, dat, wat ik niet durf te zeggen.
(haar antwoord onderbrekend)

Mevrouw, ik ben niet jong meer, op mijn leeftijd zoekt men geen avontuur, geen
romaneske afleiding! Op mijn leeftijd is liefhebben lijden vol wanhoop, dan eisch je
niet meer, maar aanbidt! Er wordt wel gezegd, dat u wreed bent, ik heb dat begrepen
als hooge fierheid. Maar u koud en hoog te plaatsen tegenover de waarachtige
liefde van een man, die lijdt, die niets meer vraagt dan u te mogen vereeren,
aanbidden, als zijn ideaal en gelukkig te zijn, door u te overladen....
(Hij strekt half knielend de armen naar haar uit, zonder zijn stoel geheel te verlaten).

12e Tooneel.
ZELFDEN, DELCOUR, MARTENS.
GERMAINE.

Als u opstaat, zal ik u aan mijn man voorstellen. Mijnheer de Berton - mijn man Mijnheer Martens
(buigen).
DELCOUR

(tot de Berton die uit 't veld geslagen zijn hoed zoekt).

Mijn komst verjaagt u, hoop ik, niet?

Groot Nederland. Jaargang 19

DE

BERTON

O! Neen, maar....
DELCOUR

(lachend).

Ik doe u herinneren aan den tijd, die de conversatie u vergeten liet? Dit pleit voor u
beiden, u bent zeker een bewonderaar van het tooneel en, naar ik meen te mogen
opmaken uit uw aanwezigheid, ook van mijn vrouw!
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DE

BERTON.

Een hartstochtelijk tooneelliefhebber, zelfs smaak ik de voldoening jonge talenten
geholpen te hebben.
DELCOUR.

Dit is bijzonder sympathiek! Ach ja, mooie jonge actricetjes.... enfin, maar
beschermers van werkelijke talenten zijn zeldzaam.
DE

BERTON.

Ach, op zeer bescheiden wijs....
GERMAINE

(tot Martens)

Begrijpt hij dan niet?....
MARTENS.

Dat ie 'm de deur uit moet gooien?
DELCOUR.

Pardon, daar ligt uw hoed, ik wil u niet langer ophouden. Germaine, mijnheer wilde
je even goedendag zeggen
(hij schelt).

DE

BERTON.

Mevrouw
(diep buigend) (tot Martens)

Mijnheer!
DELCOUR

(geeft hem de hand)

Tot genoegen.
(de Berton af).

13e Tooneel.
GERMAINE, MARTENS, DELCOUR.
GERMAINE.

Zag je niet, toen je binnenkwam, dat ie me verveelde?
DELCOUR.
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Dat behoef ik hem toch niet te toonen!
GERMAINE.

Enfin, voor jaloersch zal ie je niet houden.
DELCOUR.

Dat is toch niet noodig?
GERMAINE.

Neen hoor, zeg me nu eerst behoorlijk goeden dag.
(hij omhelst haar, Germaine tot Martens)

Een ideaal man hè?
MARTENS.

Neen, een man moet jaloersch zijn als hij geen reden ertoe heeft.
GERMAINE.

En waarom dat nu weer?
MARTENS.

Anders is ie 't, als er wel grond bestaat!
GERMAINE.

Heb jij al eens iets goed gevonden zooals 't is?
MARTENS.

Ja, al 't verkeerde.
GERMAINE.

'k Geloof, dat, als je op sterven ligt, je maar éen verlangen zult kennen: eenige
goede paradoxen op den dood te vinden! Wat ik zeggen wilde, we dineeren toch
met de Toutoules? Als ik me dan nu ging kleeden, dan houdt Martens je zoolang
gezelschap, niet waar?
MARTENS.

Zóo onuitputtelijk is m'n conversatie niet!
GERMAINE.

Vijf minuten nietwaar Louis? Nooit langer!
(af).
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14e Tooneel.
DELCOUR, MARTENS.
MARTENS.

Zij verkleedt zich even, dan hebben wij den tijd om eens rustig te praten.
DELCOUR

(verrast)

Waarover?
MARTENS.

Als we's zeiden over 't geen waarover je niet spreken wilt?
DELCOUR.

Waar moet dat heen?
MARTENS.

Doe me 't genoegen en ga eerst kalm zitten en steek dan op.
(biedt hem zijn koker).
DELCOUR.

Merci! Wat wil je van me?
MARTENS.

Ik? Niets? Maar jij?
(Delcour maakt afwerend gebaar)

Ja, begrijp me goed, als je liever over iets anders spreekt. Heb je gezien, dat ik
gelijk had met die Hongaren, die staan weer vier punten lager... heb je gehoord dat
Mangin drie ton heeft gestoken in die versnellingsuitvinding voor auto's? Je ziet stof
genoeg. Alleen nu we toch praten, wil ik je wel zeggen, dat ik al lang gezien heb
dat je iets hindert.
DELCOUR.

Hoe kom je daar aan?
MARTENS.

Je bent sinds eenige weken te vroolijk, te geestig en te hartelijk.
DELCOUR.

Mag dat niet?
MARTENS.

Mij hindert dat absoluut niet, maar jezelf!
DELCOUR.

Waarom verbeeld jij je, dat er een reden voor is?
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MARTENS.

Zoo doe je toch alleen maar, als je jezelf niet vroolijk gevoelt, vervelende gedachten
hebt en iedereen je onverschillig is!
DELCOUR.

Och niets om 't lijf, de zaken...
MARTENS.

Gaan voortreffelijk.
DELCOUR

(ontstemd)

Hoe weet jij dat?
MARTENS.

Als 't de zaken waren had je 't me al lang verteld, of je zou eerst over iets anders
klagen en dan als een bijkomend....
DELCOUR.

Dus jij verbeeldt je iets met Germaine?....
MARTENS.

Absoluut niet!
DELCOUR.

Absoluut wel!
MARTENS.

Neen, iets met jou en niet met haar, want zij is niet vervelender of koeler geworden.
DELCOUR.

Weer zoo'n theorie van jou! Enfin 't is waar, er is iets dat .... maar 't helpt absoluut
niet er over te praten.
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MARTENS.

Ik ben bang, dat jij de dupe wordt van je idealisme.
DELCOUR.

Dat....
MARTENS.

Je idealisme liet je gelooven aan de absolute trouw van een vrouw. En nu de
werkelijkheid je gelijk geeft, nu, als een echt idealist, durf je er niet in te gelooven.
DELCOUR.

Wil je beweren, dat ik Germaine niet vertrouw? Je bent..
MARTENS.

Er niet ver af. Zoo iets heb je je in 't hoofd gehaald.
DELCOUR.

't Is niet waar. Ik duld zelfs niet dat je zooiets denkt! Ik ben, ik heb door.... 't is alleen
iets, dat me nerveus maakt.... en dat geheel buiten Germaine om gaat.
MARTENS.

Cherchez.... l'homme!
DELCOUR.

Er is niemand.
MARTENS.

Dus, een geest?
DELCOUR.

Ja, een geest!
MARTENS

(kalm, rustig)

Je bent toch niet van plan om gek te worden?
DELCOUR.

Misschien, maar volgens jou bestaan er toch geesten?
MARTENS.

Krijgen we een spiritistische séance?
DELCOUR.

Is 't mijn schuld, dat je geen geheugen hebt voor je eigen woorden? Herinner jij je
dien avond met Lespière in L'Homme Doré? Toen beweerde je toch, dat ze van
dien ander zou blijven houden, toen vroeg je toch of ik niet bang was van geesten?
MARTENS.

En als ik mij goed herinner dan zei jij: neen! Zelfsniet als ze levend waren! Maar
hoe kom je daar nu in Godsnaam aan?
DELCOUR.
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Hij moet terug zijn!
MARTENS.

Dat weet ik; en denk je dat 't Germaine iets schelen kan?
DELCOUR.

Zij spreekt er niet over.
MARTENS.

Dan weet ze 't misschien niet, of 't zal haar niet interesseeren.
DELCOUR.

Of 't tegendeel!
MARTENS.

Waar maak je dat uit op?
DELCOUR.

Ons leven was te mooi, zooiets kan toch niet blijven, dat voel je!
MARTENS.

Zooiets kan niet blijven. Je was werkelijk te gelukkig. Kijk eens in den spiegel of je
'r niet te gelukkig uitziet. Hoe kan jij - neem me niet kwalijk dat 'k het vierkant zeg zulke stomburgerlijke principes hebben! Denk je nu heus; dat geluk een artikel is,
waarvan je een beperkt kwantum betrekken kan? Of een speculatie a la hausse,
een spelen op rouge? Geloof me, geluk is iets, dat je jezelf
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wijs maakt en zoolang je nog fantazie hebt, doe je beter 'r daarvoor te gebruiken!
DELCOUR.

Je bent een goed vriend om terwille van mij je principes op te offeren.
MARTENS.

Zoo edel ben ik niet. Het tegendeel doe ik eer!
DELCOUR.

En je meening dat een vrouw wel aan een verloren liefde en niet aan haar man
trouw kan blijven?
MARTENS.

Beste jongen, een waarheid is een sleutel en geen passepartout. Toen vond je
dat-ie niet paste en nu, na twee jaar, wil j'er een slot mee forceeren. En waarom?
Niets is er toch gebeurd!
DELCOUR.

Misschien. Er zijn duizenden kleinigheden, die je nooit oplet en toch als je ze eenmaal
ziet, dan vormen ze een onmiskenbaar bewijs....
MARTENS.

Als je een blauwe bril draagt, dan zie je alles blauw en door een groene, alles groen.
Bewijst dat, dat vandaag alles blauw en morgen alles groen is? En wat bewijst het
dan, als je vandaag door verliefde oogen alles mooi ziet en morgen met jaloersche
alles verdacht? Het onmiskenbare bewijs is dit: je beschouwt alles op zoo'n manier
dat je er in moet vinden wat je 'r in zoekt.
Trouwens als je eens zoudt beginnen met af te wachten of z'elkaar ontmoeten
en dan eerst zoudt zien of ze zich beiden nog voorstellen kunnen dat ze eens van
elkaar hielden....
DELCOUR.

't Idee is prachtig, de raad uitstekend om.... aan een ander te geven. Wachten? hoe
lang? Om 't even, heb je wel begrip, wat twijfel is als je liefhebt?
MARTENS.

Welzeker, dat is volgens jou het eenige dat de liefde absoluut noodig heeft om te
leven! Kom jongen, blijf trouw aan je opvatting!
DELCOUR.

Maar ik ben méer gaan voelen voor jouw theorieën.
MARTENS.

Goed, maar laat het daarbij! Je draagt mijn costuums toch ook niet! En geloof me,
mijn theorieën zijn precies op maat voor mij gemaakt. Luister eens heel goed: Je
moet niet vergeten dat jij nog liefde voelt en dat je, zoolang je lief hebt, onder narcose
bent. Dan moet je oppassen om niet te vroeg wakker te worden, want, wie weet,
misschien gaat 't mes juist 't diepst op 't oogenblik dat je ontwaakt.
DELCOUR.

Dus je erkent....
MARTENS.
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Dat je'er een ouderwetsche draak van maakt, waarin Germaine, onze moderne
actrice, de diluviaansche rol moet spelen van ‘getrouw tot aan den dood aan den
vriend harer jeugd’. 't Is
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jammer dat w' 't Germaine niet vertellen kunnen. 't Zou zóo komisch zijn als jij 't niet
tragisch maakte.
(terwijl Martens spreekt blijft Delcour zitten, 't hoofd in de handen).
DELCOUR.

Iets doen... om zekerheid... desnoods iets krankzinnigs...
MARTENS.

Neen niets krankzinnigs, dat is nooit origineel, iets verstandigs b.v. een dokter
raadplegen, hem zeggen, dat je leventje zoo volmaakt is en dat je daar niet tegen
kan. En misschien schrijft hij je dan wel iets voor, dat je hinderen moet. Of gedraag
je als een gelukkig mensch, die er zelf in gelooft, die met zoekt wat niet bestaat,
maar desnoods zichzelf beliegt om vast te houden wat hij bezit.
DELCOUR.

Dat is het juist! Ik twijfel en weet, dat het onredelijk is, maar jij, je gelooft het, je
redeneert of ik al berusten moest. Welnu ik zal je bewijzen, dat er niets bestaat, ik
zal je overtuigen!
MARTENS

(met kracht).

Wees eerlijk! Er is maar een die overtuigd moet worden en die ben jij! Dacht je dat
je om mij?.... Als ik 't was die twijfelde.... je zoudt er om lachen of me de deur
uitgooien! Maar je schaamt je zóo over 't redelooze van je ziekelijke verbeelding,
dat je jezelf wijs maakt dat je voor mij en niet voor jezelf het bewijs zoekt.
DELCOUR

(plotse ingeving).

En als jij eens wist van haar, en daarom...
MARTENS.

Een dokter of een gesticht, geloof me!
(Germaine is opgekomen heeft de lamp ontstoken, die een rood licht verspreidt waarop
zij 't andere licht uitdraait).

15e Tooneel.
DELCOUR, MARTENS, GERMAINE.
MARTENS.

Wat gebeurt hier?
GERMAINE.
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'k Ben vandaag over tijd. Als Louis thuis komt, dan laten we altijd alleen de lamp
aan - Nooit opgelet?
MARTENS

(haar toilet bewonderend).

En deze metamorphose heb je in geen vijf minuten bereikt.
GERMAINE.

Louis wat blijf je daar staan?
DELCOUR.

Ja laten we gaan zitten.
MARTENS.

Neen, ik ga heen, die lamp is me te poëtisch.
DELCOUR.

Je kunt licht krijgen als je wilt.
GERMAINE.

Onzin! 't Zal hem voor éen keer geen kwaad doen! Toe ga zitten.
MARTENS.

Neen, vandaag doet het me te poëtisch aan, geloof me.
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Als ik eens onder de bekoring geraakte. Als je wist Germaine hoe gauw een mensch
verwend wordt.
GERMAINE.

Heusch, je moest trouwen.
MARTENS.

En gelukkig worden?
GERMAINE.

Waarom niet?
MARTENS.

Om die arme vrouw te vermoorden? Denk je dat ik dulden zou, dat een vrouw me
bewees, dat ik 't veertig jaar lang mis had? Neen, merci. Geluk is goed voor
menschen zooals jelui, die er geen diabolo mee spelen om te zien of 't weer telkens
op 't koordje terug komt.
DELCOUR.

De lamp werkt poëtisch op je, pas op!
GERMAINE.

Wat kijk je?
(tot Martens)

Heb je 'm weer bang gemaakt voor die vervelende stukken?
MARTENS.

Integendeel! Hij heeft geen vertrouwen en wil verkopen en ik beweer dat 't uitstekend
is, dat ik alle gevolgen op me neem indien hij ze met rust laat!
(tot Germaine)

Amuseer je van avond
(tot Delcour)

Het beste.
GERMAINE.

Ben je toch niet wel, zie je wel....
MARTENS.

Hoezoo?
GERMAINE.

Dat je ‘'t beste’ zegt!
MARTENS.

Dat zeg ik alleen als iemand volmaakt gezond is, want dan moet hij voorzichtig zijn,
bij zieken helpt 't niet!
GERMAINE.

Dat ik er bij jou nog inloop.
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(Martens af).

16e Tooneel.
DELCOUR, GERMAINE.
GERMAINE.

Ik weet niet, je bent zoo stil, is er toch iets?
DELCOUR.

Neen, alleen Martens is me soms wat te geestig.
GERMAINE.

Och geestig is het niet.
DELCOUR.

Neen vervelend.
GERMAINE.

Hij is nu eenmaal zoo.
DELCOUR

(ziet haar peinzend aan)

Zeg....
(Germaine draait zich om)

Heeft hij....
GERMAINE.

Nu? Wat wil je zeggen?
DELCOUR.

Neen, niets.
GERMAINE.

Hoor eens, als je wat hebt, zeg het.... of wees gewoon.
DELCOUR.

Ben ik dan niet gewoon?
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GERMAINE.

Neen!
DELCOUR

(uithoorend)

Sinds wanneer?
GERMAINE.

O, al zeg ik er niets van, ik heb de laatste tijd telkens gemeend.... 't schijnt dus waar
te zijn?
DELCOUR

(verbaasd)

Heb je zoo'n toilet gemaakt voor de Toulouse's?
GERMAINE.

Als je nu eens je zelf ging kleeden?
DELCOUR.

Ja....
(als hij reeds bij de deur is)

Germaine!
GERMAINE.

Hè? Nu wat is er? Wat heb je toch!
DELCOUR.

Heb je soms iets gehoord over mij?
GERMAINE

(verbaasd)

Over jou?
DELCOUR

'k Zal 't je vertellen, 't geval heeft niets om het lijf, maar... enfin, je zoudt iets gehoord
kunnen hebben.
(G. luistert met weinig belangstelling)

een van mijn eerste klanten is dood, ik kreeg een behoorlijk bedrag van hem....
GERMAINE.

O is 't zoo iets. Zoo erg zal dat niet zijn, is wel?
DELCOUR.
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Neen dat is 't niet, maar zijn vrouw is al een paar keer bij me geweest, om er over
te spreken, en in zekere zin te regelen.... ik ben ook bij haar geweest.... als je
daarover nu iets gehoord zou hebben....
GERMAINE.

Is 't dan zoo een enorm bedrag?
DELCOUR.

Ik bedoel, dat ik bij een vrouw kwam; ze is jong en mooi....
GERMAINE

(die niet begrijpt)

Dat je zaken moet regelen met een mooie vrouw
(lachend)

'n meevallertje voor je!
DELCOUR.

Maar je behoefde toch niet te weten dat het voor zaken was?
GERMAINE.

En dan nog? 'k Zou er niets in gevonden hebben, of er jou over gesproken. Ik begrijp
heusch niet, Louis, wat ik er in zien moet.
DELCOUR.

Een vrouw die lief heeft, is altijd jaloersch, zegt Martens.
GERMAINE

(verstoord)

Meen je dat nu ernstig, of.... is er iets anders? Zeg het dan, of houd je mond, maar
maak er geen puzzle van. Is 't nu heusch die dwaasheid, of is er werkelijk iets?
DELCOUR.

Ik ben wat nerveus de laatste dagen. 't Bedrag is beduidend, en ik kan niet tegen
zorgen....
(tot zichzelf)

daardoor heb ik me misschien iets in 't hoofd gehaald.
GERMAINE.

Ruïneeren zal het je niet, hè? Kom ga je nu kleeden, en wees van avond als je blief
wat vroolijker, zet je 'r over heen!
(gaat rond, schrikt)

Hè, sta je daar nog?
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DELCOUR.

O ja,'k zou me gaan kleeden.
(Delcour af voorgrond links)
(Germaine kijkt hem na, gaande langs het tafeltje, vindt ze't kaartje van Norvy, denkt
na, ziet naar de plaats waar Delcour stond, langzaam, onbewust verscheurt zij het
kaartje, en langzaam gaat ze naar de haard en werpt de stukjes er in).
DOEK.

3e. Bedrijf.
(Een zitkamer, in een hotel. Hoekkamer met deur rechts. De glazen deuren op
achtergrond staan open, men ziet breed bordes met balustrade waarachter tuin en
bosch. Buiten direct achter glazen deuren schommelstoel en hoog tafeltje).

1e Tooneel.
(Delcour zit op 't terras te rooken. Een zigeunervrouw komt de tuin in, rondkijkend,
ziet hem zitten en wil op hem toeloopen).
DELCOUR, K e l l n e r , Z i g e u n e r v r o u w .
Kellner.

He daar, 't is hier geen publieke weg! Hoor je me niet, moet ik je 'r soms uitsmijten?
Zigeunervr.

De raven zullen je hebben.
Kellner.

Als jij maar maakt dat je weg komt! Hallo!
Zigeunervr.

De raven zullen je hebben.
Kellner

(loopt op haar toe)

Als je niet te vies was zou ik je bij je vodden pakken. Voort dievegebroedsel!
Zigeunervr.

(met haat)
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De raven zullen je hebben.
Kellner.

Dat is driemaal. Ik zal een stok halen en zien of je dan gauwer gehoorzaamt.
Zigeunervr.

Haal je stok. Aan je oogen zie ik dat God je straffen zal.
Kellner.

(sarrend)

Twintig frank plus jou verwensching maakt een Louis. Waag 't niet 't bordes op te
gaan en wee je gebeente als je 'r nog bent als ik terugkom.
(af).
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Zigeunervr.

God zal je zegenen met wat ik voor je wenschen zal.
(Kellner lachend rechts af. Zigeunervrouw verdwijnt links en staat plots op 't terras
naast Delcour).

2e Tooneel.
DELCOUR, Z i g e u n e r v r o u w .
DELCOUR

(Haalt wat kleingeld te voorschijn)

Hier.
Zigeunervr.

(neemt het aan)

Ik kom niet bedelen! Ik wil geld verdienen! U kunt veel rijker worden, uw zorgen
zullen heengaan als gij uw toekomst weet.
DELCOUR.

'k Ben rijk genoeg.
Zigeunervr.

Omdat u niet gelukkig genoeg bent, geluk en geld dekken elkaar. Goud wacht, maar
u grijpt niet, want 't geluk ligt op een andere weg.
DELCOUR.

Zeg je dat aan iedereen?
Zigeunervr.

Neen, want de kellner zal gestraft worden, zoowaar er een God leeft.
DELCOUR

(achteloos)

En ik?
Zigeunervr.

Geef me uw hand en u zult heel uw toekomst weten.
DELCOUR

(ineens als overtuigd)

Daar.
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Zigeunervr.

O, o, wat veel, wat veel zie ik. Goud is 't waard, wat ik zie, Goud!
DELCOUR.

Begin maar.
Zigeunervr.

Geef me eerst goud, goud kan u toch niet redden.
DELCOUR.

Daar, 't ligt klaar
(legt een tienfrankstukje op 't tafeltje, rookt achteloos door).
Zigeunervr.

(ziet niet in z'n hand, kijkt naar den grond en zegt op als een les)

U bent gebeten door een slang, jaren gingen, nu doen de wonden pijn. Een duif is
bang, maar weet het niet. Ongeluk en tranen door eigen schuld. Beiden staan op
de mat. Ontvlucht de slang en de duif geneest den beet, zij komt uit den afgrond.
Tranen en ongeluk staan al op de vloermat. Gij moet niet over den weg loopen. Niet
zoeken wat ge hebt en uw vriend moet uw vijand zijn,
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uw vijand uw vriend. Rood en blauw moeten gescheiden blijven, zoolang het ongeluk
u wacht. Een vlucht brengt redding. Pas op voor de slang!
(Snel neemt ze 't geldstuk en verdwijnt).

3e Tooneel.
ZELFDEN, K e l l n e r .
Stem van K e l l n e r

(alvorens zigeunersvr. verdwenen is)

Zie ik je daar nog! Wacht we zullen je!
Zigeunervr.

(schreeuwt schril).

De raven zullen je hebben!
(De kellner gaat haar na, beiden rechts af).

4e Tooneel.
DELCOUR, GERMAINE.
(Germaine treedt op, rechts, ziet het vertrek rond, dan naar't terras).
GERMAINE.

Zit je daar nog?
DELCOUR.

Ja, zoo je ziet.
GERMAINE.

Moet je je dan niet kleeden? Je gaat toch, hoop ik, zóo niet mee?
DELCOUR.

Ik ga in 't geheel niet mee.
GERMAINE.

Wat is dat nu weer?
DELCOUR.
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Het amuseert me niet.
GERMAINE.

Weet je dat je met den dag vervelender wordt?
DELCOUR

(staat op en loopt de kamer in).

Dan heb je met den dag meer afleiding noodig.
GERMAINE.

Natuurlijk, wat jij mij onthoudt, moet ik wel elders zoeken.
DELCOUR.

Gelukkig dat ik zoo gemakkelijk te remplaceeren ben.
GERMAINE.

Of dat je je zoo gemakkelijk laat remplaceeren.
DELCOUR.

Je weet wat Martens zegt: Waarom zelf doen, wat een ander ook klaar speelt.
GERMAINE.

Laat Martens er buiten.
DELCOUR.

Moet die ook geremplaceerd worden?
GERMAINE

(de hatelijkheid ontwijkend)

Als ik zijn woorden in jouw mond hoor, ga ik hem haten!
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DELCOUR.

Je hebt gelijk: de waarheid nuchter inzien, past niet aan een getrouwd man, dat is
de premie voor 't celibaat.
GERMAINE.

Zag je de waarheid maar in!
DELCOUR.

Dat is gemakkelijker voor me dan je denkt.
GERMAINE.

Dat verbeeld je je. Plotseling jaloersch worden is gevaarlijk, gevaar lijker dan je
denkt.
DELCOUR

(bedwongen drift).

Er is dus gevaar! Er is dus gevaar! Waarom antwoord je niet?
GERMAINE.

Je hadt beter gedaan om eerlijk te bekennen, dat je jaloersch was, dan hadden wij
direct hier kunnen weggaan, bah!
DELCOUR.

Dat had jij moeten zeggen, jij moeten inzien!
GERMAINE.

Ik? Voor mij was Norvy een kennis en niets meer! En dan, ik heb nooit geweten dat
je jaloersch kon zijn!....
DELCOUR.

Dat ben ik niet en word ik niet. Jij vergeet alleen dat hij meér dan een kennis van je
was.
GERMAINE.

In ieder geval ben jij onkiescher dan hij. Hij zal niet spreken over hetgeen niet meer
voor mij bestaat.
DELCOUR.

Dat is niet waar, het bestaat nog wel voor je, een verleden gaat niet dood!
GERMAINE

(heftig).

Neen, een verleden gaat niet dood zoolang er éen is die al 't mogelijke doet om 't
leven in te blazen.
DELCOUR.

Zoolang je hem ziet en....
GERMAINE.

Zoolang jij zoo spreekt!
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DELCOUR.

Dus, je wilt zeggen dat ik....
GERMAINE.

Ja!
DELCOUR.

Dat door mij levend werd?....
GERMAINE.

Ja!
DELCOUR.

Dus je bekent dat 't verleden opleeft in je?....
GERMAINE.

Ja, ja, ja! en dat is jouw schuld. Jij die me verlaagt hebt tot een proef, je was zeker
van me, je was zeker van mijn trouw, mijn liefde omdat je wist dat ik niet meer kon
verlangen. En wat heb je gedaan? God, misschien wist je dat hij hier was en moesten
we daarom hierheen! Je zegt niet neen! Je zwijgt! Maar ben je dan krankzinnig
geworden?
DELCOUR.

Krankzinnig omdat ik wilde, dat je bestand was tegen hem?!
GERMAINE.

Dat was ik, en als ik 't niet blijf - hoor je! - niet blijf dan is 't omdat jij verraad pleegt.
Omdat jij, bezeten door krankzinnige gedachten, niet inzag, wat je moet weten als
je man bent, dat
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jouw liefde alléen me trouw liet zijn, en die mis ik van den dag af dat we hier zijn....
en misschien langer al. Jij wilde mij aan 't gevaar blootstellen. Goed. Maar dan had
je moeten bedenken dat ik een vrouw ben en je laagheid moeten inzien mij eerst
jouw liefde, het eenige wapen dat mij redden kon, uit de hand te slaan.
DELCOUR.

Dat is een bekentenis. Germaine, dat is een afdoende bekentenis.
GERMAINE.

Dat is 't niet! Ik zeg je alleen. Weet wat je doet. Je gaat 't verleden wekken en het
heden dooden. Nu weet je hoe ik 't beschouw.
(Delcour ziet haar aan, wil op haar toevliegen en haar in z'n armen drukken, wil
spreken, maar blijft staan en zwijgt, Germaine ziet hem afwachtend aan, ziet dan hoe
hij zich beheerscht en beseft dat er niets gebeuren zal).
DELCOUR.

(kort)

Blijf thuis.
GERMAINE

(smeekend en overspannen)

Ga mee!
DELCOUR.

Hem beloofde je mee te gaan.
GERMAINE.

Met jou!
DELCOUR.

Als facheux troisième?
GERMAINE.

Die zal hij zijn
DELCOUR.

En zonder dit gesprek zou ik 't geweest zijn.
GERMAINE

(zacht)

Misschien.
DELCOUR

(blijft onverschillig)

Ga dan!
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GERMAINE.

Met jou.
DELCOUR.

Ga, en alleen, hoor je, alléen! En ik blijf hier, ik die je verleden opriep en hij zal je
spreken van wat je nu hebt en dat dooden. En als je terug komt, dan zal ik weten
wat mijn leven is, dan zal ik eindelijk zekerheid hebben, wat je liefde is en was...
waard is en waard was!!
GERMAINE.

Ik ga!
(Op den achtergrond blijft ze even staan, ziet naar hem om. Hij blijft met den rug naar
haar gekeerd, tegen de tafel geleund staan. Zij, een zucht:)

Louis!
(Wacht af, ziet aan zijn bewegingen zijn innerlijken strijd. Hij blijft staan, dan vliegt zij
heen. Als hij haar weg weet, ziet hij haar na, in den tuin. Dan plots verrast:)
DELCOUR,

(zacht tot zichzelve):

Ze is in 't blauw!
(Gaat doelloos rond, kijkt op zijn horloge, eindelijk een sigaret opstekend, gaat hij
terug naar het terras en zet zich.)
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5e Tooneel.
DELCOUR, MARTENS.
(Gedurende dit tooneel kijkt Delcour telkens op zijn horloge.)
MARTENS

(Komt 't bordesrechts op. Delcour ziet hem niet en kijkt pas op als hij hem toespreekt)

Goeden middag!
DELCOUR.

Jij?
MARTENS.

Ik!
DELCOUR.

Wat een verrassing.
MARTENS.

Goed uitgedrukt! A bon entendeur, nietwaar? ‘Onaanname’ denk ik er wel bij!
DELCOUR.

Hoe kom jij zoo ineens hier?
MARTENS.

Op jouw invitatie!
DELCOUR.

Van mij?
MARTENS.

Van jou!
DELCOUR.

Maar daar weet ik....
MARTENS.

Verstrooid? Altijd een slecht teeken! Weet je niet meer, dat je me voor een dag of
veertien schreef, dat je'er overdacht naar een meer mondain oord te gaan en hoopte
dat ik je daar...
DELCOUR.

Nu?
MARTENS.

Daaruit las ik de invitatie om niet hier te komen.
DELCOUR.

En daarom kom je!
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MARTENS.

Ja, beste vriend. Kijk, ik moet toevallig iemand spreken, die hier ook zit, ik had je
dus even zoo goed kunnen zeggen, dat ik voor zaken hier moest zijn.
DELCOUR.

En dat had me liever geweest, ik heb hoofdpijn en weinig lust tot praten.
MARTENS

(opstaand).

Wie blijft dan hier in de zon zitten? Kom laten we naar binnen gaan. Je weet wat
onze vriend zegt: Ik haat de zon omdat ie heel zijn reputatie dankt aan de
twijfelachtige verdienste vroeg óp te staan.
(beiden zetten zich voorgrond rechts. Korte pauze).

En waar tob je nu over?
DELCOUR.

O, niets, ik dacht toevallig... zeg heb je je al eens laten waarzeggen?
MARTENS.

Meer dan me lief is!
DELCOUR.

Bij Mme. de Thèbe?
MARTENS.

Bij m'n maitressen.
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DELCOUR.

O, die kennen het niet, dat telt niet.
MARTENS.

Dan zou ik wel eens willen weten wat voor jou wel telt!
DELCOUR

(bevreemd).

Dus jij gelooft er aan?
MARTENS.

Och jij meent met kaarten of zoo iets? Neen, neen, dat bedoel ik niet. Om je goed
te laten waarzeggen behoef je maar te luisteren naar wat ze je toedienen, wanneer
je ze niet geven wilt wat ze hebben willen.
DELCOUR.

Daar net was hier zoo'n zigeunerin....
MARTENS.

Wat heeft ze je voorspelt?
DELCOUR.

Onzin.
MARTENS.

Dat kan uitkomen! Ik zou maar oppassen!
(Delcour schokschoudert)

Neen, ik meen het waarachtig. Wat zit je nu te tobben over Germaine?
DELCOUR.

Germaine hoe kom je daarbij! 'k Heb hoofdpijn dat's al.
MARTENS.

Je denkt aan Germaine en daardoor heb je me vergeten te zeggen, waar ze op 't
oogenblik is.
DELCOUR.

En als ik aan haar dacht?
MARTENS.

Dat zou verkeerd zijn! Iemand die gelukkig getrouwd is zal alleen denken aan de
vrouw.... van een ander.
DELCOUR.

En iemand moet zich volkomen behagelijk voelen, om naar jouw paradoxen te
luisteren.
MARTENS.
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En weet je hoe dat komt? Wij noemen nu eenmaal alles, wat wij als waarheid
beschouwen en niet als zoodanig erkennen willen, een paradox! Maar nu weet ik
nog altijd niet, waar ze is!
DELCOUR.

Een auto-tocht met kennissen.... ik zei je toch dat ik hoofdpijn heb, anders was ik
wel meegegaan.
MARTENS.

't Zou goed voor je hoofdpijn geweest zijn!
DELCOUR.

Dat zie ik niet in.
MARTENS.

Omdat hij ook meeging.
DELCOUR.

Jaloersch ben ik niet.
MARTENS.

Is 't al zóo ver!
DELCOUR.

Maar m'n God wat denk je dan?
MARTENS.

Dat je woord hieldt, sinds je me zeide iets krankzinnigs te willen doen.
DELCOUR.

Dus je denkt dat Germaine....?
MARTENS.

Wat zou 't hinderen zoo ik het dacht, als jij 't niet zoudt denken?
DELCOUR.

Maar wat deed ik dan, wat jij krankzinnig belieft te noemen?
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MARTENS.

Hier komen of hier blijven en als je hoofdpijn hebt, niet meegaan.
DELCOUR.

Wat zou onze liefde waard zijn, zoo ik haar niet kon vertrouwen, zoo 'k geen
zekerheid kon eischen!
MARTENS.

Zekerheid kan je nooit eischen.
DELCOUR.

En voor je zelf eisch je die toch?
MARTENS.

Juist omdat ik ze eisch en weet dat 't niet kan, vraag ik nooit liefde.
DELCOUR

(springt op)

En om me dat te zeggen ben je hier gekomen! merci!
(loopt op en neer, blijft staan, bedenkt zich).

Heeft zij je soms geschreven, gevraagd om met mij....
MARTENS.

Ben je gek geworden? Wat is er dan gebeurd? Ik ben gekomen, omdat ik wist dat
Norvy hier was en jou brief me niet beviel. Omdat ik de overtuiging had, dat alles
wat gebeurd zou zijn alleen in jouw verbeelding bestaan kan en om je te
waarschuwen.....
DELCOUR

(met ingehouden angst)

Waarvoor?
MARTENS.

Voor jezelf!
DELCOUR

(dof).

Wat wil je dan?
MARTENS.

Je raden als vriend, maar niet afdraaien als 'n fonograaf. Wat ik je zeggen kan, heb
ik je al tweemaal gezegd. Nu spreken we niet over mijn theorieën maar over de
jouwe. Jij gelooft in de liefde, de trouw, het geluk. Drie dingen, die niet bestaan,
maar je hebt jezelf bewezen, dat het precies 't zelfde is of je 't bezit of dat j'er in
gelooft. Je was gelukkig, welnu, blijf het. Blijf niet thuis zitten in onrust en laat hen
auto-en. Ga met haar in een auto en overrijdt wie je liefde belaagt. Slaap 's nachts
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niet als je geluk dat verlangt of houd dag en nacht je oogen dicht als dat noodig is.
Denk om duizend bewijzen te vinden voor haar onwankelbare trouw of denk niet!
Geloof in de liefde en durf dan ook 't lafste te doen om die te behouden.
DELCOUR.

Dat deed ik....

6e Tooneel.
DELCOUR, MARTENS, GEORGETTE HERMANT.
GEORGETTE.

Pardon, mijnheer Delcour, is uw vrouw er niet?
DELCOUR.

Komt binnen mevrouw.
(tot Martens)

Gescheiden vrouwtje, die kan me aflossen
(tot Georgette).

Hoe vaart u? M'n vrouw is met vrienden 'n auto-tocht gaan maken. Mag ik u even
voorstellen:
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mijn vriend Mijnheer Martens.... Mevrouw Hermant
(beiden buigen)

Neemt u plaats!
GEORGETTE.

Ik stoor toch niet? U ziet er zoo ernstig uit! hebt u zaken te bespreken? dan ga ik
heusch!
DELCOUR.

Gerust niet.
MARTENS.

Dames denken altijd, dat mannen met elkaar over zaken spreken....
GEORGETTE.

En met ons over de liefde? Is dat dan zoo niet?
MARTENS.

Zeer zeker hoewel....
GEORGETTE.

Hoewel?
MARTENS.

Er zijn zaken waarover je met liefde spreekt met mannen.
GEORGETTE.

En liefde waarover je zakelijk spreekt met vrouwen? Hè, u komt zeker rechtstreeks
van Parijs. Het buitenleven heeft ons, nietwaar mijnheer Delcour, meer idyllisch
gestemd.
MARTENS.

Dat is zeker wat men hooikoorts noemt?
GEORGETTE.

Foei! Ik behoef niet te vragen of u gehuwd bent!
MARTENS.

Te meer, daar u dat moeilijk interesseeren kan. Neen ik ben niet getrouwd en wel....
GEORGETTE.

.... omdat u....
MARTENS

(zijn ringen beschouwend).

Meer van fantasie-ringen houd.
GEORGETTE.

U moest me helpen, mijnheer Delcour, tegen uw vriend kan ik heusch niet op.
DELCOUR.
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Ik wilde u juist vragen of u mij even zoudt willen verontschuldigen, vijf minuten maar.
'k Heb erge hoofdpijn en nu mijn vriend zulk aangenaam gezelschap heeft, zou ik
een poeder willen innemen en een oogenblik gaan rusten.
GEORGETTE.

Voor mij mag u, maar....
MARTENS.

Mijn toestemming gaat broederlijk saam.
DELCOUR

(tot Geotgette).

Ik zeg u geen goedendag; een oogenblik maar.
GEORGETTE.

Het beste, u ziet werkelijk bleek.
(Delcour af, rechts).

7e Tooneel.
MARTENS, GEORGETTE.
GEORGETTE.

Zeer sympathiek is uw vriend.
MARTENS.

En van zijn vrouw houdt hij zeer veel.
GEORGETTE.

Waarom zegt u dat?
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MARTENS.

Omdat een getrouwd man, meestal eerst dan sympathiek wordt, als dat niet het
geval is.
GEORGETTE.

Hoe bedoelt u dat? Ik vrees dat ik uw bedoeling niet juist vat.
MARTENS.

Integendeel mevrouw, volkomen juist!
GEORGETTE.

Hoe weet u dat?
MARTENS.

Omdat een vrouw die werkelijk gelooft verkeerd te begrijpen niet duldt dat men aan
haar inzicht twijfelt.
GEORGETTE.

Moet ik dan als alle vrouwen zijn? U bent dan niet als alle mannen, galant!
MARTENS.

Hoe kan ik aan uw onsterfelijkheid gelooven, zonder het eeuwig vrouwelijke in u te
veronderstellen?
GEORGETTE.

Wat noemt u 't eeuwig vrouwelijke?
MARTENS.

Wat ons mannen 't kortste boeit.
GEORGETTE.

Dus niet haar liefde?!
MARTENS.

Neen niet haar liefde!
GEORGETTE

(spottend)

Ik zou u wel eens over liefde willen hooren spreken!
MARTENS.

Wat verstaat u daaronder?
GEORGETTE.

Zegt u 't maar, daar heb ik nooit over nagedacht en u wel, anders zou u zooiets niet
vragen.
MARTENS.

Gelooft u in de liefde?
GEORGETTE.

Waarom?
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MARTENS.

Omdat het onvruchtbaar zou zijn te defineeren wat niet bestaat.
GEORGETTE.

Dus u gelooft er niet in?
MARTENS.

Ik geloof dat er iets bestaat dat men liefde noemt.
GEORGETTE.

En dat is?
MARTENS.

Een harmonische verblinding tusschen twee menschen.
GEORGETTE.

't Is gevaarlijk met u te spreken, voor een vrouw die niet getrouwd is.
MARTENS.

Och kom!
GEORGETTE.

U zoudt iemand den moed ontnemen!
MARTENS.

Is er dan moed noodig?
GEORGETTE.

Natuurlijk! dat bent u toch wel met mij eens!
MARTENS.

Zeer zeker, moed of lafheid, wat op 't zelfde neer komt.
GEORGETTE.

Mag ik eerlijk zeggen wat ik denk?
MARTENS.

Deed u dat dan tot nu toe niet?
GEORGETTE

(openhartig-koket).

Ik geloof dat u zich heel anders
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voordoet, dan u eigenlijk bent. U doet niet meer dan een gevaarlijke taktiek
toepassen.
MARTENS.

Kan taktiek gevaarlijk zijn als ze doorzien wordt?
GEORGETTE.

Daarom ben ik ook niet bang en praat rustig met u in de hoop te winnen.
MARTENS.

Wat?
GEORGETTE.

Dat u 't met me eens wordt.
MARTENS.

U was zeker wel getrouwd.
GEORGETTE

(verwonderd)

Hoezoo?
MARTENS.

Omdat de verveling, die op 't ‘eens zijn’ volgt dezelfde is als die, waaraan men in 't
huwelijk verslaafd raakt.
GEORGETTE.

Welnu ik ben gescheiden omdat 'k het niet eens was met mijn man. Dat verwondert
u?
MARTENS.

Zéer! Ik wist niet dat je scheidde, om die reden.
GEORGETTE.

Ik hield ook niet van hem. Is dat nog geen reden voor u?
MARTENS.

Neen; waar moet het heen als alle vrouwen maar gaan scheiden omdat ze niet van
hun man houden!
GEORGETTE.

Wat zou dan, volgens u, wel een reden voor ons vrouwen zijn om te scheiden?
MARTENS.

Als je van een anderen man houdt, die je aan geen andere vrouw gunt.
GEORGETTE.

U geeft ons dan toch nog het recht om gelukkig te worden!
MARTENS.

Zelfs om ongelukkig te maken! zoo u hieronder iets anders mocht verstaan.
GEORGETTE.
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U bent wreed jegens ons, waarschijnlijk om eene....
MARTENS.

Pardon! Heel mijn leven heb ik nog nooit een vrouw iets kunnen verwijten.
GEORGETTE

(lachend)

En zoo'n certificaat van uw hand is schitterend! Ondanks uw woorden gelooft u dan
toch nog aan 't geluk door...
MARTENS.

En als ik nu eens ‘ja’ zeg?
GEORGETTE.

Dan zou ik denken, dat u 't al bent, want ik vind u niet iemand om te gelooven in
iets dat hij niet bezit.
MARTENS.

Welnu, ik geloof dat je, wat men noemt, gelukkig kan zijn met de vrouw....
GEORGETTE

(blijde).

Ziet u wel, u praat als alle mannen; met de vrouw van wier liefde je zeker....
MARTENS.

Pardon: met de vrouw die je niet bezit en hebben wilt.
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GEORGETTE.

En als je h'r krijgt?
MARTENS.

Dan wordt weer een ander op zijn beurt gelukkig, die je verlangen overneemt.
GEORGETTE.

Maar wat voor waarde heeft dan dat geluk.? Wat u zegt is niets meer dan verlangen,
illusie! Dat is eigenlijk niets!
MARTENS

(lachend).

Volkomen waar, u begrijpt me uitstekend, geluk is ook, volgens mij althans, eigenlijk
niets!
(pauze)

't Wordt donker: als w'eens wat licht maakten.
GEORGETTE.

Ja, licht hebben we noodig
(Martens steekt licht op, de tain ligt nu in 't avond-donker).
MARTENS.

Ziet hier!
GEORGETTE.

Mijnheer Delcour zal wel in slaap zijn gevallen.
MARTENS.

Hebt u soms ook hoofdpijn gekregen?
GEORGETTE

(koket)

Een invitatie om ook wat te gaan rusten?
MARTENS.

Een zucht om niet onbescheiden te zijn; u de gelegenheid te bieden om u van m'n
gezelschap te ontdoen!
GEORGETTE

(buigt 't hoofd dankend).

8e Tooneel.
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ZELFDEN, DELCOUR.
DELCOUR

(komt rechts op)

Is Germaine?....
MARTENS.

Neen.
GEORGETTE.

Heeft de rust u goed gedaan?
DELCOUR.

Dank u, 't is een beetje gezakt.
GEORGETTE.

U ziet, ik heb mijn belofte gehouden.
DELCOUR.

Ik ben u zeer erkentelijk.
GEORGETTE

(tot Delcour).

U vriend lijkt mij werkelijk origineel.
DELCOUR.

Ik wist dat zijn gezelschap u waardig was.
GEORGETTE.

U bent zeer galant. We hebben gezellig zitten praten, nietwaar mijnheer Martens?
DELCOUR.

En waarover? als 'k vragen mag?
MARTENS.

Over ‘iets’ kan toch niet gezellig zijn!
GEORGETTE.

Zou ik ook even mogen weten hoe laat 't is?
DELCOUR.

Half acht.
GEORGETTE.

Zóo laat al! Dan moet ik afscheid nemen. Zie ik u nog, straks, in de eetzaal?
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DELCOUR.

Als m'n vrouw gauw thuis komt, ze schijnen zich verlaat te hebben.
GEORGETTE.

Wilt u uw vrouw zeggen, dat ik hier was? Mijnheer Martens tot wederziens.
MARTENS.

Mevrouw, ik dank u voor uw zeer bijzonder aangenaam gezelschap.
(buigt, geeft hand) (Georgette af)

9e Tooneel.
MARTENS, DELCOUR.
DELCOUR

(ziet op z'n horloge)

Wil je soms gaan dineeren? Gezelschap heb je!
MARTENS.

Als je elke minuut je horloge te voorschijn haalt, dan behoef j'r niet eens op te kijken,
dan kan je 't wel uitrekenen.
DELCOUR.

Ik? 'k Begrijp niet waar ze blijft.
MARTENS.

In de auto, in ieder geval onder weg.
DELCOUR.

We hebben een woordenwisseling gehad, vóor ze ging.
MARTENS.

Waar jij nog aan denkt, omdat je hier bleef. Het abnormale is, dat jelui ze nooit
hebben!
DELCOUR

O! hier genoeg!
(rust)

Weet je waar ik de godganschelijke dag aan denk? Aan ons gesprek met Lespière
in l'Homme Doré. Zijn theorie: liefde is twijfel en de jouwe: liefde is onbetwistbare
zekerheid.
MARTENS.

Met het resultaat?
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DELCOUR

(opgewonden).

Dat twijfel de liefde vergiftigt en dat ze verplettert onder 't gewicht van de zekerheid.
MARTENS.

En daarom wil je je liefde redden door nooit te twijfelen en h'r niet te beproeven.
DELCOUR.

Woorden, woorden, die kan je jezelf geven. Iedereen kan je in een doolhof zetten
en dan zeggen: zoek den uitgang. Die raad is uitstekend, maar wat heb je'r aan?
Raad lijkt op hulp als een wassenbeeld op een mensch! Als je niet gelukkig bent,
ben je ongelukkig, als je niet leven wilt, maak je dan van kant. Alles is logisch en
kan je jezelf zeggen, bekennen, maar dan....?
(is opgesprongen)

na ons gesprek had ze niet mogen gaan, en toch liet ik het toe, omdat ik een bewijs
wilde
(valt zichzelf in de rede)

Van wat? Dat ze van hem houdt? Dat heeft ze me toch gezegd!
MARTENS.

In ruzie!
DELCOUR.

Neen, als verwijt! 't Was mijn schuld! Ik had haar moeten
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beschermen, bewaken, alsof z'n ding was, niet zelf.... bah, 't is walgelijk, dat ik 't
haar liet zeggen.... en daarom liet ik haar gaan, omdat zij voelen zou, dat ik haar
liefde eisch, maar haar niet na twee jaar wil omkoopen met gevoel, dat zij kennen
moet, dat.... wat hoor ik?
MARTENS.

Onweer!
(maakt de deuren van het terras dicht)

Wat een druppels! Dat wordt m'n buitje. Ze zullen er onderweg door overvallen zijn,
en dat's al! Als Germaine je zóo zag zou ze medelijden hebben en spijt. En toch is
't goed voor je. Kom, vanavond maak j'r maar een aardig dramatisch scènetje van
- als ik er maar niet bij ben - met tranen en kussen en je pakt je biezen en gaat
morgen vroeg heen en dan is ook jouw hemel weer eens schoongeveegd.
(pauze; Delcour loopt onrustig op en neer).
DELCOUR

(verschrikt)

Kijk eens!
(Bliksem verlicht den tuin).
MARTENS

(kalm-ingaand op Delcours nervositiet) (maar vooral niet quasi ad rem)

Maar dat's weerlicht
(Een hevige slag reutelt uit, Delcour schrikt op).
MARTENS.

Ben je altijd bang van onweer?
(hem aanziend)

Wat heb je?
DELCOUR.

O! God niets, 'k schrok me dood.... 't maakt me gek
(veegt z'n voorhoofd af)

't Is ergens ingeslagen
(met wanhoop)

Martens 't moet ergens ingeslagen zijn!
MARTENS.
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Kom, wat is dat nu, kerel bedwing je, een flinke borrel moest je nemen, wat is dat!
Je zit je op te winden voor niets....
DELCOUR.

Maar 't is ingeslagen!!
MARTENS.

Wat zou dat?
DELCOUR

(kijkt Martens aan alsof ie zeggen wilde, ‘snap je dan niet wat ik bedoel’)

MARTENS

(weerstaat rustig dien blik en ziet meelijdend toe hoe hij nerveus op en neer loopt) (Gaat
naar muur om kellner te schellen; laat af bij 't uitroepen van Delcour).

DELCOUR.

't Is hier niet om uit te houden. Maar doe wat open! Gooi de deuren open, 't is om
te stikken hier. Die regen.... Laat de boel nat worden....
(loopt zelf op de deuren toe en werpt ze open) (verwonderd, alsof 't zin had, die hij
niet vat):

't Regent niet!
MARTENS

(troostend, vroolijk)

Eén bui, eén bliksem, éen donderslag en fini! Ziedaar hoe God een symbolische
voorstelling geeft van dezen middag. Alles vergeven en vergeten. En als je straks
Germaine ziet....
DELCOUR.

Met hem....
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MARTENS.

Haar alleen ziet, voor jou alleen....
DELCOUR

(dof)

En steeds hem in haar blijf zien.
MARTENS.

Wat? Wat bedoel je?
DELCOUR.

Ach!....
(zwijgt schokschouderend, loopt terug naar voorgrond, blijft nerveus staan, tikkend
met den voet op den grond, kijkt op z'n horloge, trekt de lippen saam).
MARTENS

(blijft op achtergrond, slaat hem gade).

10e Tooneel.
ZELFDEN, GERMAINE.
(Germaine verschijnt op 't terras een autopet op en lange heeren-regen-jas aan;
regennat ineengedoken).
GERMAINE

(ziet Martens weet niet of zij blij moet zijn)

Jij hier
(snel)

Waar is Louis?
DELCOUR

(ziet op kijkt haar aan, neemt haar op: zacht)

Hij
(pauze)
GERMAINE
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(tot beiden, niet direct tot hem durvend spreken)

Wat 'n weer! 't Heeft ons overvallen.
MARTENS.

Ons ook. Laat ik je mantel afnemen en.... je pet.
GERMAINE.

Hier! Merci,
(ietwat verlegen)

Hebben jelie gedineerd? Toch niet gewacht?
(pauze).
DELCOUR.

Neen hoor.
GERMAINE.

Gelukkig.
MARTENS

(natuurlijke toon om Delcour gelegenheid te geven zich te herstellen, vooral niet grappig)

Dat wil zeggen, ik kan niet eten als ik jou zwervend in de wildernis weet. Een
gevluchte leeuw van Pathé, je kunt nooit weten
(legt haar mantel en pet over een stoel)

Die boel is nat.
DELCOUR

(snel)

Ja, ga nog wat gebruiken!
MARTENS.

Ik denk er hard over, komen jelie ook nog? 't Kleintje koffie heeft hij er bij ingeschoten
(Germaine ziet hem aan om te weten of hij iets van de situatie weet of niet)

Germaine wij hebben een allerbeminnelijkst bezoek voor je waargenomen
(wacht even af).

Tot straks hè?
(af).
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11e Tooneel.
GERMAINE, DELCOUR.
(Beiden zwijgen, Germaine ziet telkens naar hem op, denkend dat hij spreken gaat.
Zij ziet dat hij nerveus zijn woorden zoekt, en met moeite zich bedwingt. 't Is alsof hij
elk begin afkeurt en zichzelf telkens 't zwijgen oplegt).
GERMAINE

(licht smeekend)

Louis!
(hij heft even 't hoofd, ziet haar niet aan, blijft dan staan met de hand aan een
stoelleuning)

Louis, wat heb je?
DELCOUR

(verwonderd)

Wat ik heb?
(smartelijk luid)

Heb ik nog!!
GERMAINE

(nadert hem doch blijft op kleine afstand)

Wil ik Martens vragen te komen....
DELCOUR.

Neen, 'k wil spreken, ik wil nu spreken met jou!
GERMAINE.

Laten we wachten tot morgen, je bent zoo.... God Louis wat is er?
DELCOUR.

Ja, wat is er, wat is er nog, zie je, daarover moeten we nu praten. Wachten, ik kan
niet wachten tot morgen. Heb ik niet lang genoeg gewacht, al die uren dat je weg
was, dat je....
GERMAINE.

'k Heb zoo'n innig....
DELCOUR.

Neen niets innigs, praten moeten we! Al wat ik je gezegd heb, toen ik alleen was,
dat al moet ik nu herhalen, maar nu hoor je 't tenminste, nu zal 't mij oplichten; straks
was 't of 'k er in stikken zou. En toch, alle verwijten, die ik deed, zij golden meer mij
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dan jou. Maanden, maanden gelee had ik 't je al moeten zeggen; ik voelde 't
aankomen, zoo onheilspellend absoluut, zoo onafwendbaar fataal.... ik zag 't komen
in ons huis, in de kamers.... zelfs kilde 't in ons bed, 't klamde aan de lakens.... en
toen zelfs toen dorst ik nog niet te zeggen, wat ik zag; misschien omdat 'k je sparen
wilde... 'k geloof, ik had medelijden. Medelijden? Met wie? Ik weet het niet; misschien
met ons geluk, dat stierf als een ziek beest en ik wilde niet, dat jij 't zou zien.
Maar nu, goddank, nu kan 't zonder medelijden, nu valt geen vezel meer te
scheuren, er valt alleen nog maar te constateeren, ons gevoel, ons hart is niet meer
hier!
O, ik weet wel, alles was verloren sinds lang! Maar, wat wil je? Ik zag de zekerheid
niet, misschien ook wel, maar 't bewustzijn ervan drong niet tot mij door, voor 'k je
zag heen gaan naar hem! En toen, van middag nog, toen heb ik nog even de oogen
gesloten en gedacht,
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neen gebeden, dat je niet gaan zou, dat je je armen om mij heen zou' slaan en dat
ons geluk op 't uiterste moment nog gered zou worden! 't Is goed, dat je 't niet deedt,
dat eindelijk die leugen ging, die mijn leven folterde. Want o, nu mag je 't weten: ik
kan je niet meer in de oogen zien, zonder achter hun glans 't verborgen geheim te
zoeken, in elke kus, die ik je gaf, hoopte en vreesde ik tegelijk een vreemde smaak
te proeven en als ik vol aandacht naar je verhalen luisterde, dan betrapte ik mij zelf,
dat ik de woorden wilde opwoelen, die je verraden zouden.
Je ging, en je gaan was ruw als een vuistslag op 't hoofd, maar 'k begrijp nu dat
't moest, om bij mij alle illusie of dwaasheid of hoe je 't noemen wilt, voor goed uit
te roeien. Ja, misschien ben ik wel blij, dat je ging, want zekerheid is waarheid en
waarheid is een degenstoot, misschien te scherp om pijn te doen, terwijl de twijfel
een martelend vreten is aan de zenuwen.
(als hij ziet, dat zij vertederd hem nadert).

Zie je, het ergste denken en er koortsig mee rond loopen als een ziek beest met
brandende wond, ja dat is zoo veel gemakkelijker, dat 't nuchtere absolute
aanvaarden, want alles is minder erg dan te erkennen dat niets je bleef, dat er alleen
nog leegte is. Dan is 't of alles door koude handen gedragen wordt uit je hoofd en
hart, als 't wegdragen van dooden. Toch nu, nu is me nog liever de kilte om alles,
dan zoo als 't die laatste tijd was, toen heel je wezen mij zoo koud was als een
nachtvorst, waarin elk hopen bevriezen moest.
(Blijft steken, ziet rond en zegt dan licht vertwijfeld)

Maar nu, wat doen we nu? Achter ons ligt ons leven, dood, afgesneden en voor de
toekomst van geen nut, voor jou noch mij
(een klok slaat)

De tijd gaat door, ons leven gaat door, of neen niet
ons

leven, maar 't joue en 't mijne ook. En we staan nog hier tegenover elkaar.... wat
vreemd, wat vreemd is 't leven toch.
(spreekt meer tot zich zelf)

'k Heb een revolverschot altijd een goedkoop theaterslot gevonden, dat niets oplost.
Maar 't blijkt nu toch overtuigender dan woorden om 't weergeven van de vrijheid
aan te toonen.
't Is jammer, dat er geen trein meer is, 't zou beter zijn, zoo ik ineens kon afreizen,
want alles is nu gezegd, zonder haat of bitterheid, zelfs geen wrok blijft tusschen
ons bestaan.
Nu moest je gaan Germaine, vannacht blijf ik hier wat lezen, de slaapkamer is
voor je vrij.
(zij komt naar hem toe)

Neen geen hand, laat mij sterk blijven, alles is gezegd..... voor goed, voor altijd.
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GERMAINE.

Alles is gezegd door jou, maar niet door mij. Weet je zoo zeker dat jij
alles

zei, en alles is, zooals jij 't zelf zei en dat je nooit spijt zal hebben alleen gesproken
te hebben?
DELCOIR

(klagend)

Ik ben zoo moe, waarom opnieuw!
GERMAINE.

'k Zal gaan.
DELCOUR

(onrustig wel)

Neen blijf, dat, ja dat zou ik willen weten, teminste als je 't mij zeggen wilt: Waarom,
volgens jou, waarom ging je naar hem, met hem, ondanks....
GERMAINE.

Ging ik? Of was jij het, die mij liet gaan? Jij liet me gaan, je dwong mij te gaan, en
'k was je dankbaar. Dankbaar dat je mij eindelijk duidelijk dorst toonen wat al dien
tijd verkapt en sluipend gebleven was. Heb jij zelf nooit gedacht aan de afschuwelijke
vernedering van je folterende vermoedens, je twijfel waarvan elk woord, elke blik
doorsijpeld was. Je sprak van koude en kilte, maar begrijp je dan niet, dat geen
liefde leven blijft, die je met verdenking, verdachtmaking en jalouzie vergiftigd? Wat
dood is, is kil! En als ik je kil en koud was, dan komt het doordat je zoo methodisch
of waanzinnig, of hoe je 't noemen wilt, alle geloof in onze liefde en ons geluk wist
te dooden. Jij hebt de atmosfeer bezwangerd tot stikkens toe. Op het laatst kon 'k
je niet zien, zonder lust te vluchten, zonder wroeging er-nog-te-zijn! En zelfs als je
weg was, bleef het zwoele van onweer om mij, bleef ik je oogen vol redelooze twijfel
zien en het nerveuze trekken van je mond. Soms dacht ik, dat ik gek zou worden,
en dan hoopte ik weer, ja hoopte ik, dat jou krankzinnig doen, werkelijke symptonen
waren, uit angst van je anders te diep te moeten verachten. Want 't leven was me
een hel geworden!
DELCOUR.

Waarin je bleef!
GERMAINE.

Ja, omdat ik nog liefhad!
DELCOUR.

Eindelijk de bekentenis. En je bleef, nietwaar, omdat jij dit voelde als een straf, die
jij jezelf wilde opleggen. Je hadt nog lief, altijd heb je hem liefgehad, al die jaren
was.... God jou liefde voor mij was 't zoeken van vergetelheid.
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(Eerst nu dringt tot Germaine door, welke obsessie hem al die tijd bevangen had. Hij
ziet haar aan: lange pauze.)
GERMAINE.

Arme, arme jongen. Wat hebben wij voor niets geleden. Ik wilde vluchten niet naar
hem, maar van jou en ik bleef, ondanks al 't lijden, ondanks ons onhoudbaar bestaan,
omdat ik lief had....
DELCOUR

(vol schuldbesef)

Mij.
(dan hartstochtelijk)

God, o God wat heb ik gedaan! Al, alles heb ik vermorseld, vernietigd. Alles on-
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herstelbaar verloren, en ik, ik alleen heb schuld. Germaine, om godswil zeg dat 't
niet waar is, zeg dat mogelijk is, wat niet kan bestaan, zeg dat de waarheid een
leugen is, de rauwe werkelijkheid, een bange droom was. Germaine zeg, zeg het
dan, dat al wat ik vertrapte nog leeft, dat wat verging nog bestaat!!
Germaine, Germaine, vergeef! God wat heb ik kunnen aandoen. Waarom heb ik
niet eerder gesproken? Germaine ik heb je lief, te lief.... ik was zoó gelukkig met
jou en daarom zoo bang, dat ik niet dorst, niet dorst te gelooven, dat 't blijven kon.
Ik dacht, dat je hem lief hadt en dat ik je gaan liet, was, omdat ik niet kon veroveren,
wat ik zoolang mijn vast bezit geloofde. Germaine, geloof me, ik zweer je, dat al wat
ik deed al wat ik zei, gebeurde, opdat je je armen om mij heen zou slaan als vroeger,
vróéger, om alle twijfel dood te drukken in mijn hart. Ik beluisterde je stem als een
dief
(Germaine ziet meer naar hem dan dat ze luistert)

om te grijpen 't woord, de klank, waarin ik voelde dat je alléen was van mij, voor mij!
Als een hongerige landlooper 'n stuk brood, zóo had 'k 't naar mijn lippen gebracht.
Germaine, ook ik heb geleden. Die tijd was afschuwelijk. Hoe is 't mogelijk, dat we
elkaar dat konden aandoen! Hoe is 't mogelijk dat we gesproken hebben wat we
zeiden, dat het kon! Dat we toen niet elke keer in elkaars armen gevallen zijn en
vergeving vroegen! Vergeving Germaine jij hebt ook zulke vreeselijke woorden
gezegd!
(hartstochtelijk)

Germaine, toe Germaine, zeg: 't verleden leeft niet meer nietwaar, 't is even verrezen
als een spook, maar nu we weer
(grijpt haar hand)

zien, weer zien, 't weer licht is, nu is 't verdwenen, niet waar? als een angstige
droom. En 't heden wordt nieuw, we ontwaken en vinden elkaar, met verwondering
de verrassing om 't nieuwe geluk. Germaine waarom zeg je niets?
(angstig)

Is, is alles....
GERMAINE.

Neen, neen, maar ik ben bang. Want, o in je woorden hoor 'k al je hartstocht, al je
liefde, vergeef me al je dichterlijke illusie, die met één slag werkelijkheid, al 't werkelijk
geledene afschudt. En ook ik kan de werkelijkheid verliezen in wat achter ons ligt,
maar niet in wat komen zal. Louis, kijk niet zoo vreemd, zoo bang. Ik vraag me af,
ben jij ineens genezen van al, alles, van heel je idee fixe dat ons leven duldeloos,
hoor je, duldeloos heeft gemaakt. Ik heb het volgehouden maar - o Louis, ik smeek
je, laat het in je doordringen, laat 't in je bewustzijn komen om geen seconde je te
verlaten. Misschien had ik 't nog weken, jaren of maanden gedragen, maar geloof
mij, ik bezweer het je, geen tweede maal, geen tweede maal, één dag, één uur,
zelfs
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geen woord. Want zoo iets kan een vrouw slechts een maal dragen, en de gedachte
alleen....
DELCOUR

(omhelst haar).

Lieveling, mijn lieveling je moet in mij gelooven. Die jaren waren we toch werkelijk
gelukkig, was ons geluk toch in de werkelijkheid. En ik voel, ik besef zoo wat je zegt.
Deze verzoening is als een eed, en wie zijn eed verbreekt.... ja voor hem bestaat
geen leven meer.
Germaine, ik heb een idee: kijk naar buiten, een poëtische manenacht. Laten we
wandelen gaan, 't wordt onze tweede huwelijksreis, de eerste gold alleen 't hart en
deze 't bewustzijn, de volkomen kennis van elkander.
(Hij werpt de ramen-deuren open, en roept blij verrast)

't Is heerlijk koud geworden.
(Germaine bevangen door de koude luchtstroom grijpt de jas van de stoel en slaat
deze om).
GERMAINE.

Of 't October is!
(Louis keert zich om en ziet haar staan, met de afgelegde jas aan)
DELCOUR.

Jezus Germaine, waarom?!
GERMAINE

(fluisterend):

wat?
DELCOUR.

Ik zag plotseling... door die... die jas...
(verlegen).

't Is dom natuurlijk; 't is niets....
GERMAINE

(laat den jas afglijden op den grond. Wil naar hem toe gaan, maar blijft, als weerhouden,
staan. Zij kijken elkaar aan met angst, durven nauw zich bewegen. alsof zij bevangen zijn
door een klamme angst. Dan slaat Louis de handen voor de oogen en blijft zoo staan).

GERMAINE

(droef meelijdend).
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Verzoening als een eed, die niet gebroken kan worden.
DELCOUR.

Wanneer, wanneer? Hoe lang nog?
GERMAINE

(angstig zacht).

Wat bedoel je?
DELCOUR

(met vreemde verre stem).

Hoe lang nog? En wanneer de laatste maal? Wie zal 't eerste moe zijn? Hoe lang
draag ik de kwelling, hoe lang laat jij je martelen Germaine?
GERMAINE.

Kom laten we de tuin in gaan, 't kan best zonder mantel. 'k Voel geen kou meer.
Kom je bent overspannen, je schrok even
(lief lachend)

dat telt niet mee hoor.
DELCOUR

(werpt zich snikkend neer)

Uitstel, er is alleen uitstel. Germaine, vlucht, vlucht nu; ga nu, eer dat je me gek
verlangt of moet verachten.
GERMAINE.

Kom, Louis, word wakker in de werkelijkheid. Eerst zweefde je mijlen er boven, nu
ben je bedolven onder voorgevoelens
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en overspannen gedachten. Kom word wakker en laat ons gewoon verder leven,
maar beter, gelukkiger en verstandiger - 't reëele leven, dat toch mooi genoeg kan
zijn.
DELCOUR

('t hoofd opgekomen).

Ik ben wakker, 'k ben wakker geworden, maar te vroeg, te vroeg.....
(Germaine kijkt hem aan, niet begrijpend)
DOEK.

September 1914.
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Verzen.
De zee ligt als een zwarte marmerzerk,
Met ring'lende aders grillig overtrokken,
De wolken staan in grauw granieten brokken,
Zwaar dreigt het roerloos, steil gestapeld zwerk.
Heel in de verte vliegt, met zwakke schokken,
Een vale gloed op schuwe schimmenvlerk,
En aan mijn voeten woelt de branding sterk
En bruist zijn eeuwig leed en wil mij lokken.
Maar luider dan de branding dreunt de donder,
En luider dan de donder klaagt mijn hart,
Want in mij is het marmer-kil-en-zwart....
De zon van 't kinderlijk geloof daalde onder,
De matte maan der twijfel klimt en wast,
Ach Leven! waarom houdt gij mij zoo vast?

Largo.
Half uit doem van nacht en droomen
In mijn ziele-zaal ontwaakt
Waar vale angsten mij omloomen,
Weet ik dat het licht genaakt.
Hoog in reuzenkracht van lijnen
Zwaar geplooid aandachtig hangen
Breed-zware eeuwigheids-gordijnen
Voor het land van mijn verlangen.
Als mijn droomen droomen blijken
In onhoorbaar hooger Heden,
Zal éenmaal.... de voorhang wijken,
Ik opnieuw in vrijheid treden!
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De boeman.
De nachtwind huivert door het bosch,
De toppen suiz'len,
Ik zit in 't weeke, natte mos,
Mijn oogen duiz'len.
Ik hoor.... ik zie.... een sprokk'laar gaan
Zijn takken gaêrend,
Hij ziet me in starre ontzetting aan,
Mij langzaam naêrend,
Hij schiet mij rap voorbij, aldoor
Mij streng bestarend,
Ai mij! Hoe zal de Dood eens voor
Mij staan, schrikbárend!
Wat is het vreemd dat gij zoo need'rig zijt....
Gij, die mijn somb're schichtigheid, mijn hoogen
Ontémb'ren trots met éen blik uit uw oogen,
Eén zoet gefluisterd woord van teederheid,
Stil naar der menschen kalme dreven leidt....
Uw trouw heeft mij tot tránen toe bewogen,
Uw vreugd' heeft mij met heiligheid omtogen Wat is het vreemd, dat gij zoo néed'rig zijt....
Maar laat dan míj met schallend koop'ren taal
Uw schoonheid uitbazuinen, dat verwónd'rend
Elk ophoore in wiens hoop de scheem'ring viel O dat voor héel een luist'rend volk mijn ziel
Uw roem verkondige als een bréed-uit dond'rend
Kérk-orgel door der eeuwen kathedraal!
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Ε τ ρπη
O als ge wist van 't leed voor u geleden,
Waar heel dit bérgland van weergalmen zal Maar hoog en ver, gelijk een waterval,
Klatert uw lach-stem door het blauw Verleden!
O Kind van licht en wind, hoor mijn gebeden!
Roep mij tot u! Altijd en over-al
In bérg en dal roep ik om u want al
Mijn moed en kracht is me als een stáf ontgleden.
Ik ben verdwaald. Onzéker gaan mijn voeten.
Mijn brandende oogen zien den dag ál doffer.
Keer tot mij weer! Laat mij niet langer boeten!
Laat mij niet ondergaan! Wees mij genadig!
Vriendschap en Liefde heb ik u wreed ten offer
Gebracht en velen noemen me al misdadag.

Een witte schelp.
Een witte schelp, door mij van 't strand
Naar huis genomen,
Fijn trillende op mijn open hand,
Speelt met mijn droomen....
Een kopje.... een spits-spiraal'ge kroon,
Zacht-blauwe nerven,
Gelijk een spróok-prinsesje schoon,
Na járen zwerven....?
Ik breng haar zachtjes aan mijn oor
En luister.... luister....
Zij praat mij vreemde dingen voor,
Eindloos gefluister....
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Wat is er tusschen ons gekomen?
Verhéel het niet,
Mij volgt in waken en in droomen
Een vreemd verdriet.
Zijn onze als bloemen teere kussen
Misschien ontloken
Vóor dat de lente-nevel tusschen
Ons was gebroken?
Er gloeide tránenlicht in je oogen,
Je hande-druk
Kwam telkens vaster.... O dit hooge,
Bróoze geluk....
Men zegt dat Liefde en Schoonheid nooit vergaan.
Maar als ge alleen ligt, uit uw zoetste waan
Ontwaakt, verbáast ge u dat de rook zoo traag
Vervaagt, die ge uitblaast in een zonlicht-baan.
En zoo ge tháns nog niet in dof geklaag
Uw hoop vervloekt en lacht van haat en spijt, 'k Hoor reeds uw noodkreet om vergetelheid!
W. DE RIJKE.
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Narren-liefde.
II.
Het nuchtere dorp lag onder de vergeelde linden en de bruine kastanje kronen als
een versleten schooier gehavend en verdrietig weggeschurkt in een aardvoor. Een
stormwind ranselde over de lage daken. Het bleeke lampelicht gloorde schuchter
achter de venster-gordijnen.
De oude vigilant rolde krakend en piepend over den slijkerigen kazei weg.
Uitgeleefd, hopeloos verlaten leek hem 't nest thans, onder de ontzaglijke zwart
violette wolkgevaarten die langs den ijsblauwen, maanverlichten hemel stormden.
Kribbig, twistziek en nerveus stond hij voor het raam van zijn slaapkamer. Vlak
tegenover hem lag het huis van den antiquaar. Hij apende het venster en keek in
het donkere smalle steegje waaruit het gorgelend geluid van volloopende
regentonnen drenzerig opklonk. Nieuwsgierig tuurde hij naar het dichtbije venster
waarvoor een lancaster gordijn zedig neerhing. Of Natascha dáár zou slapen? vroeg
hij zich af. Doch glimlachend over zijn schooljongens verbeelding schreed hij op
zijn koffer toe en begon die uit te pakken. Gedachteloos stak hij aan het
kaarsvlammetje een sigaret op. Toen hoorde hij de nijdige dorpsklok slaan en telde
de kort afgemikte slagen.
- Tien uur, mompelde hij. Opnieuw keek hij naar het witte gordijn en verbeeldde
zich, dat de plek in den zwart rooden gevel witter geworden was. Nieuwsgierig
naderde hij weer het venster en tuurde star naar de overzijde. Nu eerst vlamde daar
een gelen lichtschijn, terwijl een zwakke schaduw over het gordijn gleed. Natascha!
zei hij luid. Hij schrok van zijn eigen stem en stapte ruggelings in de kamer. Zou zij
weten dat hij hier was, zoo vlak bij en toch zoo ver weg? Zijn ongedurigheid groeide.
Op en neer liep hij als in een kooi, vloekend, steunend, mompelend, biddend. God
laat me haar zien.

Groot Nederland. Jaargang 19

199
Waar blijft zij nu? Ze is daar. Ze moet daar zijn. Voelt ze dan niet dat ik hier ben. Ik
met m'n idiote verliefdheid. Hij verplaatste met nutteloos lawaai dingen die als
gemetseld in de kamer stonden. Kuchte, riep luid haar naam en schrok te saam om
den wind die met een slag het rinkelende venster toesmeet.
En altijd staroogde hij naar dat onbeweeglijke gordijn waarover sarrend en hitsend
de zachte schaduwen gleden. O! God verdoem me! kreet hij uit toen het licht
verdwenen was en de koele blanke plek onberoerd de weerschijn van zijn wiebelend
kaarsvlammetje bleekjes kaatste. Bewoog het gordijn door den wind? Wat gebeurde
daar? Langzaam ging het doek de hoogte in. Dan ging heel zacht en voorzichtig
het raam open. In de blauwe kamerdiepte achter een dun zijden schermpje gloeide
een teer lichtje. Natascha! fluisterde Henk. Ver voorover buigend kon hij met de
vingertoppen de haren beroeren.
- Henk! jongen, zei ze met haar weeke verliefde stem. Maar toen al weer spottend:
Je maakt 'n leven om de dooden te wekken. Is je raam aan stukken gevlogen?
- Natascha! lieve, lieveling, klonk zijn blije stem. Waarschuwend siste zij ‘schscht.’
- Maak nu geen spectakel Henk. Denk aan 't dorp en m'n fatsoen. Hij hoorde
echter zoo'n lach in haar stem dat hij zachtjes als een kat begon te miauwen. Ze
proesten beiden als kinderen. Ik heb je met het rijtuig hooren komen, zei ze. Ik ben
naar voren geloopen en zag in het lantarenlicht. Durfde je niet meer bij ons te komen?
vroeg ze smalend.
- 't Was te laat, zei hij. Ik dorst niet goed.
- Voor wie ben je dan gekomen, spotte zij weer.
- Alleen voor jou.... ik wou je weerzien.... ik kon niet langer wachten. Ben je nu
tevreden.
- Ja, zei ze eenvoudig. Ik zou je nu wel een zoen willen geven, maar je bent te
ver weg. Zij leunde over het venster kozijn en keek met groote oogen naar Henk.
'n Film situatie! fluisterde zij. Hij lachte zachtjes. Het wiebelende lichtje verlichtte
heel even de hoofden waarin de oogen vochtig glinsterden. Hij zag haar blanke
nacht-hemd en een dunne rose zijden sjaal om de zwarte haren en slanke hals.
Zoo staarden ze in elkanders oogen of ze in diep, klaar en geheimzinnig water
keken. De vingertoppen streelden of lieten als electrische draden stroomen van
energie en verlangen door. Minuten vergingen. De wind ranselde door de linden en
kastanjes of beukte tegen deuren en poorten. Het dorp sliep rustig en stompzinnig
als kon wel de
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hemel niet de aarde vergaan. 't Was of zij beiden buiten de natuurmachten stonden
in een glazen grot opgesloten alleen voor hun tweeën leefden.
- Hoe stom, zei Henk, dat we nu niet bij elkaar kunnen komen.
- Trap je ledikant in elkaar en maak er een brug van, spotte Natascha.
- Ik slaap in ijzer, antwoordde hij. De waard heeft zijn gasten niet vertrouwd. Hij
weet zeker dat jij zoo gevaarlijk dicht bij slaapt.
- Ik ben ongevaarlijk geworden zei Natascha. Sprak ze in ernst of spotte ze een
beetje. Henk luisterde met groote aandacht en hoorde elke nuance in haar stem.
- Wie heeft je angel uitgetrokken, vroeg hij schertsend.
- Als je daar nu nog om vragen moet kan ik wel gaan slapen, antwoordde ze
gekrenkt. Ik ben ziek geweest vervolgde zij, echt vervelend ziek. Ik moet staal slikken
en slaappoeders gebruiken. M'n zenuwen zijn van streek. Ik sterf hier. 't Is een
ellendig dorp met ellendige menschen. En nou komt m'n lieve familie zaniken met
trouwplannen. Tante Rosa, meent dat zal me goed doen. Ze stuurt elke week nieuwe
vrijers.... en wat voor welke! Sluikharigen en krullebollen, blonden, raafzwarten en
grauwen. Droefgeestigen en ghijnmakers, handelslieden en geleerden. Om er bij
te grienen of me dood te lachen.
- Is er dan geen enkele bij waarmee je in zee zou willen steken, vroeg hij ironisch.
Zij antwoordde niet; schokte slechts de schouders. Hij bekeek haar lang en
onderzoekend. 't Was of haar gelaat nog smaller, de oogen nog dieper in de goud
bruine schaduwen glansden. Het bovenlijf in het dunne nachthemd leek zoo teer
en fijn dat de lijnen bijna oplosten in de ijle sluiers van het luchtige gewaad. Als
kinderen devoot gaand ter heilige communie zoo hield zij de fijne handen voor de
borst. Geknield lag ze voor het open venster, het hoofd een beetje gebogen naar
hem toe, de blauw-zwarte haren in weelderige golven breed gespreid over den
ranken hals en de zacht rondende schouders. Heur gelaat was ivoor bleek waarin
de volle lippen bloedrood van zinnenlust lachten.
- Wat ben je mooi, Natascha, zei hij in heilige bewondering.
- Ja zei ze eenvoudig, dat is m'n ongeluk geworden. Maar toen lachte ze weer.
Hij zag haar tanden schitteren, de neusvleugels leken te trillen. Ze streelde met de
blanke smalle hand langs haar slapen de haren weg die de wind haar in 't gelaat
woei. Haar borst hijgde op en
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neer. Jongen! riep zij uit, was je nu maar hier! en strekte de armen naar hem uit in
overgave en begeerte.
Heviger ranselde de wind door de boomen met daverend geweld lijk stortvloeden
beukend op het strand. Aan flarden scheurend tegen kantige daken, loeiend om de
huizen heen en joeg de bitse klokke klanken in den razenden dronken nacht als
gillen en kreten over het ronkende dorp.
- Natascha! riep hij. O! Natascha, snikte zijn stem. Hij zag haar lippen in
ontvangenis open staan: een bloedroode aronskelk in ivoren schaal. Zij rekte het
bovenlijf; stond uit haar knielende houding nu recht op blank voor het zwarte raam
en de van licht doorzeefde schaduwdiepte. In strakke plooien viel het nachthemd
om heur ranke slanke lichaam, straf om de puntige harde borsten, soupel over de
schouders. Frank en trots als de nek van een vaas lijnde de hals op in den kanten
kraag der chemise.
- Natascha! smeekte zijn stem.
Zij antwoordde niet. Doodelijk bleek was haar gelaat, de mond en de oogen alleen
leken bezeten van vreemde kleurglanzen. Uit den woesten nachthemel waarlangs
de wind in stormvaart voort donderde rilden vale lichtschijnsels. Langzaam in gespitst
overleg streelde zij de lange, golvende zwarte haren als bespeelde zij met fijne
vingertoppen harpesnaren. Dan spreidde zij haar armen en hief ze hoog boven het
hoofd en liet ze weer neerglijden langs haar borst en heup en dijen. Wrong ze in
slangachtige, sluipende, rhythmische bewegingen op en neerwaarts, spelend met
de handen in de polsscharnieren, spelend met de scherpgepunte vingers in cadans.
En bewoog nu eerst het bovenlijf, nadat zij in delireerende overgave het nachthemd
tot op de heupen had neergelaten. Zij wendde de schouders langzaam heen en
weer, zacht schoven de zwarte haargolven als blauwe schaduwen over de trillende
borsten. Het wiebelende kaarsvlammetje wrocht vliesdunne goudschijnsels op de
albast witte huid en diepe schaduwholten in de arm-oksels, de borst en navel. Zij
stond stil en elke zenuw leek trillend te dansen. Zoo stond ze voor het open raam,
bewust van haar schoonheid, naakt in haar teugellooze zinnelijkheid, schuldloos
en oprecht, met groote schitterende oogen, de kersfrissche mond vochtig in het
ziekelijk witte gelaat. Er straalde een betooverend, bedwelmend fluidium van haar
uit waarvoor een heilige bezwijken zou. Zij bleef sprakeloos staan, genietend van
den man die met gestrekte armen en vingers in klauwen verstard, de zwoegende
borst op het
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kozijn geleund, het groenbleek gelaat door passie verwrongen, daze woorden
uitsnikkend voor haar lag.
Hij boorde de nagels in zijn hand, wrong zijn lichaam als gefolterd door
karwatsslagen, voelde het bloed suizend en ijl door zijn hersens jagen, strekte weer
en telkens weer de armen smeekend naar haar uit, terwijl toch hopelooze melancholie
uit zijn verduisterde oogen blikte.
- O! schande, o! ellende. Natascha! hoer! kreet hij in smart en verdwazing uit.
Maar de stormwind ranselde de stugge woorden met de hakkelende klokkeklanken
weg.
Natascha bleef trots en zelfbewust staan, zonder deernis, zonder liefde,
triumfeerend over den stotterenden zwakkeling neergesmeten door den stormwind
van zijn begeerten, verslagen, geknield, geketend aan haar voeten. Boven
menschelijk in haar sidderende naaktheid. Zoo stond ze voor het open venster terwijl
de wind stormloeiend langs de daken rende, regendroppels neerkletste, de boomen
zwiepten en kraakten. Haar oogen starend als de nacht in den nacht.
Toen trok ze aarzelend het dunne sluierhemd weer over haar koele blinde
naaktheid.
- Nacht liefste, fluisterde ze Henk toe die stom geslagen naar haar opkeek. Zij
sloot onhoorbaar het venster, liet de gordijn neer en verdween in den nacht.
Nog knielde hij gedachteloos, de armen uitgestrekt naar het blinde venster, toen de
huiverende kou hem uit die geestelijke verstarring wekte. Met de vochtig kille handen
wreef hij zijn pijnlijk stramme knieën. Nog tuurden zijn oogen star verlangend naar
den overkant.
- Dwaas, vervloekte dwaas, mompelde hij al ontnuchterd en trad angstig huiverend
terug in de slaapkamerruimte. Bij het schamele kaarslicht bekeek hij in den
verweerden slechten spiegel z'n evenbeeld.
- De dood van Ieperen, spotte hij. Zijn kop leek langer en verwrongen, de neus
hoekig, de kaken weggevreten en kil paarsch van couleur, de huid
doodsch-verschrompeld als perkament met roestvlekken. Hij herkende noch 't gelaat,
noch de oogen. Voelde het bloed niet meer door zijn marmerkoele lichaam kloppen,
het leek verstard en kil.
- Vervloekt, gromde hij, droom of waak ik nou? Hij hield de witte hand in de
kaarsvlam; zag hoe 't roet den vinger besmeurde, maar voelde geen smart. Angstig
keek hij het troebele donker in.
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- Ben ik stapel gek geworden? Stond Natascha achter dat blinde venster? Hij was
in een toestand van ijlend droomen en werkelijk leven, van brekens strakke
verbeelding en wikkende realiteit. De kamerdingen lagen plots buiten zijn
gezichtskring. Hij stiet tegen voorwerpen aan, die hij verder op zag staan. Tot
driemaal toe greep hij naar de kaars om die op eene commode te plaatsen, maar
voltooide het gebaar niet. - Ik ben krankzinnig, zei hij.
Hij stond plotseling in de gang met de kaars in de hand en zocht naar de deur
van zijn slaapkamer, die hij niet vinden kon. En was weer binnen voor hij het wist.
Zuchtend en versuft begon hij zich te ontkleeden. Nu rilde hij van de koude, maar
liet gedachteloos de vensters wijd open staan. Toen kroop hij huiverend tusschen
de klamme lakens, geeuwde lang en aanhoudend en probeerde in te slapen, door
de oogleden te sluiten. Maar zag nu opnieuw Natascha als een verschijning. Een
oud meubel kraakte, de stormwind beukte op het dak, het raam kletterde of iemand
er met de vuist op hamerde. Hij hoorde duidelijk een stem schreeuwen: doe toch
open! sprong uit het bed, liep naar het klapperende raam en keek loerend als een
dief in den nacht. Blind stond het venster in den zwarten muur. De orkaan loeide
om het schuddende huis en de krakende boomen, hagelsteenen sloegen hem in
het gelaat. Leunend met het bovenlijf over het kozijn luisterde hij naar den huilenden
wind; en tusschen de zwart roode muren opkijkend zag hij den diepblauwen hemel
waarlangs schuimwit omrandde wolken in toomelooze vaart voort holden.
Krankzinnige lichtflitsen verschenen en verdwenen. En ineens zag hij zich over de
verschansing leunen van een stampend slingerend schip in noodweer op den
Oceaan. Hij voelde het schip trillend schudden onder den woedend woelenden
stormaanvaal der stortzeeën, hoorde hoe de boot tot in haar binten kreunend kraakte,
zag onder het starre licht der seinlampen het bloesem witte en granaatroode schuim
uitruizelen over de lillende aalgladde golven heuvelen.... en zag dan Natascha weer,
naakt en puur, huiverend blank als pas ontloken witte rozen, met een kinderlijken
glimlach om den offerblijen rooden mond. Maar oneindig melancholiek staarden
haar groote oogen naar onbestemde dingen.
- Idioot, vervloekte idioot, schold hij woedend. Met harden slag trok hij de vensters
toe, sprong opnieuw in bed, trok de dekens over de ooren om de razende
stormgeluiden niet meer te hooren en sliep eindelijk geestelijk en lichamelijk afgetobt
droomloos in.
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De dorps idylle.
Voor het raam van de stille herbergzaal zat hij alleen te ontbijten. Bonkige witte
wolken snelden langs den koelen lichtblauwen hemel. De herfstzon straalde frisch
en luchtig over het glinsterend rillende natte dorp. In de groote plassen op den wit
en droog gewaaiden kazei weg ploeterden de snaterende ganzen, de sneeuwblanke
lijven in het kobalt blauwe water. Uit de breede wijdopen poorten der schuren dreunde
het dof en regelmatig geklapper der dorschvlegels. Hanen kraaiden in de warme
gouden zon, kippen kakelden, boeren kinders trokken babbelend en lachend naar
de vroegmis. De weerbarstige kerkklok hamerde met kort afgemikte slagen als
hamers op een aambeeld, nijdige klanken in den zwierigen wind. Hij hoorde de
winkelbelletjes rinkelen, honden bassen en menschen klasseneeren. Een troep
okkelingen voortgedreven door een koewachter trok voorbij. 'n Merel zong het
hoogste lied uit in een benepen kooitje.
Zoo en niet anders had hij 't dorpsleven gezien en beluisterd. Zoo was het gegaan
en ging het eindelooze dagen, monotone grauwe jaren, grijze eeuwen lang voorbij.
Altijd dezelfde menschen, de eendere gesprekken, gedachten, verwachtingen.
Hetzelfde verdriet, genot, wantrouwen, geloof, dezelfde laster, hoop, liefde. Hij zag
het leven en de dood komen in een onafgebroken hopeloos eentonig rythme.
Eenvormig van lijn, een vervig van kleur. Het erbarmelijke werkleven en de
raadselachtige dood, de hopelooze eeuwige worsteling, de wanhopige eindelooze
dood. De eeuwige verveling geeuwde uit de huizen de schuren, de stallen, rekte
strekkend uit de menschen en dieren op, teemde traag over de wegen en het
moedeloos versufte landschap.
Lusteloos en melacholiek tuurde hij de lange straat in en at wat van de dingen
die voor hem stonden met lange tanden. Zijn hersens lucide in den nacht vinnig
gespannen voor geluid en verbeelding, waren nu loom en traag troebel als oude
wijn.
Het leven leek hier hopeloos ellendig, kleurloos wijl niemand de kleuren zag,
zonder zon door de alledaagschheid van het licht, vreugdeloos om de stompzinnige
herhaling, lusteloos door de versleten afgerafelde lusten, smarteloos omdat alle
smart in alle fazen uitgeput was, liefdeloos en tijdloos, eindeloos herhaald in
eindelooze verscheidenheid... en altijd weerkeerend tot het punt van uitgang. Een
cirkel, een malle molen. 't Leven dat zich als een rat in den staart beet.
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Hoe tergend onbeduidend leek dat waarachtige in de aarde vastgeankerde leven
met al zijn nooden en teleurstellingen naast de fantastische orgie, de denkbeeldige
lusten, vormen en kleuren die hij in den nacht gedroomd had.
En weer keek hij de dorpsstraat in, zag de boerinnen in haar sombere afgedragen
kleeren met de ronde vruchtbare lijven strakgespannen onder de verwaterd-blauwe
schorten, de hangborsten puilend in de nauwe jakken, het roestig kleurige peenhaar
in spichtige knotjes op 't achterhoofd, de verweerde grove gezichten, de kouwelijk
paarsche neuzen, de koele nuchtere oogen die geen zon, hemel of sterren meer
zagen, onverschillig de straat afgluurden....
Wikkend en wegend deinden zijn gedachten rustig en gelaten op het roerlooze
spiegelvlak van zijn lucht blauwe ziel. Lang bleef hij zoo soezen. Bij tusschenpoozen
dacht hij aan Natascha. Toen de torenklok tienmaal geslagen had, stond hij aarzelend
op, slenterde door de gang en ging de trap op naar zijn slaapkamer. Vluchtig bekeek
hij zich in den spiegel, vond dat hij er zielig mistroostig uitzag en besloot eerst naar
buiten te gaan voor hij Natascha ging bezoeken.
Nauwelijks stond hij buiten onder den wijden dom van den herfst hemel, met de
frissche windvlagen in 't gelaat, de zon in de oogen of hij vergat alle melancholieke
gedachten. Hij snoof den zoeten geur op van hooi en heide, van tarwe en rogge en
vond de aarde jong en fleurig. Hij zag tegen het wit-en blauwe hemelfond de beuken
en eiken met koperrood blarendak, de zonnebloemen en malven tegen de mosgroene
houten schuttingen, de bruine en zilvrig grijze rieten huisdaken en genoot weer van
de daverende kleurenpracht in het trillende zonlicht.
De wereld is mooi zei hij en glimlachte.
Hij liep met groote stappen naar buiten. Groette met vriendelijk herkennen de
voorbijgaande boeren en de slanke populieren die in lange rij langs de blauwe beek
stonden, het goudend licht wiegden in de trillende ragfijne toppen. Languit lagen de
lila schaduwen neergevleid over de zilvrig beperelde maisch groene weide.
Toen bleef hij treuzelend voor de fluweelbruine heide staan die oneindig uitgestrekt
onder den oneindigen hemel naakt en onberoerd voor hem lag. In geluidlooze galop
draafden licht en schaduw over het mollig weeke heidekruid. Uit den hemel rilden
koel en klaar de kristalijnen klanken van merels en roodborstjes. Hij voelde lust om
verder te loopen, dwars over het veld naar de dennebosschen die zwartblauw

Groot Nederland. Jaargang 19

206
in teere golven tegen den ijlblauwen hemel schoven als zacht ronde heuvelen.
't Was of hij voor de eerste maal de heide, de bosschen en den hemel zag zonder
gedachten, zonder herinneringen, zonder vergelijkingen. De zon bescheen hem en
hij stond daar in den koelen herfstwind gelukkig zonder geluk als een boom. Hij
rekte trots en overmoedig zijn lichaam en strekte de armen wijd uit en zeide luid,
zacht glimlachend.
- Hoe eenvoudig kan het leven gelukkig zijn.
Van verre hoorde hij de plompe torenklokken klanken.
Met schrik dacht hij aan Natascha. Was hij naar 't dorp gereisd om te droomen
of van 't leven te genieten. Diep in zich wist hij het smeulende lustenvuur. Bijna met
angst dacht hij aan den nacht. Hoe zou hij haar thans begroeten?
Nu liep hij weer den langen weg terug. Krachtig stapte hij aan. Hij voelde het bloed
warm door zijn lichaam, in zijn gelaat. Zonder eenige voorstelling van hetgeen hij
nu doen zou liep hij het dorp in.
Trad de bekende winkel binnen, maar zag daar niemand. Keek in de kamer waar
de oude David altijd werkte. Die was leeg en vol geluid van tikkend en slaande
uurwerken. Juist wilde hij de lange witte gang doorgaan, toen hij haar vlugge rappe
schreden hoorde.
- Natascha! riep hij en voor ze er bedacht op was zoende hij haar lang op den
mond.
- Wees toch voorzichtig, zei ze ingehouden lachend. Vader! riep ze luid, raad
eens wie daar is! Kom binnen, vervolgde Natascha nog aldoor zacht proestend.
Hier is 't verloren....
- De verloren zoon, mompelde Henk.
Met een geheimzinnig lachje in de oogen keek de oude David naar de twee
overmoedig gelukkige menschen. De bedaagde tante die scherp over haar bril
loerde vroeg al dadelijk of Henk bleef eten. David moest naar een veiling. Tante
naar de keuken.
In de stilte van de woonkamer zaten zij getweeën, sprakeloos de oogen naar den
zon vlammenden tuin. Gelukkig om dit heerlijk dichte nabij zijn, om elkanders
vreugde, om de fijne geur die de kamer parfumeerde. Gelukkig na de lange scheiding.
Geen van tweeën waagde het nachtelijk avontuur te bespreken. Het daagsche
leven leek helder als sneeuw blank linnen in de zon op het groene bleekveld. Er
waren kleeren om het naakt, er waren de vriendelijke woorden als grijze asch op
gloeiend vuur. Ook zoo was 't
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leven goed, zonder de korte spanne van driftig losbrekende passie, van stamelende
woorden en hijgend verlangen.
Zoo leek 't geluk zuiver als bronwater in kristal, als 't zonlicht op het nat geregende
gazon, de gloeiende kleuren der asters en malven, de roode wingerd slingerend
om het prieëel. Gelouterd was hun geest, gelouterd de zinnen en gedachten. Hun
liefde herboren. Blij en rustig als een man en eene vrouw die diep in elkaars
gedachten gepeild hebben, zoo zaten zij daar 't leven te bekijken lijk een
schouwtooneel. Zij begrepen elkander zwijgend glimlachend.
- Zie die vinken eens spelen, zei Natascha opstaand.
- Daar is een meesje, riep Henk. Jij lokt ze zeker in den tuin met vogeltjes zaad,
vroeg hij.
Zij zwegen een wijle turend naar de vogels.
- Kijk die zwarte lijster daar 's te keer gaan. Wat 'n dikke regenworm heeft ie te
pakken. Terwijl Henk het wijzend gebaar maakte, raakte hij toevallig Natascha's
hand. Wat ben je koud zei hij de dunne witte hand streelend. Je lijkt nog bleeker
dan vroeger. Als je zoo door gaat word je nog doorschijnend.
- En jij bent zoo stil geworden of je uit een klooster komt, meende ze glimlachend.
Terwijl hij nog altijd haar koele hand aaide, bekeek hij haar aandachtig. Haar
gelaat leek nog smaller, fijner van teint en blauwer van schaduw om de oogen dan
in den zomer. Hij meende dat haar oogen verheugd glansden. Maar ook onder dien
vriendelijken warmen schijn bleven ze grondeloos als het barnsteen gouden water
van een diep meer bij het avondschemeren.
- Je ziet er zwak uit Natascha.
- Dat kan wel, zei ze schouderschokkend. Ik slik weer staal en slaappoeders.
- Wat scheelt er aan? Ben je ziek.... nerveus....
- Bloedarmoede. Ik hou 't er voor dat m'n ziel bloedloos is. Ze lachte melancholiek.
M'n hersens werken 's nachts altijd door als een dol geworden motor. Nou, dan ben
ik 's morgens lui en slaperig.
- Wat hindert je, schat? vroeg hij dringend. Word jij nu ook al zwaar op de hand?
Kom toch! Gooi die muizenissen over boord! Hij streelde nu haar bovenarm en gleed
met zijn zachte warme droge hand over haar hals en wang.
Zij trilde even, haar wangen kleurden bloesemrose. Toen greep zij
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de verleidelijke hand en zoende die lang en met wellust. Maar dan vroeg ze met
volle vaste stem:
- Zeg me nu eens eerlijk waarom je gekomen bent. Zij keek hem onbeschroomd
in de oogen.
Hij weifelde. Zou hij haar alles zeggen, hier in die huiskamer waar de portretten
hingen van haar vader en moeder, der grootouders? Dorst hij het te wagen om haar
hier van zijn dronken droomen en erotische fantasieën te vertellen? In deze kamer
waar zij op den schoot van haar moeder leerde bidden en babbelen? Hij aarzelde.
Een golf van sentimenteelheid leek zijn begeerte en hartstocht weg te spoelen. Hij
zag alles in een valen mist. Hij loochende het ware doel en zei gedwongen vroolijk:
- Om jou weer te zien, liefste. Ik kon 't niet langer uithouden zonder jou. Ik moest
je zien.... 'k wou je stem hooren.... ik.... je.... bewonderen....
- Aj! zei ze of ze zich prikte. Dat laatste plak je er maar zoo bij. Dat meen je niet
en kun je ook niet. Wat was dat er naast. Nee! zweer nu as je blief niet. 't Geeft
niemendal. 't Hindert niet. Zwijg nu maar. In godsnaam zeg nu niets meer....
Bewonderen! herhaalde ze schamper en lachte hysterisch.
Toen zwegen ze beiden angstig om het verloren paradijs van hun zonstralende
stemming. Zij hoorden het zware tikken van de klok, een speeluurwerk liep af,
rinkelende klankjes tinkelden lustig door den langen gang. Zij zwegen. Het
hooggestemde gekweel van een zanglijster klonk in den tuin.
Natascha lag leunend in een breeden zetel. Inert lagen haar marmer witte handen
in den schoot. Zij voelde een doodelijke moeheid over haar denken waren. 't Liefst
was ze ingeslapen. Waar dienden alle woorden toe? Waarom had zij zijn leugen
niet voor lief genomen? Zij wist immers wat hij van haar begeerde. Maar waarom
dan die suffe schijnheiligheid, dat wanhopige zelfbedrog, dat kwetsende wantrouwen.
Was zij dan een prooi die op sluipwegen betrapt en overvallen moest worden?
Waarom die angst? Kon hij niet royaal voor zijn begeerte uitkomen. En toch diep in
haar ziel verheugde zij zich over zijn kuischheid. Zij zag hoe hij leed onder die
worsteling. Toen keerden haar blikken naar den tuin. Ze zag de zonstralen gevangen
in de ronde harten der zonnebloemen en dacht na over het schaterend lachend
kleurfestijn der asters en dahlia's in het dansend trillende stofgoud Een schaduw
overlommerde haar. 't Hoofd achterover den polster-

Groot Nederland. Jaargang 19

209
rand geleund liet zij zich zoenen op den mond en de oogen. Zij ademde zacht en
tevreden; als een slapend kind glimlachte zij.
Toen zij opkeek zag zij Henk bevend en trillend, doodsbleek tenden adem voor
haar staan. Haar oogen gluurden, passief tusschen de lange wimpers. Haar mond
stond als een granaatroode kelk open. Zij zag hoe zijn neusvleugels trilden, hoe hij
den geur opsnoof, hoe zenuwachtig zijn handen beefden, hoe donker dronken zijn
wijd gesperde oogen blikten.
Opnieuw wilde hij zich overbuigen. Maar iemand rammelde aan de deurkruk. Hij
hoorde tante's stem in den gang uitvaren tegen de meid in de keuken. Daarna trad
zij schoorvoetend binnen.
Natascha zat weer met dien kinderlijken schuldloozen lach recht op in den grooten
stoel. Met kalme stem zei ze luid:
- Ik hou' niet van Wedekind. Zijn werk lijkt me zoo on-af. Wànneer het spel ten
einde is denk je: daar komt nog een bedrijf.
- Dat komt dan ook, zei Henk nerveus lachend. Maar dat speelt op een andere
plaats. In 't leven zie je de laatste acte. Hij liep met kleine passen voor de breede
glazen tuindeur.
Tante scharrelde in een kast, nam er een doos uit en vroeg stilstaand bij de open
deur:
- Willen jullie niet een kop lekkere chocolade.... of liever koffie.
- Koffie, riep Natascha.... en jij Henk?
- Ja, koffie antwoordde hij en grinnikte zachtjes.
Hij zat weer en beschouwde Natascha die loom en mat, de knieën gekruist, de
handen gevouwen om 't achterhoofd, weggedoken in den leunstoel lag. Hij volgde
met vleiende blikken de soupele lijn van wreef en kuit, de vaasvormige ronding der
dijen als met handen glad gestreeld onder den rok van donker groene crepe de
chine, de smachtend dunne taille, de ontplooiende buste in de reseda kleurige
blouse met het doorzichtige chiffon om den ivoor harden hals. Was alles
zinsbegoocheling, vermooide hij haar slechts om zijn begeerten hooger te doen
steigeren?
Natascha overpeinsde waarheen dit spel nu leiden zou. Zij was nieuwsgierig over
de ontknooping. Zou hij den moed hebben om het ‘dat bijzondere’ aan haar te
vragen. Welke kronkelpaden zou hij nu weer inslaan om dat dom eenvoudige doel
te bereiken?
Voelde en zag hij dan niet dat dit bijzondere voor haar zoo weinig te beteekenen
had? Wat zij verlangde stond daar torenhoog boven uit. Dit was een edel spel der
zinnen durend korte stonden. Dat het
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hoogste waartoe een man en eene vrouw in 't leven konden komen. Het binnen
treden in de wonderlijke paradijs tuinen van het gedachten leven. Het saam door
voelen der onaardsche schoonheden, het peilen van leed en smart, het liefhebben
van kinderen om de liefde van man en vrouw..... Ik wordt sentimenteel dacht ze en
er glansde spot in haar oogen toen ze Henk hoorde vragen:
- Waar kunnen we alleen zijn.
Zij lachte zacht. Ze zouden elkaar krijgen de twee verliefden. Turend tusschen
de vluchtige vlinder schaduw der wimpers antwoordde zij langzaam:
- Dat weet ik heusch niet jongen.
- Zou je hier weg kunnen?
- Nog al moeielijk.... maar ik kan het probeeren.
- Kom naar de stad zei hij. Kun je niet iets verzinnen?
- Dat zou wel kunnen.
- Dan vertrek ik morgen.
- Waarom zoo spoedig. Is er zoo'n haast bij zei Natascha verwonderd.
- Nee - dat niet.... of later.... als jij niet wil.
- 't Is nn zoo mooi, zei ze half luid en keek droomerig naar Henk en dan den
bloementuin in. Deze stonden komen nooit meer terug, jongen, nooit meer, denk
daar aan.
- Altijd.... elken dag, als jij maar wil.
- Hoe dan, vroeg ze plotseling opgewekt.
- Als we getrouwd zijn zei hij, maar zijn stem klonk haperend als de belslag van
een bijna afgeloopen klok.
- Dat doe jij niet jongen, meende Natascha schamper.
- Wanneer jij maar wil, antwoordde hij ook weer aarzelend.
- Zal ik je dan maar laten wachten tot....
Hij keek haar met hondenoogen aan en zweeg.
- Arme jongen, zei ze spottend, wat heb ik je er daar in laten loopen. Echt! zoo
bedoelde ik het niet. Zit nu maar niet zoo diepzinnig te kijken. Ik zal je niet aan je
woord houden.
Hij zat als een betrapte leugenaar op z'n stoel in gedwongen moeielijks houding,
't Schaamrood vlekte zijn kaken. Was hij dan zoo de minder dier vrouw? Was haar
geest zoo fijn geslepen dat hij als een kristallen kelk de klank, zijn gedachte
resonneerde?
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De Kruisweg.
Een druilige motregen sijpelde als zweetdroppels langs de bewasemde treinvensters.
Een klamme kille mist rookte over de leeggegraaide zwarte aarde.
In een hoek van den coupé zat Henk, levensmoe, zonder één zinnelijke gedachte.
Telkens wilde hij zich voorstellen hoe Natascha zou zijn alleen met hem in de
eenzame kamer van het hotel. Maar voor zijn geloken oogen doemde slechts een
melancholiek stil wezen op, dat hem met om-lommerde weemoedige oogen aanblikte.
Zoo zag hij haar in de huiskamer zitten, turend naar het lage grauwe zwerk dat als
een versleten vervuild zeil over het grijze dorp hing. Hij zag haar alleen bij de twee
meewarige ouden. Alleen door het huis gaan, de oogen doelloos in de ruimte
schouwend. Altijd wachtend op een toevallig geluk dat niet kwam. Hoe vertwijfelend
moede kon ze naar buiten turen met droge oogen, zinnend over het leven, de liefde,
de eeuwigheid en de gelukkig dood. Hoe ze uit haar bed opstond met den nieuwen
geeuwend grijnzenden dag onmiddellijk voor haar blikken. Hij zag haar huishoudelijke
dingen doen om de tergende sarrende verveling te verschalken. Naar de klok turen
wier wijzers voortslopen, een boek openslaan, lezen, geeuwen, weer naar de klok
kijken en dan thee schenken. Hij zag haar voor de blinkend wortelnoten kast staan,
het blauwe faience bekijkend, het brooze Sèvres betastend met de delicate
vingertoppen of bladeren in oude folianten.... en weer naar de klok turen. Hij zag
haar in 't warme gouden schijnsel der petroleumlamp tusschen vader en tante aan
tafel zitten. Hoorde haar stem zoet vloeiend vol geluid vage antwoorden geven op
ondoordachte vragen. En volgde haar weer naar haar slaapkamer waarheen ze
langzaam met tegenzin ging. Hoe ze zich ontkleedde, lusteloos en moede. Hoe ze
naar het blinde buurtvenster keek en de gordijn liet neerrollen. Het kleine horloge
opwond, de wijzertjes voor zette dan duurde de nacht korter. In bed stapte, zuchtend
wakker lag, uur en half uur tellend, luisterend naar het vlijtig tikken van het
wekkerklokje. Hoe ze radeloos gemarteld door slapeloosheid dan maar weer een
dubbele dosis broom slikte om ten leste inert als een doode in te slapen.... En weer
een nieuwen dag met oude verveling.... suffe uren en versleten klokke klanken.
Maar dan twijfelde hij weer aan zijn grauwe voorstelling. Zou haar leven wel zoo
eentonig wegkwijnen? alles wel zoo grijs zijn als hij zich
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verbeeldde? Kwamen er geen zonlichte dagen met kleur, genot en afwisseling?
Verschenen er geen kwasie verliefde mannen en jongens, slimme handige
vriendelijke collega's die Natascha verlangden en de huwelijksgift? Kom! dat suffe
peinzen over haar grijze leven was toch wel heel benepen. Ieder droeg zijn eigen
leed. Had hij dan minder geleden. Waren de dagen voor hem vol stralend geluk
geweest.
Voort snelde de trein de stad tegemoet waar hij met Natascha saam zou zijn.
Daar aan alleen wilde hij denken. Sterk moest een mensch slechts zijn om de
zonnezijde van het leven te zien en te genieten. De zwakken verkwijnden in leed
en zelf geheeld verdriet.
Zij konden en zouden gelukkig zijn. Niet lang, niet uren en dagen, maanden jaren.
Even vervelend als 't liedje zou dat huiselijke geluk worden. Een slap steeds verdund
aftreksel. Trouwen-trouwen - vroeg hij zich af. Hij tuurde door het bewasemde
venster naar buiten. Nee, overlegde hij, een kort geluk en de eeuwige gelukkige
herinnering.... Je bent een ploert, zei hij.

Nathalie.
Een dag na het vertrek van Henk had zij haar vader koel en rustig gezegd, dat zij
nog eens naar de stad zou gaan om den dokter te raadplegen. Zij sliep weer slecht
en de poeders brachten geen baat. Op de meelijdende zorgelijke vragen der ouden
gaf ze korte klare antwoorden.
Zij deed haar dagelijksche bezigheden even gewoon en apathisch als alle
voorgaande dagen. Dan zat zij lange stonden in den leunstoel bij het breede
tuinraam, met een boek in den schoot.
Zoo lang Henk in haar nabijheid toefde, meende zij het gansche spel als een
diepe en klare vijver te doorzien. Maar nu zij alleen met haar eigen gedachten te
rade ging, leek alles troebel en ondoorzichtig. Waarom was zij zoo meisjesachtig
onbaatzuchtig geweest? om hem gelukkig te maken? Waaruit bestond dat geluk?
In haar overgave.... in het uitvieren van hun beider zinnen.... Maar wat dan? Wat
zou daarna komen? Wat zou er overblijven van het geluk dat zij zoo lang in haar
ziel gekoesterd had? Zou er nog een schijn van hoop overblijven wanneer zijn
verlangen gestild, zijn begeerte voldaan was?
En opnieuw bedacht zij hoe goed alles zou kunnen zijn wanneer zij met Henk
voor altijd saam zou blijven.
Moeder te worden van de kinderen door hem bij haar verwekt. De vreugde die
elke nieuwen dag zou baren. Het zinnelijk en geestelijk
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genot om met hem te leven. Hoe goddelijk schoon zouden de dagen zijn. Een
eindelooze rij van telkens weer nieuwe beelden doemde voor haar starende oogen
op.
Zou zij nu alles, alles verliezen door toe te geven aan zijn puur zinnelijk verlangen?
Was er niets meer in hem overgebleven van die zoete dwaze maar toch ook
hartstochtelijke verliefdheid? Waren die schoone fantasieën nu op eenmaal als witte
teere bloesems in een vrieskouden voorjaarsnacht, verschrompeld en vernietigd?
Hoe had zij in den zomer gedroomd van een landschap vaag opkleurend en nog
vager omlijnd in een teer blauwen nevel waardoor de opgaande zon goudstof zeefde.
En telkens had ze dan verwacht dat zij met klare oogen het vreemde schoone
droomland eindelijk in zijn goddelijke pracht zou zien. Waarom zag zij nu slechts
trootsteloos grauwe verschieten? Het geraamte der dingen als het staketsel van
een kermis bij afbraak?
Eerst had zij Henk slechts vergeleken bij de andere jongens en mannen die zij
vluchtig sensueel verliefd gekend had. Toen was er iets in haar ziel ontbloeid
waarvoor zij geen verklaring wist. Liefde, had zij gezegd. Liefde? Verlangen naar
een kind, een onweerstaanbaar verlangen om bevrucht te worden door dien eenen
uitverkoren man. Moedertje te spelen over hem en zijn kinderen. Zij wilde met hem
trouwen. Was dit baatzucht, verdacht egoisme? Maar ze had hem toch ook zinnelijk
begeerd. In zwoele zomernachten met uitgestrekte armen en trillend lichaam naar
hem verlangd. Ze had toch dagen en weken geestelijk overspel met hem bedreven
tot ze in weerzin de droomen en haar ziel en lichaam verfoeid had. Hoe had ze in
nachten gesmeekt om verlossing van die tergende droombeelden.
En toen was er klaarheid gekomen. De goud doorstraalde blauwe nevels die over
het droomschoone landschap zweefden waren door een frisschen morgenwind
uiteen gedreven. Naakt en koel lag de vruchtdragende aarde als een glanzend
schoon vrouwenlijf voor haar starende oogen.
Eindelijk was Henk weer terug. Zoo groot was haar vreugde geweest dat zij naakt
voor hem gedanst had. Dien stormnacht had zij zijn heete begeerte schroeiend als
wit gloeiend ijzer op haar huid voelen branden. Dien nacht reeds was haar overgave
met zin en ziel geschied. Dat was de volkomen bevrediging geworden van haar
nachtelijke droomvisioenen.
Kon zij haar lichaam nog schaamteloozer prijsgeven? Aan den gie-
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renden stormnacht, aan zijn krankzinnige blikken, aan zijn lijf dat rillend van verlangen
sprongbereid dierlijk om eindelijke bevrediging raasde?
Wat nu nog gebeuren moest was alles ordinair. Waarom verlangde hij die daad
van haar. Was hij dan toch slechts als de anderen die zij gekend had? Was zij niets
meer waard dan een beetje erotische lusten? Een omhelzing en dan adieu?
Zij kende dat verlangen.... en de bevrediging.... de koele rust.... soms de reactie
pijnlijk en gevolgd door een weerzinwekkende ontnuchtering. Maar de daad? Was
die gemeen? De handeling slecht? In liefde alleen? Waarom moest wat de natuur
voorschreef, dictatoriaal beval, omhangen worden met klatergoud, moraal verzinsels
en dichterlijke phrases? Waren mannen en vrouwen niet geschapen om natuurwetten
te vervullen? Spraken de bloemen van zedelijkheid en moraal wanneer zij zaad
over de aarde strooiden?
Zoo dikwijls had zij over die begrippen nagedacht en er ten slotte vrede mee
gesloten.... maar hoe nu? 't Was of haar zinnen verstard waren. Geen passie en
geen lusten hitsten haar heete bloed op. Wat gaf haar dit zeurig denken. Het leven
vroeg om daden. Als zij 't geluk deelachtig wilde worden, dan moest ze met slim
overleg Henk omstrikken. Maar die overweging vond zij schandelijk.
Suf geprakkizeerd stond ze op, dwaalde door den tuin of liep naar haar slaapkamer
om de reisbenoodigheden in te pakken. Tot driemaal toe had zij het nachthemd
reeds verwisseld. Lachend om haar vrouwelijke behaagzucht had zij de fijne batisten
chemise met een bleek lila zijden lint versierd. Zij had de dunne kant tegen het licht
gehouden en zachtjes met heur hand gestreeld. In den spiegel zag ze haar vroolijke
oogen blinken van heimelijk verlangen. Een zalig warm gevoel van weelde welde
als een bloedstroom door haar lichaam.
Zij zou zich maar gelaten aan den stroom overgeven. Zij voelde geen kracht meer
om haar eigen lot te besturen. Alles scheen ook zonder tweestrijd te kunnen
geschieden. Er was geen wil toe noodig. Zoo maar stilletjes en zachtjes geest en
lichaam laten drijven. En dan misschien in een koel glashelder water rustig zinken,
om voor goed af te zijn van al die nuttelooze pogingen iets van zich zelf te maken
en richting te geven aan de bandelooze stroomingen en draaikolken van haar
gedachten.
Zoo verlepte de dadenlooze dag in hopelooze beschouwingen.
Maar toen het licht in de kamer brandde voelde ze plotseling weer
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een groote blijdschap in zich oplachen. Als zong daar binnen in haar geest een
nachtegaal zoo verheugd dacht ze over het weerzien van morgen. Zij nam
Verhaeren's schoonste boek en begon aandachtig het sublieme vers te lezen:
‘Je ne raisonne pas, et ne veux pas savoir....
Zij herlas het zoete gedicht en sloot dan de oogen en herhaalde fluisterend zacht
telkens weer de woorden:
‘Soyons simples et bons Zoo was, zoo kon het leven niet moeielijk zijn. Menschen maakten het wrang en
bitter, leelijk en afstootend.
Maar zij zou met Henk een mooi nieuw leven opbouwen. Alle dagen en alle
nachten met hem. In de eigen woning met de dingen die ze beiden mooi vonden,
met de boeken die ze beiden liefhadden. Met de kinderen die zij zouden koesteren
en opvoeden.
In dat gelukzalige blije verschiet zag ze de avonden waarin het lamplicht goudig
straalde, zag ze de rustige nachten diep donker blauw met flonkerende sterren.
En weer las zij met half geloken oogen:
‘Heures du matin clair’ ‘Heures d'après midi’,
Heures superbement et doucement élues....
(Wordt vervolgd)
G.J.M. SIMONS.
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Studien van de Tachtiger Beweging.
IV
Subjectivisten, Evenwichtigen, Objectivisten.
In Van Deyssel en Gorter hebben wij de uiterste, de subjectieve richting van de
Tachtiger Beweging voldoende gekarakteriseerd. Van beiden kan men zeggen, dat
zij aanvankelijk niet van de eigen persoonlijkheid uitgingen, maar hun aandacht
richtten op het leven buiten het ik, van Deyssel in Een Liefde, Gorter in zijn episch
gedicht Mei.
Maar de felle drang van het nieuwe leven, de opdringende veelheid en kracht van
indrukken enkel uit het zintuigelijke leven, bewerkten, dat die aandacht al spoedig
zich verengde en verinnigde tot het persoonlijke alleen, tot al het verbijsterend
wonderlijke, dat in den eigen geest te beleven viel. Betooverd door de kleurige
volheid van die innerlijke wereld, hadden zij nog enkel oog voor het zelf, Van Deyssel
eerst nog voor het vroegere, dat hij als kind was geweest, maar weldra ook alleen
voor het oogenblikkelijke zelf, hoe dit zich gedroeg en verhield in het geweld en
gedaver van de aanstormende zinnewereld.
Zoo werden hun kunstuitingen zuiver subjectief uit kracht van het herboren
zinneleven, ofschoon neiging en verstandelijke voorkeur - bij Van Deyssel tenminste
- de objectieve wereld hadden gegolden.
Of zullen wij hier liever van lyrisch en episch met de bijbehoorende term dramatisch
spreken? Nog altijd kunnen deze onderscheidingen dienen, al moeten zij vooral niet
te ver doorgevoerd worden, wil men hen niet weer zien vervloeien.
Zie hier hun beteekenis in allen eenvoud en oppervlakkigheid.
De lyricus brengt zichzelven tot uiting; de epicus beeldt de buitenwereld af, en de
dramaticus, terwijl hij zichzelf tot uiting brengt, schept een wereld, die ons even
werkelijk aandoet als de gewone. Nader toeziende, weten wij echter wel, dat al ons
leven gewaarwording is, impressie van ‘buiten,’ die als reactie gevoel en gedachte
wekt. Daarmee moeten wij het doen in kunst, gelijk in alle andere geestelijkheid, en
de onderscheiding lyrisch, episch, dramatisch bestaat enkel in de kracht en wijdheid
dier gewaarwordingen, van dat gevoel en die ge-
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dachte bij den kunstenaar, in verband met zijn aandacht. Voor de beide lyrische
dichters, die wij bespraken, voor v. Deyssel en Gorter, bestaat de buitenwereld
slechts voorzoover zij hun machtige reactie wekt. Al hun aandacht is op de
verbeeldingen en gevoelens gericht, door het contact met die wereld teweeg
gebracht. De eigen wereld van gevoel en gewaarwording absorbeert hen geheel.
Zij leven naar binnen, en hoe diep dat zijn kan, hebben wij bij hen erkend.
De epicus daarentegen leeft naar buiten, hetgeen nauwkeuriger zeggen wil, dat
zijn aandacht blijft hangen aan de voorstellingen van de buitenwereld, door zijn
gewaarwordingen gewekt. Die zijn dan zijn buitenwereld en om haar vergeet hij het
eigene in engeren zin, zijn persoonlijken voorkeur en afkeer. Zoo getrouw mogelijk
bootst hij die voorstellingen, zijn ‘objectieve’ wereld, na, en is niet tevreden vóór het
afgebeelde met het voorgestelde zich dekt. Tenminste als hij een echte kunstenaar
is. Het dramatische is dan de samenvatting van lyrisch en episch. De dramaticus
heeft, als de lyrische dichter, al zijn aandacht over voor het eigen leven door de
buitenwereld gewekt. Maar terwijl hij dat buiten zich stelt in beelden, zullen deze
ons werkelijker aandoen dan onze werkelijkheid zelf, eenvoudig omdat zijn
voorstellingen zooveel machtiger d.i. geconcentreerd-levender, zijn dan de onze,
die immers onze respectieve objectieve werkelijkheden beteekenen. De dramatische
is dus de meest compleete en alomvattende kunst, de menschelijk hoogste. Met
hoeveel hartstocht bedreven, hoe sterk en fel doorgevoerd, zullen lyriek en epiek
toch altijd eenzijdig blijken, vanwege de splitsing der persoonlijkheid, de eenzijdige
aandacht, die hen tot leven bracht. Eerst daar is de hoogste kunst, bij opperste
menschelijkheid, waar het drama heerscht, waar de kunstenaars het scheppen en
hun publiek het begrijpt en geniet.
Maar zoover heeft de Beweging van Tachtig het niet gebracht, al ontbrak het in haar
verloop niet aan sporen en soms een eersten aanleg van dramatiek. Haar groote
kracht en beteekenis lagen echter bij het lyrische en epische, of wil men: bij het
subjectieve en objectieve.
Van het eerste hebben wij voldoende gezien en komen nu tot de epiek, voorloopig
de kleine, die, waarmee de beweging aanving.
Netscher en Cooplandt waren er mee begonnen en het was evenzeer hun aanleg
als bewuste bedoeling, hun benadering en opvatting der uiterlijke wereld, die hier
het verschil vormden met vroegere schrijvers. Die opvatting, die beschouwing waren
dan het karakteris-
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tieke der gansche beweging. Zij richtten zich vooral op het stoffelijke, omdat het
zintuigelijke in deze kunstenaars het sterkst werd aangedaan, terwijl bij de
voorgangers de zwakkere zinsaandoeningen niet tot voorstellingen werden, maar
in algemeene gedachten over de werkelijkheid verliepen.
De naturalisten onder die jongeren bleven dan heel dicht bij ‘de werkelijkheid,’
wat zeggen wil, dat zij niet heel veel verder gingen dan hun eerste gewaarwordingen
en voorstellingen, en zoo scheen het, of de dingen zelf leefden in hun boeken, of
de auteur niet persoonlijk tusschenbeiden kwam. Wat dan als een triomf van de
kunstrichting gold, dat het persoonlijke van den schrijver ganschelijk schuil ging
achter, men zou zeggen, de directe openbaring van het leven.
Dit directe - weten wij nu - beteekent dan voor den lezer, dat de ver-beelding van
den schrijver ook zijn voorstelling van de werkelijkheid volkomen dekt. Dus zuiver
plastische weergave, adaequaat aan de voorstelling en daarom zoo suggestief
werkende, een en ander het resultaat van sterke vitaliteit en krachtig dichterschap.
Maar het deed zich voor of de dingen der werkelijkheid een eigen stem kregen in
die jonge kunstenaars, die aldus het naturalisme begrepen.
Er zijn van deze jonge prozaïsten in den eigenlijken N.G. tijd niet velen geweest.
Men vindt, naast van Deyssel, van Looy en Frans Erens, die een bijzondere plaats
en beteekenis hadden, vooral de namen van Van Groeningen, Roosdorp, Delang,
later ook van Buysse. In de negentig jaren zijn dan nog De Hartog en van der Vijgh
te noemen. Groot epische kunst hebben zij niet gemaakt, al daarom niet wijl de
meesten vroeg stierven. Zij brachten het hoogstens tot een roman en wat schetsen,
maar voor hun mogelijke ontwikkeling voltooid was, verdwenen zij. Over het geheel
is hun epiek sterk en doordringend, maar klein. Het leven wordt bij hen klein-leven,
miniatuurschildering, het milieu benepen en burgerlijk, het gebeuren klein, maar
scherp in zijn momenten uiteengelegd. Het zijn relazen van brokjes leven, momenten,
alledagstemmingen, maar in de analyse uitgedijd tot geheele boeken.
Dat beteekent nog eens het groote onderscheid met vroeger. Was voor Potgieter
en mevr. Bosboom een geheel menschenleven niet belangrijk genoeg als het maar
een gewoon leven was, voor dezen jongeren scheen een geheel menschenleven
veel te veel om te beschrijven. Zij konden zooveel indrukken niet verwerken, moesten
zich tot een episode, zelfs tot enkele momenten beperken en hadden dan nog ont-
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zaglijk veel te zeggen. Zoo rijk en vol was het gewone bestaan geworden. En zoo
weinig konden zij zich beheerschen.
Dit alles bepaalt het eigenaardig karakter dezer prozakunst, als een epiek, die
sterk naar het lyrische neigt. Het gaat nog over het leven en de werkelijkheid buiten
het Ik, maar wat hier vaak zoo minutieus uiteen gelegd wordt, dat is vooral het zelf....
onder vreemden naam en schijn. Wat ook duidelijk wordt, als men de menschfiguren
nagaat, die hier afgebeeld worden. Maar zelden zijn het compleete persoonlijkheden,
dikwijls zelfs louter ‘stoffage’ in het landschap. De schrijver interesseert zich voor
de doode omgeving juist zooveel als voor de levende menschen. Of, als hij dieper
grijpt, zijn het de primitieve persoonlijkheden van kinderen en achterlijken, en ruwe
werkmenschen, al diegenen, die het gemakkelijkst te begrijpen en het schilderachtigst
te beelden zijn.
Zoo leverde de Tachtiger Beweging in haar midden-regionen, haar meer
algemeene strooming, wel een epiek op, doch het lijkt een onvoldragene, die het
zelden verder brengt dan het pittoreske. Reden waarom het van-huis-uit pittoreske
het zoo gereedelijk tot een soort epiek brengt. Ik denk hier aan Van Looy, over wien
wij straks te spreken komen. En ging zij verder, zoo verviel zij, onder v. Deyssels
invloed, wel tot dat maniacaal peuterig analytische, dat zich in de gewaarwordingen
verliest en een moment tot een onbelangrijke eeuwigheid verlengt. Van hier leidt
dan de weg naar het verinnerlijkt en verheven subjectivisme van v. Deyssel en
Gorter, een weg, dien de kleinere geesten echter niet ver betreden. Bij hen blijft het
de eindelooze verbijzondering, het oneindig verbrokkeld leven, zonder eenig
geestelijk verband. En dan is 't gauw gedaan ook. Een bundeltje schetsen, een
grootere novelle.... en zij waren uitgepraat.
Delang levert in dit opzicht een goed voorbeeld van heel zuivere, heel gevoelige,
maar heel kleine prozakunst, stemmingsepiek, die wezenlijk lyrisch is en zich op
den duur in eigen innerlijkheid verwart en verliest.
Maar de aanvangen van deze prozakunst waren toch gansch anders, gelijk wij
gezien hebben. Haar ontwikkeling ging niet altijd den weg der subjectieve
verinnerlijking en in haar aard lag dit niet. De nieuwe lust aan het zinlijk leven, aan
den uiterlijken schijn des levens, was verre van zulke microscopisch analytische
bedoelingen. Die vond alle leven belangrijk, om te beginnen op schildersmanier,
genietend
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van kleur en lijn, van groepeering en atmosfeer. Niet alleen de Fransche naturalisten,
als Zola en De Goncourt, ook de eerste Hollandsche waren schilderlijk aangelegd,
gelijk immers een krachtige schilderbeweging aan de literaire parallel ging. En zooals
nu die eerste prozakunst zich stelde, als nauwkeurige observatie van de
werkelijkheid, leek het haast hetzelfde of er geschilderd werd dan wel geschreven.
Toen het nu geviel, dat een dier gelijktijdige schilderstalenten ook styleeren kon,
begon hij eenvoudig zijn schilderingen te schrijven, gaf hij zuiver een peinture
parlante, gevoelige verwoording zijner bloote gewaarwordingen, zonder veel meer
dan hetgeen ook het geschilderd tafreel bedoeld zou hebben. Toch wel iets meer.
In de schildering moest alles tot den totaalindruk samenwerken. Evenwicht in lijn,
kleur en groepeering diende daartoe. Maar om den totaalindruk scheen het in die
eerste schetsen van Van Looy niet allermeest te doen. Daartoe trekken de
afzonderlijke dingen te zeer de aandacht tot zich, en vervolgens, langzaam, komt
ook de totaal-visie, het zich inleven in het werkelijkheidsmoment, het geheel van dit
levensoogenblik, waarin al het afzonderlijke zich oplost en opheft.
Vanzelf schikte dus een literair schilder zich in de rij der litteratoren, nu het
allereerst op zuiver weergeven der aanvankelijke gewaarwording aankwam, naast
de eerste werkelijkheidsschrijvers Netscher, Cooplandt, ook hij, Van Looy. En in dit
soort proza was hij al gauw een der besten, want hij zag zuiverder, ‘objectiever’ dan
de anderen, bij wie de gewaarwording minder sterk was en niet zoo lang enkel
gewaarwording bleef. Het gaat Van Looy gemakkelijk, als vanzelf af, merkt men,
en hij weet precies wat hij wil: om te beginnen inderdaad niets dan uiterlijke
wedergave. En zijn menschfiguren, nauwkeurig in het landschap passend, zijn niets
dan stoffage.
Allengs echter ontwikkelt zich de kunstenaar. Niet op de wijze van Van Deyssel,
wien op den duur niet meer de gewaarwording, doch enkel zijn reactie op de
gewaarwording interesseerde. Daartoe leefde Van Looy te sterk door zijn oogen en
ooren, maar er kwam evenwicht tusschen het louter zinlijke der gewaarwording en
het geestelijke der gedachte- en gevoelsreacties, een neiging om allen zinlijken
schijn dieper te begrijpen als teeken van een geestelijk gebeuren. Waarbij het
aanvankelijk dan nog vrijwel onharmonisch en gewrongen toegaat. Ik denk hier aan
De Nachtcactus en De Dood van mijn Poes.
De zware zinlijke pracht van beschrijving in dit eerste stuk leidt
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ons in tot die sfeer van vage benauwing, die verder reikt dan het zintuigelijke alleen,
maar de droom van den oranjenacht - die de benauwing van het leelijke en liederlijke
zegt en de bevrijding in het schoon der kunst - heeft daar alleen een toevallig en
physiek verband mee, als het blijkt, hoe de eindelijk vallende regen ook in den droom
de ontspanning heeft gebracht. En het schijnt nog steeds de realist Van Looy die
in zijn kunst dien droom aan zijn dagbeleving koppelde, enkel omdat hij 't inderdaad
zoo ondervonden had. Maar 't is ook reeds de spiritualist Van Looy, die een vaag
symbolisch verband tracht te leggen tusschen de ondervonden physieke
warmte-beklemming en zijn geestelijke benauwing om het leelijke en lage dezer
wereld.
In De Dood van mijn Poes kan ik het geestelijk verband niet minder toevallig zien.
Maar er is toch een verband tusschen die zwervende poes en dien zwervenden
jongen, al ware het maar, dat de laatste - vrucht van het genadeloos blinde leven de eerste blind-noodlottig in den dood drijft.
Evenwel, in die beide stukken proza verkrijgt Van Looy een eindstemming, laat
hij bij den lezer een totaalgevoel na, dat veel sterker is dan het nablijvende uit zijn
vroegere studies.
Het is na De Nachtcactus een vaag prikkelend gevoel van vreemdheid en verte
en vermoede verwantschappen, na De Dood van mijn Poes een verslagenheid om
de doffe werkelijkheid van het Hollandsche benauwde winterleven. Dit alles niet
geconcentreerd, misschien nauwlijks bedoeld, maar daarom des te meer werkelijk.
Daartoe was Van Looy sedert zijn eerste schetsen dus geklommen. Men behoort
echter te begrijpen, dat de auteur nog steeds bedoelt, werkelijkheidsbeschrijving
en de groote waarde van dit proza dan ook gelegen is in de wijze, waarop de
afzonderlijke werkelijkheidsaspecten zijn verwoord. Het is Van Looy hier toch ook
om de afzonderlijkheden te doen, vooral niet minder dan om het geestelijk geheel,
en het blijft de vraag of de totaalindruk, dien de verhalen op ons maken, niet een
beetje.... toevallig en onwilkeurig verkregen is.
Het is de moeite waard nog even onzen aandacht te bepalen bij De Nachtcactus,
dat zuiver karakteristieke stuk, geen ‘schets,’ geen novelle, geen verhaal, maar
zoowat alles te zamen. Van Looy schreef het in precies denzelfden geest subjectief-objectief - waarin hij zijn natuurimpressies schilderde. Het
nauwlettend-schilder-kijken is hier even nauwkeurig verwoord. De woorden zijn niet
ongewoon, er is geen spanning van exaltatie in, als bij van Deyssel of Gorter, doch
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zij zijn zorgvuldig gekozen en gevoelig geschikt naar de herinnering, heugenis van
zooeven of lang geleden. Van Looy begeert die vroegere werkelijkheid, zooals zij
in zijn gewaarwordingen leeft, te herscheppen in zijn taalgang en het
subjectieve-objectieve schijnt hier, als realisme, volkomen evenwichtig tot eenheid
verbonden, een realisme van het eigen subject objectief gezien, gelijk het tenminste
in de literatuur van de 18e en 19e eeuw hier niet bekend was.
En de aard en kleur van dat subject blijken hier ook al duidelijk. Krachtige - men
zou willen zeggen gezonde - zinnelust op een diepen ondergrond van melancholie.
Zoo doet zich Van Looy's geest in De Nachtcactus voor. Daarbij veel phantaisie,
die echter ook terstond het karakter van zintuigelijke gewaarwording aanneemt. Al
deze elementen vindt men terug in De Dood van mijn Poes, terwijl de schetsen van
de Spaansche reis voornamelijk den zinlijken werkelijkheidslust openbaren.
In Gekken, het groote verhaal van v. Looy's reisbelevingen in Tanger, ook
omstreeks dezen tijd geschreven, komt dan ineens de zwaarmoedigheid veel sterker
naar voren. Te zamen met - en dat is hier het curieuze - een bepaald overdreven,
een haast maniacale behoefte van vertolking ook der vluchtigste, nietigste
zinsimpressies, En die minutieuse beschrijvingen - van Tanger en de processie der
Dansende Derwischen - die verwoorde momentaspecten domineeren en verstikken
aanvankelijk de rest. Er is te weinig schot in het verhaal, alles staat vrijwel naast en
over elkaar. Het verwoorden van een visie richt vanzelf den aandacht op een
onderdeel dier visie, welk onderdeel dan weer het gansche gezichtsveld gaat
innemen, zoodat de tweede visie als op de eerste geplakt komt te zitten, die wij
dientengevolge volkomen vergeten. De schrijver wil terzelfde tijd het geheel geven,
maar ook al de bijzonderheden van zijn aanschouwing, en dit is duldeloos voor onze
verbeelding, die op den duur weigert iets meer op te nemen.
Dat is dan wel jammer, want de détails zijn vaak voortreflijk. Van Looy's taal is
doorgaans verwonderlijk van expressieve kracht, als men zich maar de moeite van
het na-beelden geven wil. Doch dit juist gebeurt niet meer, omdat die eindelooze
reeks van allemaal gelijke plastische visies ons tenslotte doodelijk vermoeit en
verveelt. En bovendien telkens en tenslotte de stemming breekt, de geestelijke
samenvatting van het verhaal, datgene waarom, niet minder dan om de plastiek
van het land, het verhaal begonnen werd. De compositie
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is misschien niet bijzonder klaar, doch de figuur van dien rampzaligen Zwitserschen
ontdekkingsreiziger-aan-lager-wal in die omgeving van vervlogen grootheid wordt
ons tragisch duidelijk. Er is vrijwat dramatiek in het verhaal, die een droefgeestige
samenstemming bewerkt van dat moorsche rijkje op de noordkust van Afrika, den
verbleekten, verwelkten staat van het leven daar en het hopeloos bankroete bestaan
van dien eens zoo begaafden, gevierden geleerde. Waartegen dan de afzichtelijke
excessen van den stoet der geloofsgekken afsteekt als een voor ons niet minder
hopelooze en zinlooze idealiteit boven het lage, vertrapte leven van alle dagen. Die
moorsche wereld, hoe vreemd en verwijderd ook voor ons, lijkt toch niet minder een
bankroete wereld, een bankroet Oosten, gelijk in dien Dr. Vogel een bankroet Westen
wordt voorgesteld, alles te zamen een sfeer van onveranderlijken levensweemoed
en diepe ontmoediging voor een jongen man, een schilder, die zijn eigen weg nog
maken, zijn eigen wereld nog veroveren moet. Nooit meer zoo sterk, geloof ik, heeft
van Looy aan zijn melancholie uiting gegeven als in dit verhaal, waar bovendien de
menschen niet meer zuiver objectief en realistisch, maar ook dramatisch, dat is hier:
om hun zelfs wil, zijn aangezien. In dien Nachtcactus zijn de tuinlui en de ‘stadsman’
zelf nog bloot stoffage van het landschap, opgenomen als gelijkwaardig deel van
een schilderlijk realistisch geheel. In De Dood van mijn Poes beteekent de
kermisjongen al meer. Van Looy tracht, met zooveel mogelijk détails van zijn leven,
diens persoonlijkheid te doorvorschen om hem levend te kunnen schilderen, hetgeen
meer en dieper is dan objectief aankijken. Doch in Dr. Vogel, den loonslaaf van den
protsigen Crépieux, begint hij zelf te leven, zich te transponeeren in een ander Ik,
om daar het eigene tegen aan te zetten.
En in Feesten, den bundel die daarna verscheen, wordt dit proces vervolgd in de
verjaardag van moeder van Weelsen, de wandeling dier twee zoo aardig verliefde
burgerkinderen en ook in Baas Broense's jubilee, tenminste in de beelding van dien
deftigen Baas zelven.
Het schilderlijk realisme is er nog altijd. Van Looy geniet nog immer van al de
dingen des uiterlijken levens, die hij in hun kleuren en vormen precies moet opnemen
en weergeven. En telkens verdringt ook hier nog de bijzonderheid het geheel, als
deze zelf tot geheel wordt in de herinnering. Maar in het verhaal wijkt toch dit enkel
zintuigelijke voor het geestelijke van die levende menschen en blijkt het hierom te
doen, om die kleine, schijnbaar kleurlooze levens, die de
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kunstenaar innig en beminlijk gezien heeft. En ook wel pijnlijk belachelijk, als in dat
feest bij Broense. Doch altijd dramatisch-belangrijk en innig menschelijk.
Dit is dan van Looy's eigen ontdekking en specialiteit geworden, dat hij ons deze
notoir onbelangrijke middendstandsmenschen, van wie geen auteur ooit anders
dan spottend sprak, nader heeft gebracht en sympathiek gemaakt, omdat ook hun,
zij 't dan schaamachtig verheimelijkt en verzwegen, niets menschelijks vreemd blijkt.
Onder het afstootend uiterlijke van enghartigheid en doode vormen, heeft van Looy
ook hier het menschelijk hart ontdekt, dat niet minder of anders dan dat van anderen
klopt bij vreugd en leed. En hij heeft dit kleurlooze kleur, dit stomme stem gegeven
naast het ‘rauwe realisme’ of de hoogdravende romantiek van het Volk en het ‘epos’
van de ‘hoogere kringen.’ Maar in den bundel Feesten ligt dit epische nog gevangen
en bevangen in al te veel uiterlijks van zinsindrukken. Nog altijd gaan Van Looy die
stoffelijke verschijnselen minstens evenzeer aan als het geestelijke van
persoonlijkheid en menschelijke lotgevallen, en de sterkste en gaafste Van Looy
dezer periode, Van Looy in zijn meest evenwichtige eigenheid, is dan hier ook niet,
maar in stukken als De Visscher (uit Proza) en De Maaier.
De Visscher lijkt mij niet zoo ver gebracht als De Maaier. De schrijver stelt hem
ons voor als een simpel figuurtje in het landschap: een eenzaam hengelaartje aan
den Amstel in den regen. Doch in den voortgang van zijn hengelaarsbedrijf, met de
rauwe buien om en over zijn hoofd, in de haast fatale onbewogenheid van dat allengs
gruwzaam blijkend gedoe, schijnt die zwartglimmende figuur te groeien tot een soort
natuurmacht, iets onpersoonlijk genadeloos, als de woeste buien zelf, één met de
grauwe verrafelde wolken, den glimmenden grond, het sombere zwalpende water.
En de eindindruk is die van iets groot-gruwelijks, het suf en nuchter alledaagsche
getild in een bovennatuurlijke sfeer van blinde mechanische machten, die de kleine
teere levens vertrappen en vernietigen, gevoelloos en grandioos.
De Maaier in den volgenden bundel is dan tegelijk compleeter en menschelijker.
Het lijkt een dier oude portretten, waarvan de kop, de omgeving en het fond met
dezelfde geinspireerde nauwkeurigheid zijn behandeld en in harmonie gebracht.
Die eenvoudige grasmaaier, Wimme, groeit allengs uit tot een groote
vertegenwoordigende figuur van het gansche boerevolk, van hun gansche bedrijf,
van hun gansche bestaan in geduldige armoe en zwoegenden arbeid doorleden....
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alles besloten in het wijdsch visioen van een stralenden zomerdag.
En dit is dan toch wel de epiek, zou ik zeggen, het zuiver evenwicht van subjectief
en objectief, de aandachtig ontvangen zinsgewaarwordingen, die tot omvattende,
levende, phantaisiebeelden worden vervormd en opgebouwd. Onze Hollandsche
zin voor de werkelijkheid, ons realisme, vindt zijn zuiverste uiting, als het zóó, zonder
merkbare, d.i. willekeurige, verwording of bijvoeging, ons ontroert als iets van hoogere
eenheid, iets dat het wezen des levens benadert. Het spreekt dat wezen geenszins
uit, het benadert het maar, laat het aanvoelen, voorvoelen. Dit beteekent ter eene
zijde zijn bekoring, omdat het toch levend blijft, met de levendheid van het bijzondere
geval, maar doet ter andere het te kort schieten, wijl het in zijn synthese, zijn zinrijke
samenvatting vaag en onuitgesproken blijft. Want den zin van het toevallige gebeuren
of de toevallige figuur laat het, zeide ik, maar enkel aanvoelen, als iets ontzaglijks,
dat echter boven het vaag gevoelen niet uitkomt. Ik geloof nu den Hollandschen
geest geen onrecht te doen, als ik stel, dat juist dit vage en onuitgesprokene,
verbonden met het zuiver gezegde reëele, precies datgene is, waartoe hij op zijn
best in staat is, vanwege zijn realistische neiging en afkeer en onvatbaarheid voor
het abstracte. Daarom lijkt mij deze Van Looy's kunst te behooren tot het beste,
meest volmaakte, dat de Hollandsche aesthetische geest kan voortbrengen. Tot
verder brengt die geest het zelden. Dat verdere zou n.l. het Drama zijn, waar het
afzonderlijk verbrokkelde, het reëele niet maar tot het wezenlijk-eene nauw speurbaar
opreikt (als hier bij Van Looy) maar waar van het eenheidsbesef uit, door den dichter
beleefd en tot bewustzijn geworden, de afzonderlijkheden als levende menschfiguren
worden gesteld om een levensspel te beginnen.
Nog eens: de realist, epicus of lyricus, gaat van het bijzondere der gewone
verschijningen uit, om wellicht een hoogere eenheid benaderend te doen vermoeden,
maar de Dramaticus begrijpt van zelf en ziet in hun verband de afzonderlijkheden
van het gewone leven, omdat hij zich met het universeele verbonden heeft gevoeld,
omdat hij op momenten de eenheid is, die zich in hem weer tot afzonderlijkheden
onderscheidt, dewelke afzonderlijkheden dan ieder op zichzelf levende
mensch-figuren blijken. Anders gezegd: de Dramatisch aangelegde, begaafde denkt
en voelt in levende werelden, in tegengestelde karakters, die samen 's levens
eenheid vormen, de eenheid van een maatschappij, een familie, een volk. En
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dit noemt men dan, dit spel-van-leven noemt men een Drama, de hoogste kunstvorm,
uitgaande boven de levensvisie der gewone stervelingen, aller leven in zinrijkheid
verheven.
Dit drama heeft het Hollandsche volk maar zeer beperkt - ik meen wel voornamelijk
in Vondel - gekend en later niet meer. Omdat het er geen zin, dat is geen verlangen
en belangstelling, voor heeft. Aan het materieele leven, aan de uiterlijke wereld der
verschijnselen heeft ons volk doorgaans genoeg, hetgeen beteekent levenslust,
vitalen zin, en ook, laat ons zeggen, zekere Boeotische geaardheid oftwel
boerschheid, die voor het puur geestelijke eigenlijk alleen vatbaar is in den vorm
van religie.
Tegenover de magistrale zinne-kunst van een Van Looy staande, lijkt het echter
ondankbaar op dat gebrek aan geestelijken vlucht in het Hollandsche volk te zeer
nadruk te leggen. In hun zintuigelijke.... omslachtigheid kunnen zich portretstudies
als De Maaier met elke andere West-Europeesche epiek meten, kan men zeggen,
terwijl die ‘omslachtigheid’ zelve beteekent een in-leven, beleven van het oogenblik,
als juist die buitenlandsche epiek niet mogelijk maakt, omdat zij dit eigenlijk niet
wenscht. De zuiver realistische, zelfs naturalistische Van Looy is in deze stukken
al goeddeels overwonnen.
En ook het grappige komt nu voor den dag, het lachwekkende, niet in woorden,
maar in de schikking der feiten, in tegenstellingen of zinlooze handelingen, met
ernst en animo bedreven. Dat is dan al een heel eind weg van de nauwgezette,
argelooze studie der werkelijkheid die het naturalisme bedoelt. Het dwaze is immers
geen deel van het leven der verschijningen, het is een geestelijke samenvatting,
overschouw en vergelijking der kleine bedoelingen van menschen tegenover de
groote werkelijkheden des levens. Dit dwaze niet te verwarren met het humoristische,
dat uit veel verder sfeer stamt en een bepaalde subjectieve geesteshouding
beteekent, de bevrijding uit de wanhoop onzer altijd gefnuikte behoefte aan idealisme,
behoefte aan een rijk van het ware, goede, schoone. Als de afzonderlijke geest er
toekomt niet enkel meer mee te spelen in 's levens tragedie, maar ook zich te zien
spelen, in zijn parmantige nietigheid als partner van het immense en eeuwige
onpersoonlijke, wordt zijn schreiende tragische wanhoop getemperd tot een glimlach
van gelatenheid. Vandaar ‘een Lach en een Traan,’ zooals men vroeger zei. De
glimlach behoort bij het humoristische, gelijk een volle, gulle lach bij het dwaze,
oubollige.
Van Looy nu is vaak, op oud Hollandschen trant, dwaas en oubol-
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lig. Hij heeft soms behoefte aan stevige malligheden, heeft er zelfs een heel boek
van bij elkaar geschreven, die hij uit de buitenwereld, in zijn phantaisie als in een
bollen spiegel verwrongen, opdiepte. Ik bedoel zijn Wonderlijke Avonturen van
Zebedeus. Er bestaat meer dan een aanwijzing, dat de dwaze en kromme, maar
vaak heel duistere phantasterijen in dat geheimzinnige geschrift zouden geïnspireerd
zijn door innerlijke critiek op letterkundig en ander gebeuren. Zoodat op deze tegelijk
ingewikkelde en kiesche wijze Van Looy hier eigenlijk zijn spot, zijn minachting, zijn
wrok en spijt en droefheid over dat gebeuren openbaren zou, alle nuances van zijns
geestesreactie op het leven der laatste vijf en twintig jaren.
Indien dit zoo zij - en er bestaat reden het te gelooven - is het teekenend voor het
hooghartig individualisme van den schrijver, die kalmweg een bijna volkomen
onbegrijpelijk boek publiek maakt. Maar ook is het merkwaardig voor de overwegend
levenslustige natuur van dien schrijver, die, zijn critische ergernissen niet kunnende
bedwingen, liever zijn rijke, vlotte verbeelding opdraagt er allerhand luchtige, grillige
spinsels van te maken, dan zich in verzurend polemisch geharrewar te storten. En
ten slotte is het merkwaardig voor den geest van den schrijver, dat hij zijn gevoelens,
zijn hier zeer maatschappelijke gevoelens en inzichten, niet in comedie of zelfs
tragedie begeerde om te zetten, maar er lyrisch phantastische vaagheden van
maakte, afwisselend dichterlijk realistisch en zot. Dit alles bepaalt Van Looy's waarde
en plaats in de letterkundige kunst der Tachtigers als de sterk realistische dichter,
krachtvol vierder van dit uiterlijke leven, die allengs meer ook in geestelijke diepten
doordringt. Zijn kunst is het beste bewijs waartoe het gedegen Hollandsche Realisme
zich opwerken kan, nl. tot een weidsche, innig doorvoelde en stemmende Epiek,
waarin allengs het overtollig zintuiglijke wegvalt en wijkt voor het enkel, dramatisch
geestelijke.
Ik denk hier aan van Looy's laatste boek Jaapje. Veel van het vroeger te veel aan
uiterlijk is daar verdwenen voor de eenvoudige innerlijkheid van een kinderziel, die
er in afzonderlijke tafreeltjes - niet zoozeer in zijn ontwikkeling - gebeeld staat. Een
boek als dit lijkt inderdaad Hollands zuiverste karakteristiek, het kort begrip van ons
vermogen en tevens van wat ons ontbreekt.
Zoo heeft dan in van Looy de Tachtiger Beweging haar gaafste uiting gegeven
en tevens bewezen een Hollandsche beweging te zijn.
(Wordt vervolgd).
FRANS COENEN.
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Literatuur
‘Zondvloed’ door Kees van Bruggen. Wereldbibliotheek 1920.
Ligt het aan mij, of is het, ook in de landen, die aan de wereldoorlog deelgenomen
hebben, een algemeen verschijnsel, dat een oprakelen van de emotie's er aan
verbonden, bij ons een onbewust verzet ondervindt? Een boek als dit, waarin het
zinlooze, misdadige, walgelike van de laatste oorlog ons gevoel als 't ware
opgedrongen wordt, maakt op mij de indruk van een anachronisme, maar gezien
de hernieuwde bewapeningswedstrijd over de geheele aarde, de hier en ginds
doorgaande burgeroorlogen, ben ik geneigd te denken, dat ‘Zondvloed’ allerminst
een verouderde preek is, maar veeleer de stem eens roependen in de woestijn.
Die stem is overigens niet een van de sterkste. Er wordt ons wel is waar niets
gespaard, om ons de ellende en walging en voosheid van de oorlog goed onder de
ogen te brengen in die hoofdstukken, die afwisselend boven en onder de grond
spelen, bij de soldaten in de loopgraven, in de keldergewelven onder de kerk, waar
een ganse dorpsbevolking samenhokt, totdat een bom beide groepen door elkaar
gooit, de lichamen uiteenrukt en hen allen op één na - een Noach niet door Gods
genade, maar door zijn eigen dierlike levenswil gered - een afgrijselike dood laat
sterven; maar de tendenz ligt er zo dik op en de uitbeelding is zo zwak, dat het boek
niet eens boeit. En dat zegt wat voor een dergelik sensationeel verhaal. De schrijver
heeft een psychologie willen geven van de massa, de massa in doodsvrees die ‘niet
het beginsel der wijsheid’ is, maar zo dit in een literair werk al mogelijk is, voor hem
zeker niet. Zelfs de enkele mensen, die zich uit het kluwen losmaken: een priester,
schoolmeester, fabrikant; een vaandrig, ziekenzuster, blijven zo schimmig van
omtrekken, dat we niet met hen kunnen meeleven. Zij zijn spreektrompetten van
den schrijver, die hier en daar een raak trekje, een zuiver beeldje geeft, maar die
onmachtig blijkt tot de compositie en uitbeelding, nodig om zijn werk belangrijk te
maken.
MEA MEES-VERWEY.

Nico van Suchtelen, Demonen. Mij. voor goede en goedkoope lectuur,
Amsterdam 1920.
Demonen: de onbewuste, scheppende en vernielende, hem beheersende machten
in de mens, die hem maken tot een slagveld van hun conflicten, waaraan hij zich
poogt te ontworstelen of waarover hij meent te heersen.... In Victor Volkert, de
geniale uitvinder, zijn het de demonen van arbeid en eerzucht, die
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de spoken van verlangen en eenzaamheid schijnen overwonnen te hebben; het is
zijn grote werk, de vliegmachine, waaraan hij zoveel geluk heeft opgeofferd: zijn
eigen jonge liefde; het geluk van de vrouw, die hij trouwde om met haar geld te
kunnen proeven nemen, de drie vrouwen, die hem liefhebben, en meest van al, zijn
kind. Maar als zijn eerste jeugd voorbij is, laait de liefde opnieuw in hem op en poogt
de demon van de arbeid te overwinnen. Totdat hij heersende, over beide
hartstochten, zich vrij voelt.
Want zo iemand, dan is het deze zelfde Victor, die de genade waardig is. De man,
die in zijn arme tijd aan een vriend, noodlijdend dichter de f 1400 geeft, gespaard
voor zijn proefnemingen; die met inniger genoegen de draaimolen voor zijn dochtertje
in elkaar zet dan zijn meest geslaagde vinding; die zich niet bekommert om
verdachtmakingen of aanvallen op zijn wetenschappelike eerlikheid of zijn
welverdiende roem; die uit de brand van de loods niets anders poogt te redden dan
het lekke gietertje, dat het boerenmeisje hem gegeven had om te solderen. Hij heeft
de kinderlike eenvoud, de spontane mildheid, de argeloze goedheid van hart van
Dostojewski's geschapenen.
En daarom kan voor hem de bevrijding komen. Zij komt, wanneer hij het besef
heeft durven aanvaarden van zijn schuld, maar ook van de noodwendigheid van
die schuld en van het leed, dat zich over hem heeft uitgestort. Maar eerst moeten
alle banden verbroken worden, moet hij afstand doen van alles wat hem het liefst
is. Van Eva, het ontluikende jonge meisje, dat zijn tweede jeugd in hem gewekt
heeft, van Marga, de tedere, moederlike vriendin, van Edith, de hartstochtelike
liefdevrouw. En het wreedst van al, van Elsje, zijn dochtertje, zijn negenjarig elfmeisje,
wier korte bestaan op aarde als een droom is. Dan eindelik is ook de demon van
arbeid en eerzucht overwonnen. En als afspiegeling van deze innerlike zuivering is
de brand in de loods, waarbij het werk van zijn leven, de voltooide vliegmachine en
het handschrift van zijn boek over het vliegen vernietigd worden, zonder dat hij een
poging doet een van beide te redden. Met deze sterkste demon, moet wat hij
gewrocht heeft, te niet gaan. Dan kan de zelfontginning, de zelfbezinning een
aanvang nemen. ‘Want de revolutie die aanbreekt, in mijzelf en in de wereld, moet
niet als vroeger berusten op de inpulsieve daad-in-den-blinde, maar op redelike
bezinning.’
Rondom dit uiterlik rustig, innerlik fel-bewogen jaar-van-leven, staat de
losbarstende dreiging der communistiese revolutie. Ook daar de demonen, als
drijvers van de massa. Ook daar het zich laten meeslepen door eigen dierlike
instincten, door de geïdealiseerde eerzucht der leiders; de leiders, wier geestdrift
ook al surrogaat is van de grote Liefde, van het persoonlik geluk, dat hen ontzegd
is. De Liefde, die vrouw Blok, het oude hand-op-leggende heksje het beste kent en
Marga en Elsje en Victor zelf, die, als hij Geeske's gietertje gaat heel maken, de
gedachte door zich voelt gaan: ‘Dit, dit eindelik is werk, dat zin en waarde heeft.’
En toch geeft dit aangrijpende boek, met zijn scherpe beelding van personen:
kunstenaars, revolutionnaire leiders, mannen van de wereld, vrouwen, mensen uit
het volk, kinderen vooral, dit boek van zo diepe menselikheid en zo hoge
geestelikheid, iets onbevredigends. Psychies-theoreties is de vernietiging van Victor's
levenswerk te aanvaarden, maar ons gevoel wil het niet. Scheppen in
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vrijheid, is het niet een fictie? De kunstenaar, de vinder is een bezetene en wie met
die werkdrang geboren is, moet er aan gehoor geven, zij het ook ten koste van
eigen geluk, voorzover hij dat zoekt in rustige genieting. In zijn vorige romans: ‘Quia
Absurdum’, ‘De Stille Lach’ liet de schrijver zijn bevrijde mens te gronde gaan, in
het juiste besef, dat hij in de wereld van nu niet paste; en waar Victor herboren, zijn
bestaan voortzet, voelen we ons toch onzeker over de mogelikheid van dit
vernieuwde leven, evenzeer als over de grootheid ervan in vergelijking met het
oude. Zou het zijn, omdat Van Suchtelen zelf, hunkerend naar de vrede en vrijheid
voor zijn door demonen geteisterde ziel, het geloof aan die eindelike verlossing toch
niet sterk genoeg heeft, om het aan ons te suggereren?
MEA MEES-VERWEY.

C.S. Adama van Scheltema, De keerende kudde. - Rotterdam, W.L. & J.
Brusse's Uitgevers-Maatschappij, 1920.
‘Venit Hesperus, ite capellae!’ is het motto van dezen bundel, een motto dat beter
de stemming van het boek weergeeft dan de schijnbaar vredige titel dit lijkt te doen.
En nog, ook het motto beantwoordt kwalijk aan den nu vrijwel troosteloozen geest
van den eens, doch slechts korte jaren, zoo veroverend-jeugdigen, levenskrachtigen
dichter.
Ja, heel ons volk heeft hij veroverd, ook hen die allerminst met zijn politieke
beginselen instemden - beginselen waarvan ik niet zou gewagen, had hij ze zelf
niet steeds met nadruk aangegeven als de kracht, als het ‘fond’ van zijn leven en
zijn dichterschap.
Maar dit fond schijnt hem niet voldoende stevig te steunen in zijn latere jaren; die
trouwens zoo erg laat nog niet zijn; de dichter is drie-en-veertig. Hoe staat het nu
met hem? Wel, het eerste gedicht geeft hierop antwoord. Het gaf zijn naam aan den
bundel; en als we dit sonnet lezen, zien we dat die naam, zoo vredig als hij aandoet,
toch eigenlijk alles behalve vrede bevat. Hier is het vers:

De kudde
De dag vergaat, de peinzende avondstond
Hangt zwijgend naar de wijde hei gebogen,
De grijze kudde komt te kooi getogen Een zacht getrappel op den doffen grond.
En met den droomende' avond in zijn oogen,
Maar zonder woorden in zijn stillen mond,
Volgt hen de herder met den moeden hond Zij, die hen leidde' en die door hen bewogen.
Gij gaat als zij, illusies van dit leven Van hoop, geloof en liefde en roem en macht,
Gestalten, die mij zachtkens gaat begeven.

Groot Nederland. Jaargang 19

231
Gij gaat als zij, want spoedig komt de nacht,
Die al wat ik gedacht heb en bedreven
Héénvaagt als ééne hulpelooze klacht.

Ik haal dit aan, omdat deze aanhef inderdaad de stemming van het geheele boekje
juist weergeeft. En ook voor de dichterlijke waarde van het geheel reprezentatief is.
Wat die laatste betreft, de eerste strofe is nog wel een prachtig staal van Scheltema's
fijne en sterke woord- en rhythmenkunst, en de beide slotregels van het sonnet
getuigen daarvan ook; maar tevens vinden we hinderlijke verslappingen, als dat ‘in’
in den zesden regel, en den gewrongen achtsten regel in zijn geheel. - En ‘hinderlijke
verslapping’, het is niet te ontkennen, is een qualificatie die meermalen op haar
plaats is, wanneer we dit boekje lezen, en denken aan wat de dichter ons vroeger
gaf.
Vaak ontbreekt de oude klaarheid - waarop Scheltema eenmaal bijzonder prijs
stelde; wilde hij niet, dat de dichter zich met alle kracht zou toeleggen op eenvoudige,
zeer duidelijke zegging, suggestief zou zijn door de schikking en den rhythmegang
der algemeen-gangbare en algemeen verstane woorden? Ja, die rhythmen! Hij was
er ééns een meester in! - En nu? Men leze de strofen op blz. 24, den vijftienden
regel op blz. 46, het gedicht op blz. 44 en 45.
De ‘gemeenzaamheid’ - éen van de oude, ook hier herhaalde vers-procédé's van
Scheltema - vinden we in ‘De Boutade’ op blz. 29 - de titel moet geloof ik een excuus
beteekenen; - helaas, in een vergelijking in de vijfde strofe wordt deze
gemeenzaamheid tot een vrij gore smakeloosheid.
Een ander van zijn genres, ‘het strijdlied’, is hier vertegenwoordigd door ‘De
Rooden roepen’ (blz. 16); een verzwakte editie van het gespierde vroegere gedicht
‘De Daad’. Maar heeft de dichter niet gevoeld, hoe regels als
1)

Wij zijn haar opgestane knechten,
Wij zijn haar daverende roep,
Wij zijn die voor haar toekomst vechten,
Wij zijn haar oude roode troep -

niet dan poover en meelijwekkend kunnen aandoen in dit boekje vol désilluzie van
dezen roependen roode?
Een andere reminescentie is meer heuchlijk; die, waar de dichter een heel mooie
2)
beelding geeft van een paard in de wei. Het gedicht ‘De Polder’ waarvan deze
beelding de derde strofe vult, is in zijn geheel één van de beste, het slot ook; de
simpele dood in ‘natuurlijkheid’, is een klaar en ‘einheitlich’ deel van Scheltema's
levenslied; - alleen het begin-couplet, met zes keer ‘jou(w)’ in tien regels, doet wat
jouwerig aan.
O, er is meer moois! De gedichten ‘Viaticum’, en ‘Herfstavond’, veel in ‘Herfsttij’,
dat is allemaal den ouden, d.w.z. den jongen, Scheltema waardig - En dat een
dichter die ons prachtige dingen gaf, een bundel met wat min gelukkige specimina
zijner kunst publiceert, dat zou ook nauwelijks verdienen zoo nadrukkelijk te worden
aangewezen, als het niet symptoom was; een symptoom van meer beteekenis dan
tijdelijk wat min sterke kunstkracht;

1)
2)

Op welk woord in 't voorafgaande dit ‘haar’ slaat, is mij niet duidelijk.
Men vergelijke het prachtgedicht ‘Het Geluk’ in ‘Van stilte en stemming’.
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symptoom namelijk van zijn ontreddering, waarvan deze dichter, met de hem eigene
heerlijke eerlijkheid getuigt; de ontreddering waarin hij verkeert, nu hij wat hem het
dierbare was, zich voelt ontvallen. En hij heeft nog wel een vage hoop op de
toekomst, - zie het belangrijke gedicht ‘O Tijd die komt’ - maar wat onder de ‘dorre
lagen’ van het heden groeit, hij getuigt het zelf, die vermóéde schoonheid, neemt
hij nog niet waar Ik geloof, dat hij ze ééns wèl zal waarnemen. Hij is in een periode welke duizenden,
die ééns hun hart bonden aan de schoonheid der aarde, en wien deze schoonheid
en blijheid ontviel, hebben doorgemaakt; tot hun vertwijfeling en loutering. Ik denk
nu in 't bijzonder aan een anderen dichter, Luyken. - Maar men moet Scheltema
daarover nog maar niet te veel spreken en preeken. Hij behoort niet tot de nederigen
die willen luisteren; hij behoort tot de eigenwijzen, zij het tot de moedige, de eerlijke,
de beminnelijk-parmantige eigenwijzen. Die moeten het zelf voelen en vinden.
J.L. WALCH

In den Lusthof Arkadië, door P.N. Van Moerkerken. Amsterdam, P.H.
Van Kampen en Zoon, z.j.
Van Moerkerken zet zijn serie De Gedachte der Tijden voort in deze nieuwe
geschiedenis van het Holland nà het Bestand, toen de twisten van Arminianen en
Gomaristen wel minder fel, maar nog gansch niet geluwd waren. Wat in De
Verwildering inderdaad met verwildering der zeden aanving, is in dit verhaal reeds
weer voorbij. De vrijheid van godsdienst werd in de nationale vrijheid bevochten en
de menschheid blijkt er niet gelukkiger om. Opnieuw viel de eenheid, tot den prijs
van zooveel lijden verkregen, in scherven en raasde de tweedracht, een beetje
anders, maar niet veel minder dan vroeger. En ook hierin blijkt de blinde, eenzelvige
gang der dingen, dat, terwijl de zoon van Vrouwe Josine (die toenmaals met den
tot het nieuw geloof bekeerden Haarlemschen poorter trouwde) een prediker van
de Arminiaansche richting werd, de kleinzoon reeds weer in den schoot der
Moederkerk terugkeert, en zoo het al om niet begonnen schijnt. Dat is 't dan ook
wat de auteur op zijn zorgvuldige, fijne wijze ons eigenlijk zegt: dat de dingen
ommegaan en wederkeeren tot hun omgangen en er niets nieuws is onder de zon.
Hij zegt dit in de symboliek zijner personen en hun handelingen wel eens wat
kleurloos, dunkt mij, en minder levend dan in De Verwildering. Er ligt iets minder
bewegelijks, zelfs iets saais nu en dan over dit verhaal en juist hier had dit niet
mogen zijn, deze slepende treurnis om der menschen ijdel bewegen. Zoo het al
geoorloofd schijnt in dichterlijke samenvatting over dat voorafgaand tijdvak van
verwarring en verwildering, over dien chaos, een waas van zwaarmoedigheid te
doen drijven, waar al het goede van vroeger te loor ging en het nieuw-wordende
enkel boos leek, daar komt het mij toch niet behoorlijk voor de volgende periode
van de bevrijde jonge republiek en het machtig groeiend Amsterdam op dezelfde
melancholieke wijze te bezingen. De diepere ondergrond van 's werelds doelloos
bestaan behoefde niet ganschelijk te verdwijnen, ook als de
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schrijver hier op zijn stille manier gevierd had, wat zich blijkbaar toen voor bijna allen
als een ongedacht jubelfeest des levens voordeed: de opkomst en bloei van het
jonge gemeenebest. Dien bloei even, als terloops, aan te duiden in het plan voor
een wandschildering lijkt verre van voldoende. De algemeene weemoed weegt te
zwaar en vervalscht den toon des tijds, die toch een van krachtvol leven en
blijmoedigheid moet zijn geweest, trots al het geharrewar. Of juist deswege.... Het
is jammer, dat aldus Van Moerkerkens ééntonigheid aan het veeltonig leven afbreuk
doet, het minder levend maakt. Want behalve dat daarvoor de serie minder
genietbaar wordt, zou 't ook beteekenen, hoe de kunstenaar het ten slotte eenigszins
aflegt tegen den melancholischen scepticus, die in deze verhalen de belijdenis van
den Prediker tot de zijne maakt. En kunst zonder beschouwingen lijkt mij in
romanvorm altijd verre verkieselijk boven beschouwingen zonder (of met weinig
kunst). In De Verwildering leken beide zoo goed en eerlijk gedistribueerd, maar hier
In den Lusthof, waar 't zoo anders verwacht werd, heeft de lust aan gepeinzen den
lust aan het eenvoudige leven overwonnen en wij voelen het als een gemis, dat
door het toch vele teer en zuiver geteekende en juist gevoelde niet vergoed wordt.
F.C.

Eduard Coenraads. - Eiland van Geluk, Em. Querido 1920, Amsterdam.
In het licht getimmerte van dit boek schijnt eigenlijk alleen die scène aan 't slot
tusschen Weckerlin en Albrecht van belang en al het overige voorbereiding, zonder
bijzondere eigen waarde. Want de figuren van die jonge kunstenaars, in het
Künstlerheim, door twee twijfelachtige Maecenassen gesticht, zijn niet erg stevig
opgezet en de landschapbeschrijvingen, hoewel met voorliefde bedreven, blijken
weinig suggestief, ten deele wijl zij telkens in maar half gevoelde, banale beelden
verloopen.
Bovendien doet de algemeene geest van het verhaal niet onverdeeld sympathisch
aan. Er is daar een, voor mijn gevoel, onmiskenbaar teveel aan zedelijke critiek op
een aantal arme stervelingen en hun arme daden, een hooghartig zich verheven
voelen boven de Maecenassen zoowel als hun beschermelingen, dat.... precies
anti-artistiek moet hebben. Doch de slotscène, waarin het verhaal zijn hoogtepunt
bereikt, maakt weer veel goed. Er is daar niets van zedelijke verontwaardiging
overgebleven, alleen ontroering en droefheid om 'slevens onverbiddelijke
strijdigheden. Het jonge kunstenaarsidealisme, dat zich onbesmet bewaren zal, kan
geen compromissen met voordeel en belang sluiten, doch de welmeenende rijkaard,
die geen andere dan deze, bezoedelde, hulp te bieden heeft, weet dat zoodanig
compromis nog de eenige vorm is, waaronder de maatschappij dat idealisme
aanvaarden kan. Zoo tracht hij maatschappelijk te behouden wat uitteraard
maatschappelijk niet leven kan, en de ander waardeert de goede bedoeling, maar
eindigt toch in een munitiefabriek.... zonder ideaal. Die met zijn kunst de wereld niet
stijven wilde in haar huichelachtig idealisme, moest dan maar met zijn physieke
kracht haar hebzucht en wreedheid dienen. Zoo heeft, op ontroerende wijze, de
schrijver ons het alte natief gesteld en wij gevoelen hoe het ver over dit enkele geval
heengaat.
F.C.
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Het Gevloekte Land, door E.G. van Bolhuis. - N.V. Drukkerij Jacob van
Campen, Amsterdam. - z.j.
De omslag prijkt met een opgeplakt plaatje en de hoofdstukken zijn versierd door
erg tamme vignetjes, Hollandsche polderlandschapjes verbeeldend. Dat staat heel
lief. En ook de schrijfwijze is lief en gemoedelijk, als dit begin:
‘De zon stond aan den blauwen, wolkenloozen hemel en overstraalde de aarde
met mild-gouden gloed. Die lag roereloos, liet zich koesteren in behaaglijke
roereloosheid’. Of: ‘Hanna Stins had het al dagen lang druk, ontzettend druk’. Ja,
druk, ontzettend druk....
Zoo kneuterig, peuterig, leuterig, schreven ook in de vijftig, zestig jaar der vorige
eeuw de auteurs hun lange, gemoedelijke verhalen. Bijv. van het boerenleven en
bedrijf. Zij stalden er hun kennis uit in anecdotieke relazen van een oogstfeest of
een bruiloft en eindigden zwak romantisch. Precies als deze schrijver, die van den
braven, degelijken Gert-Jan vertelt, hoe hij laat huwt met het zwakke naaistertje
Hanna, hoe hij een stuk behekst land koopt, hoe zijn zwakke vrouw na de bevallling
langzaam wegsterft en Gert-Jan dan nog eens huwt met zijn nichtje Stien, trots de
belofte aan zijn gestorven vrouw gedaan. En.... dien tengevolge door haar geest
‘gehaald’ wordt, zoo maar pardoes meegetrokken, de sloot in, tot de dood er op
volgt....
Het schijnt moeilijk iets te bedenken, dat meer op water en melk gelijkt (behalve
dan deze materie zelve) dan zulk een vertelsel, slap typeerend, slap realistisch,
slap anecdotisch, slap romantisch en alleen bar vervelend. Wat een zeurig volk
moeten wij toch zijn, hoezeer moeten onze hoofden ‘donsen’ (om een geliefd woord
van den schrijver te gebruiken) dat wij zulke flauwigheden accepteeren en min of
meer als litteratuur waardeeren. Ofschoon het toch ook weer merkwaardig is te zien,
hoe het oude onkruid wortel schiet: de Hollandsche brave zeurigheid en lijzige
interessantigheid, de vervelende landelijke idylle en het knusse huiselijk leven.
F.C.

Aan Wal, door Lode Monteijne, Gust Janssens, Antwerpen 1920.
Het boek ziet er niet bepaald aanlokkelijk uit: een bruine voorstelling van een
driemaster op gelen ondergrond maakt den omslag. Het papier is goed en de druk
eveneens, maar zoo klein op die overvolle bladzijden, dat er eenige moed vereischt
wordt zich in die drukwoestenij te begeven.... En eigenlijk is de geschiedenis ook
niet aanlokkelijk voor den gewonen lezer, vrees ik: de lotgevallen van een half-neger,
die voor zijn aan boord overgespaarde geld gaat samenwonen met een Antwerpsche
barmeid. De zeeman timmert niet hoog en is ook geenszins overdreven in de eischen,
die hij aan 't leven stelt. Een weinig hartelijkheid, een weinig huiselijkheid, een weinig
genegenheid, het is niet veel, maar het blijkt toch nog te veel. Want de vrouw houdt
het ten leste niet uit in dit doodstroomig kamerbestaan, zij, die de prikkeling van het
nachtleven
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heeft gekend. De zwarte goeierd gaat haar vervelen, die geen geweldenaar en geen
vrouwen tyran is. Zoo wil het haar noodlot, de eigen aard, door de omstandigheden
ontwikkeld. Natuurlijk is er op den duur een andere man, die meer uitzicht op
avonturen biedt. Zij stuurt haar zwarten Jimmy weer naar zee en - de baan is vrij.
Dat hij echter onverhoeds terugkomt en in een gevecht met den nieuwen aanbidder
gedood wordt, was een door haar niet voorzien, maar toch voorzienbaar einde der
historie. Het was haar schuld niet, dat Jimmy te veel van haar verlangde Zij had
nauwelijks van hem gehouden en haar leven behoefde scherpere prikkels.... die zij
nu verkreeg in een moord en een vlucht van de twee mannen, door wie zij begeerd
werd. Zoo iets gebeurt bijna dagelijks in een drukke havenplaats. Zooals Jimmy en
Jenny leven duizenden, en Lode Monteyne heeft ons dit zonder emphase, zonder
sentimentaliteit doen meegevoelen en meeleven op de schijnbaar onontroerde-wijze
eener streng realistische studie. Dergelijke schrifturen worden in Holland haast niet
meer voortgebracht. De levensbelangstelling, de levenslust zijn er niet sterk genoeg
meer voor en ook bestaat hier niet meer dat curieus Zola-iaansch pessimisme, dat
aan het lot van den enkeling een sterk relief geeft, om te toonen hoe hopeloos in 't
algemeen 't leven is. Al deze factoren zijn in dit boek aanwezig: de wereld dier arme
tobbers van de zee met hun trieste ‘wederhelften’ aan land is een volkomen
hopelooze, het heele bestaan grauw en cynisch. Daartegen staat dan het primitief
zielsleven van dien halfzwarte en de sombere fataliteit van zoo een bijna dierlijk
vrouwenbestaan, beide het onbewust-noodzakelijk offer van de blinde, wreede
machten die dit leven beheerschen...
Zoo, in grooten ernst, voelt en zegt het deze Vlaamsche schrijver en overtuigt
een oogenblik van zijn eenzijdige waarheid ook ons, die sedert alweer zooveel
andere ‘waarheden’ zagen.
F.C.

Emmanuel de Bom, Heldere Gezichten, Vlaamsche Bibliotheek. Mpij
voor g. en goedk. lect. Amsterdam - 1920.
De ‘Mpij voor goede en goedkoope lectuur’ geeft nu ook een Vlaamsche Bibliotheek
uit, ‘onder leiding van Emmanuel De Bom’ wiens leiding o.a. tot dit bundeltje verhalen
van hemzelven leidde. Het is on-zware lectuur: genoegelijke reisbelevingen in
diverse Vlaamsche steden en landouwen in den jare 1907, heel vluchtige
zedebeeldjes uit Vlaanderenland, dieper getaste en ietwat wrange tafreelen, als
‘Het Avondmaal der Twaalf Apostelen’ en ‘Zigeunersleven’, ook een meer
novellistisch ingerichte beleving als ‘Een Romance’. Ziedaar de inhoud van dit gele
boekje, dat zich in de zeer verzorgde, fijne zegging van De Bom wel lezen laat en
een overzicht geeft van hetgeen dezen gecultiveerden geest bezighield en beroerde
in zijn vrije oogenblikken... lang vóór den oorlog. Dat leutige, frissche, speelsche,
argelooze geeft er thans zelfs even een weemoedig air aan, en die zin, waarmee 't
bundeltje besluit: Maar wij hebben de hoop op 't heerlijke, nieuwe jaar!’ 1911-12, is
wel geschikt ons tot peinzen te brengen. Twee en een half jaar later begon de
oorlog...
F.C.
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Vlaamsche Volksvertelsels opgeteekend door Guido Gezelle, voor 't
eerst in boekvorm uitgegeven door Maurits de Meijer, m. teekeningen
v. G. Verdict, De Sikkel, Antwerpen. Em. Querido - Amsterdam z.j.
Op zwaar roomkleurig papier, met breede randen en aardige letter, door naïve
houtsneetjes opgeluisterd, hebben ‘uitgever’ en teekenaar en ook de beide anderen
‘uitgevers’ aan Gezelle's vijf vertellingen hier alle eer bewezen. Het eigene en
behoorlijke dier dingskes zit hem in Gezelle's aardige, naïeve Vlaamsch, dat klinkt
als narre-belletjes in de sneeuw of als een deuntje op een mondharmonika in den
avondval. Ieder kent waarschijnlijk deze vertelsels, in een of anderen vorm, al uit
zijn kinderjaren. In de sprookjesboeken van Grimm vindt men ze, soms zelfs wel
kleuriger en dramatischer, maar zoo zoet en welluidend zeker niet. En voor de
folkloristen, of die 't willen worden heeft de ‘uitgever’ eenige aanteekeningen
bijgevoegd, waar vele tijdschriften en boeken staan genoteerd, die verdere stof en
uitleg ter zake geven. Voor de vele vereerders van Guido Gezelle is dit boekje een
beminlijke herinnering aan den meester.
F.C.
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Jan Bron.
Objectief tooneelspel in vier tafereelen
door Cyriel Buijsse.
Voorwoord.
Dit tooneelstuk werd ter opvoering gezonden aan den bestuurder van den
Koninklijken Vlaamschen Schouwburg te Antwerpen en door hem geweigerd.
Dit is op zichzelf niets bijzonders. Wat echter wel bijzonder mag heeten, zijn
sommige feiten, die met deze weigering gepaard gingen.
In den brief, die de terugzending van het manuscript vergezelde, schreef de
Antwerpsche directeur onder meer:
‘Nu kan u begrijpen hoezeer het mij spijt u het stuk terug te moeten sturen. De
dialoog is prachtig, mooie taal, kortom het is van Buysse; maar het onderwerp....
het publiek is hier van oorlogstukken beu. Toen de geallieerden nu twee jaar geleden
België binnenkwamen waren de oorlogstukken aan de orde van den dag, ik heb er
toen te Brussel twee gespeeld en goede zaken mee gemaakt, nu zou zulk stuk het
publiek niets meer interesseeren, al wat er in betoogd wordt heeft men honderde
malen in de kranten gelezen; en men zou er niet meer naar luisteren.’
Dit alles leek mij zeer aannemelijk. Het geldt hier wel geen oorlogstuk in den
eigenlijken zin van 't woord; maar 't houdt er toch verband mee. Ik was dus gansch
bereid om het als ongeschikt op te bergen, toen ik, tot mijn diepe verbazing, twee
dagen nadat het stuk weer in mijn bezit was, een kort artikeltje aantrof in het
Amsterdamsche dagblad De Telegraaf, waarin, onder den opvallenden titel: Een
geweigerd tooneelstuk van Cyriel Buysse, het volgende te lezen stond:
‘Cyriel Buysse heeft aan den heer van Kerckhoven, directeur van den
Nederlandschen Schouwburg, een stuk aangeboden dat “Jan Bron” heet en waarin
hij beweert een objectief beeld te geven van den Vlaamschen strijd onmiddellijk na
den oorlog. De directeur heeft
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echter gemeend, dat het activisme in dit stuk te gunstig wordt voorgesteld en ook
omdat hij het stuk technisch zeer zwak vindt “Jan Bron” geweigerd.’
Hoe had ik het nu? En wat moest ik gelooven? Talrijke vragen drongen zich aan
mij op. De directeur vond de dialoog ‘prachtig’ en de Antwerpsche
Telegraaf-correspondent noemde het stuk technisch zeer zwak! Was dat met elkaar
te rijmen? Misschien wel. Maar het bezwaar van den directeur, dat zulk een stuk
het publiek niets meer zou interesseeren, was dan toch van gansch anderen aard,
dan het door den Tel.-correspondent aangehaalde, waar deze beweerde dat het
stuk geweigerd was omdat, onder een schijn van objectiviteit, de activistische
beweging er te gunstig in voorgesteld werd. Wie sprak nu waarheid: de directeur of
de correspondent? En hoe en waarom werd die correspondent zoo dadelijk op de
hoogte gebracht van wat er tusschen directeur en mij was afgehandeld? Het gold
hier toch een zaak tusschen directeur en auteur, waarmede een
dagblad-correspondent vooreerst niets te maken had! Waarom die derde daar dus
mee gemoeid en hoe kwam het dat hij, eenmaal, en, m.i. ten onrechte, er zich mee
bemoeiende, zijn betoog zoo gansch anders liet luiden dan wat de directeur mij als
reden voor de weigering aangaf? Wrie van die twee, - ik vraag het nog eens, - sprak
hier waarheid, en wie niet? Of spraken ze soms beiden half-waarheid en half.....
niet-waarheid? En zou dan per slot van rekening de grond-oorzaak der weigering
wellicht toch gelegen zijn in het door den directeur niet-vermelde, maar door den
correspondent wèl uitgesproken bezwaar, dat het activisme in dit stuk, naar hun
meening, te gunstig wordt voorgesteld!
Hier kan mijn werk voor zichzelf spreken. Uitdrukkelijk, en niet zonder reden, heb
ik het als een objectief tooneelspel betiteld! - Ik sta vóór een geval; ik zie; ik hoor;
ik teeken op. De feiten gebeuren; de personen handelen en spreken; de toeschouwer
of lezer maakt zelf zijn conclusies. Meer heb ik niet bedoeld. Ikzelf sta achter geen
enkel van mijn personages; poog niet, aan een van hen, mijn eigen meening op te
dringen. Het is een schilderij. Leeft ze naar waarheid; dan is ze goed. Leeft ze niet,
of leeft ze valsch, dan is ze slecht.
De lezer oordeele.
Een laatste woord: Tusschen het activisme te gunstig voorstellen en zelf als
activist te worden uitgescholden ligt er maar een kleine afstand. Ik ook dus,....
activist? Sta mij toe dat ik glimlach. De heeren activisten-zelven zullen 't zeker niet
gelooven!
C.B.
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Eerste tafereel.
Personen van het Eerste Tafereel:
Jan Bron.
Berthier.
Tijmans.
Van Veerdeghem.
Maclou.
Verghinst.
Verwee.
Ondereet.
Irma.
Mannen en Vrouwen.
Het tafereel stelt een kleine meeting-zaal voor. Een twintigtal mannen en vrouwen
hier en daar verspreid. De meeste mannen dragen volle baarden. Enkelen baardeloos
en heel jong. Een paar geestelijken. De vrouwen doorgaans zonder sierlijkheid gekleed.
Een deur links. Een deur rechts. Tegen den achtergrond ontplooide leeuwenvlag met
stok. Een kellner bedient als in een koffiehuis. Velen hebben glazen bier of kopjes
koffie voor zich staan op tafeltjes. Op een verhoog een groote tafel, waar omheen
Jan Bron met nog twee mannen en een vrouw. Bij het ophalen van 't gordijn rumoer
van stemmen. Berthier staat, bij een der kleinere tafeltjes, overeind en zet, met nu en
dan groote gebaren, zijn rede voort.
Berthier
(spreekt met eenige moeite nederlandsch)

Iek herhaal het nog eens, dames en heeren, iek bijn kontent en dankbaar, dat
mijnheer de president
Maclou
(aan een der tafeltjes).

Voorzitter!
Berthier
(glimlachend).

Best. Voorzitter. Dank u.... Iek bijn kontent, zeg ik, dat mijnheer de voorzitter hier
volle vrijheid van spreken heeft verloofd....
Maclou.

Verleend!
Berthier
(ietwat kregel).
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Ja maar, meneer Maclou, als ge mij voortdurend onderbreekt, dan komt er ook van
die geroemde vrijheid niets terecht. Gij belet mij van te zijggen wat ik nog te zijggen
heb.
Verwee.
(spottend).

Zijg het dan maar.
(Gelach).
Verghinst.
(idem).

Of zijg het liever niet; zwijg het! G'hebt al lang genoeg gezijijgd.
(Gelach).
Verwee.

Gezaagd!
(Bulderend gelach).
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Tymans.
(met verwoeden blik naar de verstoorders).

Taisez-vous donc, nom d'un chien; laissez le parler!
Stemmen.

Alij, alij!....
(jouwend)

Hoe-oe!... Hoe-oe! In Vlaanderen Vlaamsch!
Tymans.
(als boven. In plat vlaamsch).

In Vloanderen vrijheid!
Verghinst.

Weg met de franskiljons!
Verwee.

Vliegt de blauwvoet?
Stemmen.
(brallend).

Storm op zee!
Verwee.

In Vlaanderen....?
Stemmen.
(krachtig).

Vlaamsch.
Verwee.

In Vlaanderen Fransch?
Stemmen.
(jouwend).

Hoe-oe! Hoe-oe!
Jan Bron.
(opstaande; ernstig; gezagvoerend).

Laat den heer Berthier uitspreken. Onderbreek niet meer. Wie wenscht te antwoorden
zal zijn beurt krijgen.

Groot Nederland. Jaargang 19

(Gaat weer zitten. Gehoorzame stilte).
Berthier.

Laat ik dus met enkele woorden besluiten.... Die vrijheid van spreken dus, waarvoor
ik den heer voorzitter zeer dankbaar ben, heeft mij de gelegenheid gegeven hier in
volle oprechtheid uit te drukken wat ik voel en meen. Men heeft mij, en de partij
waartoe ik behoor, afgeschilderd en zelfs uitgescholden als vijanden van alles wat
Vlaamsch is. Dat is niet waar. Dat is niet rechtvaardig. Iek bijn immers Vlaming van
geboorte en....
Verghinst.

En franskiljon in de ziel!
(rumoer. st! st!).
Berthier.
(met nadruk).

Vlaming van geboorte, zeg ik, maar vriend van Frankrijk;
(met moed)

Franskiljon, als ge wilt, zooals die meneer mij daar verwijt
(rumoer; st.... st....)

omdat ik de grootheid van Frankrijk en de schoonheid van de fransche taal en van
den franschen geest bewonder; omdat ik weet wat wij, Vlamingen, aan Frankrijk,
als algemeene ontwikkeling te danken hebben. Frankrijk staat hoog in mijn
waardeering, héél hoog, daar kom ik rond voor uit; en ik zou het als een wereldramp
beschouwen, een ramp voor heel de wereld en voor Vlaanderen in 't bijzonder,
indien Frankrijk en de fransche beschaving moesten ten onder gaan.
(Geweldig rumoer. Gezwaai van knuppels en armen. Stemmen heffen den ‘Vlaamschen
Leeuw’ aan. De vlag wordt heen en weer gezwaaid).
Jan Bron.
(verzoekt gebiedend om stilte).

Verlangt ge nog iets meer te zeggen, meneer Berthier?

Groot Nederland. Jaargang 19

241

Berthier.
(gaat zitten).

Neen, meneer de president. Iek heb gezegd wat iek te zeggen had.
Jan Bron.

Dan neem ik even het woord.
Maclou.

Leve Jan Bron!
Talrijke stemmen.

Leve, lang leve Jan Bron!
Jan Bron.

Ik zal kort zijn.
(Haalt even zijn horloge uit).

Het is laat geworden. De tijd dringt. - De heer Berthier heeft ons daar gesproken
over zijn liefde en bewondering voor Frankrijk en de fransche geest. Ik zal niet
zeggen, dat ik onvoorwaardelijk zijn ‘liefde’ voor Frankrijk deel; maar wel deel ik zijn
bewondering voor heel veel van wat de fransche geest in den loop der eeuwen heeft
voortgebracht, voor heel veel schoons en groots in de fransche cultuur. Ik geloof,
als ik Franschman was, dat ik, alles bij elkaar genomen, het goede en het slechte
door elkaar, wel trotsch zou zijn op mijn volk en mijn land, in vergelijking met veel
andere volken en landen.
Ondereet.

De revolutie van 1789!
Stemmen.

St....! Laat spreken!
Jan Bron.

Maar ik ben geen Franschman;.... ik ben Vlaming....
Handgeklap, gejuich, gezwaai met leeuwenvlag, gezang: ‘Zij zullen hem niet
temmen....’
Stemmen.

St....! St....! Laat spreken!
Jan Bron.

Ik ben Vlaming, en, als zoodanig, kan ik ook niets meer voor Frankrijk voelen, dan
wat ik voel voor onze andere groote buren: Engeland, Duitschland. En, ik voeg er
onmiddellijk aan toe: als goed en rechtschapen Vlaming moet ik voor Frankrijk
minder voelen dan voor welk ander land ook
(langzaam, met nadruk)
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omdat Frankrijk hier, in ons land, invloeden laat gelden, die van aard zijn ons bestaan
als zelfstandig volk te ondermijnen.
(Applaus).
Berthier.
(heftig).

Volstrekt niet! Volstrekt niet!
Tymans.

C'est ridicule! C'est idiot!
(rumoer; protesten).
Jan Bron.

De heer Berthier heeft het gewaardeerd, dat men hem hier vrijuit heeft laten spreken.
Hij zal het ook wel willen goedvinden, dat ik van diezelfde vrijheid gebruik maak om,
van mijn kant, ook ronduit mijn meening te verkondigen. Welnu, ik meen, en ik
beweer, dat menschen als de heer Berthier en zijn partij, - met andere woorden: de
Franskiljons, - een slechten dienst bewijzen èn aan Frankrijk, èn aan Vlaanderen.
(Applaus. Heftig protest van Berthier en Tymans).
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Tymans.

Ça c'est trop fort!
(Rumoer; Hoeh-geschreeuw).
Jan Bron.

Zij zijn, als ik het zoo mag uitdrukken, nationale bastaards....
(Geweldig applaus).
Berthier
(verontwaardigd).

Meneer!....
Tymans.

Vous nous insultez!
(Geschreeuw; handgeklap).
Jan Bron.

Zij trachten, bewust of onbewust, ons gansche volk te verbasteren; en verwekken
daardoor, onder de bewuste Vlamingen, een wantrouwen en zelfs een haat ten
opzichte van Frankrijk, die Frankrijk-zelf niet eens verdient. Het gevolg daarvan is,
dat Frankrijk van zijn kant ons wantrouwt en minacht, terwijl het ons ook, van wege
die halfslachtigheid, als een karakterloos en minderwaardig volk, ja, eigenlijk als
geen volk beschouwt. De Franschen drijven den spot met ons. Zij spotten met onze
onbeholpen naaperij, met het slechte Fransch dat wij spreken en dat zij te
nauwernood verstaan.
Berthier.

Dat is schromelijk overdreven. De Franschen verstaan ons heel goed. Spreken wij
misschien slechter dan de Marseillais en de Auvergnats!
Jan Bron.
(glimlachend).

Ik constateer dat de heer Berthier zijn taal-ambities niet hooger stelt dan tot het peil
waarop de Marseillais en Auvergnaten staan.
(Gejuich; gelach).

In zooverre moet ik toegeven dat de vlaamsche Franskiljons over het algemeen
voor die beide stammen niet behoeven onder te doen
(heftig).

Maar dat voldoet ons niet als Vlaming!
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(donderend en langdurig applaus. De vlag wordt heen en weer gezwaaid. Gezang:
‘Zij zullen hem niet temmen.’)

Wij willen ons zelf zijn. Wij willen, Fransch kunnende spreken zoo ongeveer als een
Marseillais of een Auvergnaat, toch eerst en vooral Vlaamsch kunnen spreken als
een Vlaming. Vlaamsch denken en Vlaamsch voelen, Vlaamsch zijn, met een woord,
zooals de Franschman Fransch is, de Duitscher Duitsch, de Engelschman Engelsch.
(Geweldig applaus en lawaai).
Van Veerdeghem.

Meneer de voorzitter, ik vraag het woord.
Berthier
(heftig gebarend).

Goed. Heel goed. Maar in name der duizenden en duizenden vrienden van Frankrijk
hier, in Vlaanderen, vragen wij, eischen wij van onzen kant het recht op
Franschgezind te mogen zijn, zooals ook onze voorouders in Vlaanderen dat waren,
eeuwen lang, daarvan getuigt onze geschiedenis. Vlaanderen is een tweetalig land,
dat is zoo waar en zoo sterk als een muur. Dat is door niets omver te redeneeren.
(Lawaai; hoongeschreeuw).
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Tymans.

Il n'y a pas moyen de causer raisonablement avec de pareils énergumènes. Je m'en
vais.
(Hij wil weg).
Berthier
(woedend).

Mais, reste donc, nom de Dieu! Ne me laisse pas seul dans cet antre.
(Tymans blijft).
Maclou
(uitdagend).

In Vlaanderen Vlaamsch.
Tymans
(insgelijks uitdagend).

We zillen de toale klappen die we willen.
Maclou.

A la porte de Franskiljons! Aan de deure! Vliegt de Blauwvoet?
Stemmen.

Storm op zee!
Maclou.

In Vlaanderen?
Stemmen.

Vlaamsch!
Maclou.

In Vlaanderen Fransch?
Stemmen.
(jouwend.)

Hoe... oe! Hoe.... oe!
Jan Bron.

Dames en heeren....
Van Veerdeghem.

Meneer de voorzitter, ik vraag voor de tweede maal het woord.
Jan Bron.
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Het woord is aan den heer Van Veerdeghem.
Van Veerdeghem.

Dames en heeren, ik hoor hier voortdurend spreken van Vlaanderen en Frankrijk,
maar nooit van België. Bestaat België misschien niet meer?
Tymans.

Vive la Belgique!
Stemmen.

Leve Vlaanderen! Leve Vlaanderen!
Verghinst.

Het begrip België berust op een ethnographische dwaling.
(Geweldige opschudding. Handgeklap; protestkreten).
Tymans.

Vous êtes des anti-patriotes. C'est une honte!
Jan Bron.
(gedecideerd).

Het Belgisch patriotisme heeft hier voor 't oogenblik met onze discussie niets te
maken.
Van Veerdeghem.

Pardon, meneer de voorzitter; ik protesteer zeer beslist. De algemeene politieke
toestand in Europa is tegenwoordig van dien aard, dat wij geen dag verzekerd zijn
van wat er 't volgend uur gebeuren kan. Ieder oogenblik kan een wereldoorlog
uitbreken. Zullen wij daar buiten blijven? Zal België zich niet met alle krachten aaneen
moeten sluiten om zijn bestaan als onafhnakelijke staat tegen een of andere partij
te verdedigen? Is het nu wel het meest geschikte oogenblik om besprekingen te
houden over wat ons van elkander scheidt en verwijdert, in plaats van pogingen
aan te wenden om de banden te versterken, die als Belgen ons vereenigen? Ik ben
Vlaamsch-gezind in de
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ziel, meneer de voorzitter, maar ik zie met angst en leed, dat onze nationale
eendracht gevaar loopt.
(Gebrom, gemurmel).
Ondereet
(in plat dialekt).

Os er nen oorlog uitbreekt, 't zal de schuld zijn van 't kapitalisme. En 't kapitalisme
zal deur den oorlog vernietigd worden, eerst in de landen die de nederloage zullen
lijen en doarachter in de landen die zullen overwonnen hen. En heul ulderen toalstrijd
zal in de verwarringe als 'n streutjen in den eurkoan meegesleept worden.
(Handgeklap en luid protest).
Jan Bron.

Dat zullen we zien. Dat zullen we afwachten. Intusschen zetten ‘wij’ onvermoeid
‘onzen’ strijd voort. Die strijd is onbaatzuchtig, zuiver en heilig. Het is de strijd om
't zijn of niet zijn van een volk. Dames en heeren, verlangt er nog iemand het woord?
(Dof rumoer).

Niemand meer? Dan verklaar ik de meeting gesloten.
Voorafgegaan door hun vlag, zingend en armenzwaaiend, verlaten de
vlaamschgezinden de zaal. Irma klimt op het verhoog en spreekt met Jan Bron.
Berthier
(apart met Tymans naar den uitgang).

C'est du temps perdu, que de parler avec ces gens-là.
Tymans.

Je te l'ai dit d'avance, n'est-ce pas!
Berthier.

Tout ça c'est de la rhétorique, du romantisme, du sentimentalisme.
Jan Bron.
(die onder het stille praten met Irma naar het gesprek der twee aftrekkende Franskiljons
geluisterd heeft; op hen afkomend; in zeer mooi Fransch:

De la rhétorique, très peu, messieurs. Du romantisme, peut être.
(Met trots)

Du sentimentalisme, ou, plutôt, du sentiment.... de l'amour.... énormément! J'aime,
j'adore mon pays, ma belle et forte et malheureuse Flandre. J'idolâtre son étendard,
son lion noir sur champ d'or, que j'embrasse parfois avec passion, avec des larmes
de tendresse dans les yeux, comme on embrasse une femme. J'aime son sol
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(stampvoet)

son terreau fertile, où je me sens comme une plante vivace, nourrie dans son sein,
gouflée de son suc, ne pouvant vivre et fleurir et porter des fruits que lá-même où
la nature l'a fait naître. Un arbre flamand, messieurs, flamand jusqu'à la moëlle et
non pas une plante de serre-chaude française. Adieu, messieurs!
(Opgewonden terug bij Irma).
Berthier
(verbaasd).

Il es fou!
Tymans.

Un fou dangereux!
Berthier.

Mais il parle bien le français, ce cochon!
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Tymans.

Comme tous les flamingants outrés.
Berthier.

Ah! non de Dieu, comme on voit que tout ça c'est du bluff, du chiqué, de la comédie!
Viens, nous allons prendre un verre au Bodega.
(Beiden af.)
Irma
(tot Jan Bron).

Ach, man, wat hebt ge mooi gesproken! Wat hebt ge 't hun goed gezegd!
(omhelst hem).
Jan Bron.
(als 't ware geinspireerd).

Mijn hart, mijn ziel heeft gesproken. Kom, laten we nu samen naar buiten gaan
wandelen. Ik moet Vlaanderen zien, Vlaanderen ruiken, Vlaanderen omarmen!
Irma
(streelend).

Ge moogt mij ook wel eens omarmen. Ben ‘ik’ nu heelemaal niets meer voor u?
Jan Bron
(omhelst haar).

Gij zijt àlles voor mij. Gij zijtde schoonheid van mijn ziel, de essentie van mijn liefde.
Gij zijt Vlaanderen-zelf voor mij!
DOEK.

Tweede tafereel.
Personen:
Jan Bron.
Berthier.
Tymans.
Van Veerdeghem.
Ludwig Werlemann.
De Ordonnans.
Irma.
Else.
Het dienstmeisje.
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De studeerkamer van Jan Bron. Deur en ramen achtergrond. Deur en schoorsteen
links. Boekenkasten rechts; tafel, stoelen, fauteuils, lessenaar.
Bij het ophalen van 't gordijn zit Jan Bron met inspanning in een courant te lezen.
Roerloos, met den angst op het gelaat, staan Irma en Else naar zijn voorlezing te
luisteren. Af en toe dreunt dof, heel in de verte, het kanon. Soms rinkelen de ramen.
Jan Bron.
(van het blad opkijkend: op bitteren toon).

Onze goede vrienden, onze vaste en trouwe bondgenooten, die ons tegen den
vijand zouden beschermen: de Engelschen en de Franschen wijken
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langzaam maar zeker, steeds verder terug. De Duitschers dringen op, steeds feller
en sneller; het zal mij verwonderen als ze hier, binnen een paar dagen, niet vóór
ons staan.
Irma.
(doodsangstig).

Och God! Och God!
Jan Bron
(geagiteerd).

Wat moeten we nu doen: vluchten of hier blijven? Ik haat vluchten. Ik vind het laf te
vluchten. Maar ik ben angstig voor u en Else.
Irma.

Plegen de Duitschers nog steeds zulke gruwelen?
Jan Bron.

Helaas!.... 'n Schande! 'n Walgelijke, wraakroepende schande! De mannen als schild
vooruitgedreven; vrouwen en meisjes mishandeld,.... door dronken soldeniers
overweldigd....
Irma.
(rillend).

Hooo!.... Maar is het wel waar! Overdrijven die gazetten niet? Liegen ze niet?
Jan Bron.
(heftig een courant verfrommelend).

't Zijn smerige bladen; ze hangen aan elkaar van leugens. Nooit of nooit zeggen zij
ons de waarheid, geheel de waarheid! Maar toch.... ik vrees.... ik ben bang,
doodsbang voor u beiden.... Laat ik hier blijven. Maar gij moet met Else weg.... gij
moet vluchten.... naar Holland.
Irma.
(handenwringend).

Neen; dat doe ik niet. Ik laat u hier niet alleen in het gevaar achter. Ik blijf bij u op
leven en dood. Maar Else zal weggaan. Ik zal haar morgen over de grens brengen.
Else.

Waarom? Ik heb niets geen zin. Ik ben niets bang.
Jan Bron.
(gebiedend).
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Gij moet. Ik wil het. Ik laat u niet weerloos aan de liederlijkheid van dronken schurken
over.
(Heftig, met bijtende bitterheid).

Schurken! Schurken! Een volk van onzen stam, dat ons als wilde beesten behandelt!
Wie had er ooit zoo iets monsterachtigs kunnen uitdenken? Zij drijven ons, zij
dwingen ons, hun verwanten, hun natuurlijke vrienden, hun broeders, in de armen
onzer traditioneele vijanden.
(Het kanon dreunt, de ramen trillen, allen schrikken).

Hoort ge dat? Daar zijn ze. Ze komen. Dat zijn Germaansche kanonnen, die
Germaansche stamgenooten, die Germaansche broeders doodschieten! Vervloekt!
De stommerikken! De schurken!
Irma.
(schreiend).

Man, wind u toch niet zoo op. Gij maakt ons zoo bang, zoo ongelukkig!
Geklop aan de deur.
Jan Bron.
(opschrikkend).

Binnen.
Het Dienstmeisje
(met een presenteerblad).

Meneer, daar zijn drie heeren, die u dringend wenschen te spreken. Hier zijn hun
kaartjes.
Jan Bron.
(neemt zenuwachtig de kaartjes).

Berthier.... Tymans...
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Van Veerdeghem....
(verwonderd)

Die drie te zamen!.... Verlangen ze samen mij te spreken?
Het Dienstmeisje).

Ja, meneer.
Jan Bron.

Laat ze binnen komen.
(Dienstmeisje af). (Tot Irma en Else).

Ik begrijp er niets van dat ze samen komen. Schuif wat stoelen bij.
Berthier, Tymans en van Veerdeghem binnen).
Berthier,
(gejaagd).

Excuseer, mevrouw, en mejuffrouw, dat wij u zoo laat komen storen.
(Tot Jan Bron)

Maar onze boodschap is dringend. Wij zijn bij u afgevaardigd in naam van de partijen
die wij vertegenwoordigen.
Jan Bron.

Gaat zitten, heeren.
Berthier,
Tymans en Van Veerdeghem nemen plaats. Van Veerdeghem (bleek, angstig, gejaagd).

Gij hoort het kanon, de vijand staat vóór de poort. Onze legers trekken terug. Morgen,
overmorgen op zijn laatst is de stad ingenomen. Wij komen u vragen, in name van
onze verschillende partijgenooten, een gezamenlijke, zuiver vaderlandslievende
gedragslijn vast te stellen. Geen innerlijke verdeeldheid noch twisten meer onder
het oog van den vijand, geen politieke strijd, geen taalstrijd, geen strijd op gebied
van religie: de aaneengesloten, waardige, onverbreekbaar-vaderlandsche eendracht
tegen den overweldiger. Gaat ge daarin met ons mee, Jan Bron, en zijt ge bereid,
bij uw aanhangers en volgelingen, zooals wij doen bij de onze, al uw invloed tot het
bereiken van dit doel te gebruiken? Kunt ge, zooals wij, tijdelijk het heil van België
boven alles stellen?
Jan Bron.
(na een korte aarzeling).

Ja.
Van Veerdeghem.
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Wij staan geen lettergreep van onze verschillende en, zooals ge wel weet, zeer
uiteenloopende beginselen af voor later. Wij leggen dat enkel op zij, en zwijgen
daarover, tot het vaderland verlost is. Gaan we accoord?
Jan Bron.
(Na hen alle drie om beurten met aandacht in 't gezicht gepeild te hebben).

Ja.... Als gij die gedragslijn volgt, zal ik ze, van mijn kant, ook volgen.
Berthier.

Wij danken u. Wij hadden niets anders van uw vaderlandsliefde verwacht.
Tymans.

Nous n'avons tous qu'un seul et même ennemi: le Boche exécré.
Stilte. Jan Bron kijkt Tymans strak aan. Verwijderd kanongebulder en gedreun van
ramen.
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Irma.
(tot Berthier).

Gelooft ge werkelijk, meneer, dat ze hier zoo spoedig zullen zijn.... morgen....
overmorgen?
Berthier.

Ik vrees het wel, mevrouw. Ze staan op minder dan vijftien kilometer afstand en
onze troepen trekken terug.
Jan Bron.
(bitter).

Onze troepen!... En de troepen van onze bondgenooten: de Engelschen, de
Franschen....
(Opgewonden)

Maar waar zijn die? Waar blijven die? Ze zouden ons helpen.... ons verlossen... den
vijand terugdrijven! Hebt gij er al één enkele gezien?
Berthier.

Ze komen.... ze zijn onderweg.
Tymans.

Il faut leur laisser le temps d'arriver.
Jan Bron.

Maar vóór dien tijd zijn we vernietigd en dood. Begrijpt ge dat niet....? Wat doet gij?
Blijft gij hier of gaat ge vluchten?
Berthier en Tymans.

Wij blijven.... wij blijven.... wat er ook gebeure.
Van Veerdeghem.

Ik blijf ook, maar mijn vrouw en dochters vertrekken vanavond om elf uur, met een
rijtuig, over de grens.
Jan Bron.

Vanavond nog! Morgen ochtend vertrekt mijn vrouw, met Else.
Else.

Nee....! Nee....!
Jan Bron.
(gebiedend).

Ge zult!
(tot de heeren)

Zou morgen niet te laat zijn? Zouden ze niet beter ook vanavond gaan?
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Van Veerdeghem.

Morgen zal het nog wel gaan, denk ik. De meeste onzer kennissen vertrekken pas
morgen. Mijn familie reist enkel vanavond omdat haar toevallig een plaats werd
aangeboden in dat rijtuig. Ik had het zelfs liever gehad als ze maar morgen ochtend
gingen. Het lijkt me minder gewaagd dan deze avontuurlijke nachttocht.
Irma.
(wanhopig).

O! Wat 'n tijden toch! Wat 'n tijden!
(Rumoer buiten).
Jan Bron.

Wat is dat?
Allen luisteren.
Berthier.
(Gaat bij een der ramen staan en kijkt naar buiten).

't Is een soort van optocht. Ik zie niet goed; 't is te donker in de straat. Toch zie ik
iets als uniformen.
Tymans.
(aan 't andere raam).

Ce sont des cavaliers.
(Eensklaps geweldig ontroerd)

't Zijn uhlanen! Ce sont des Boches! omringd door een enorme menigte.
(plots jubelend)

Weet ge wat het zijn! 't Zijn krijgsgevangenen! Je pense qu'on les conduit à la prison.
Da moet ik zien, zulle!
(Grijpt naar zijn hoed; holt buiten).
Berthier.

Wacht! 'K ga mee!
(af)
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Van Veerdeghem.

Zou het waarachtig....!
(af).
Else.
(rent naar de deur)

O, maar, dat moet ik toch ook....
Jan Bron.
(verspert haar den weg).

Gij blijft hier.
Irma.
(snikt).

'K ben bang. 'K ben toch zoo angstig!
Stilte. Allen staan te luisteren naar het geluid daarbuiten. De huisbel gaat over).
Jan Bron.
(schor).

Wat is dat?
Allen staan roerloos. Opnieuw wordt gebeld).
Irma.

Ze zijn daar!
Jan Bron.
(als boven).

Wie?
Irma.
(doodsangstig).

Ik weet het niet.
Het Dienstmeisje.
(gejaagd binnen).

Meneer!.... Meneer....!
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Jan Bron.

Wat is er?.... Spreek.
Het Dienstmeisje.
(hijgend).

Meneer.... daar zijn beneden twee soldaten.... Duitschers.... en de een vraagt om
u te spreken.
Jan Bron.

Wat....? Krijgsgevangenen?
Het Dienstmeisje.
(verbluft).

Geen krijgsgevangenen, meneer... soldaten.... gewapend.
Jan Bron.
(met schrik).

Gewapend!
Jan Bron.
(tot Irma en Else).

Ga weg... verstopt u!
(Irma en Else links af. Tot Dienstmeisje. Met inspanning koelbloedig).

Laat ze binnen.
(Dienstmeisje af)

.
Een pauze. In 't open deurgat verschijnt een Duitsch cavalerie-officier, die militair
aanslaat. Vriendelijk gezicht, Innemende glimlach.
Ludwig Werlemann.
(op den drempel).

Mijnheer Jan Bron.
Jan Bron.
(stug).

Om u te dienen, meneer.
Ludwig.
(spreekt zuiver nederlandsch)
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Mag ik zoo vrij zijn binnen te komen?
Jan Bron.
(als boven)

Komt u binnen, meneer.
(Ludwig treedt binnen, gevolgd door zijn ordonnans, die stram in zijn plaats op den
drempel der kamer blijft staan.
Ludwig.
(innemend glimlachend).

Ik heb het voorrecht met mijn ordonnans bij u ingekwartierd te zijn. Het spijt mij zeer
dat wij zoo laat bij u moeten aankomen. Ik hoop u zoo weinig mogelijk last te
veroorzaken.
Jan Bron.
(geschokt, verbaasd)

Bij mij ingekwartierd! Is.... is u dan geen krijgsgevangene!
Ludwig.
(insgelijks zeer verbaasd).

Krijgsgevangene...!
(half-lachend)

Nn.... ee.... nnee.... zeker niet.
(ernstig)

De stad is ingenomen.
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Jan Bron.
(geschokt).

Is de stad ingenomen!
Ludwig.

Nog geen uur geleden. Ik ben van de voorhoede. Morgen komt het heele legerkorps.
Jan Bron.

Is.... de.... stad.... ingenomen!
(ongeloovig)

Maar onze troepen, meneer;.... de Franschen.... de Engelschen!
Ludwig.
(ernstig; bezadigd).

Uw troepen, meneer Bron, zijn teruggetrokken; en Franschen of Engelschen hebben
wij niet gezien.
Jan Bron.
(bitter).

Te laat.... te laat! Altijd en overal te laat!
Ludwig.

Niet te laat, maar totaal afwezig.
Jan Bron.
(slaat de handen aan zijn hoofd).

Ach!... Maar komt u binnen, meneer. Neemt plaats. Zeg mij wat ik voor u moet doen.
Ludwig.
(beleefd).

Voor mij ‘moet’ u niets doen, meneer Bron. Ik kom u alleen maar vragen of ik tijdelijk
bij u mijn intrek ‘mag’ nemen.
Jan Bron.

U noemt mij bij den naam. Kent u mij dan?
Ludwig.
(voorkomend).

Of ik u ken? Zeker ken iku. Ik heb u meermalen ontmoet.
Jan Bron.
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(verbaasd).

Waar?.... u spreekt voortreffelijk nederlandsch. U is dus toch geen vijand; geen
Duitscher?
Ludwig.

Ik ben wel een Duitscher, maar beschouw mijzelf niet als een vijand der Vlamingen.
Wel integendeel. Waar ik u ontmoet heb? Op taalcongressen, hier, in Vlaanderen,
en ook in Nederland. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Herinnert u zich Ludwig
Werlemann niet?
(Neemt glimlachend zijn helm af).
Jan Bron.
(roerloos van verbazing).

Ludwig Werlemann...! Dat wij elkaar in zulke omstandigheden moeten terugzien!
Gaat u zitten, meneer.
Ludwig.
(neemt plaats).

Gelooft u maar dat ik liever anders was gekomen. Maar wij zijn er toe gedwongen
geweest.
Jan Bron.
(gaat ook zitten).

Gedwongen!
(Na een aarzeling; met inspanning)

Gedwongen te handelen zooals u te Visé, te Dinant, te Leuven, te Dendermonde
met ons gehandeld hebt! Ik.... ik.... neemt u mij niet kwalijk.... ik mag misschien niet
zoo spreken.... het kan gevaarlijk zijn voor mij.... voor mijn gezin.... maar ik begrijp
niet.... ik begrijp niet hoe het Godsmogelijk is geweest dat Duitschland....
Ludwig.
(zegt enkele woorden in 't Duitsch tot de ordonnans, die, na stram gegroet te hebben,
weggaat).

Spreekt u maar vrij uit, meneer Bron. Mij moogt ge àlles zeggen. Ik zal u niet
verraden.
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Jan Bron.
(geagiteerd).

Ik dank u. Wat ik zeggen wil is dit: Hoe is het Godsmogelijk dat Duitschland van ons
aartsvijanden heeft gemaakt in plaats van de goede vrienden die wij waren.
Ludwig.
(even naar de dichte-deur in den achtergrond omkijkend).

Wij moesten.... wij moesten door België. Het was voor ons een kwestie van leven
of dood.
(aarzelend)

Maar de manier waarop....
(met droefheid in de stem)

die zal ik niet probeeren goed te praten.
Jan Bron.

Gij hebt ons vermoord, fyziek en moreel!
Ludwig.

Ik niet....
Jan Bron.

Gij niet. Ik geloof u. Maar zoo niet gij, dan toch uw volk, dat bijna ons volk was.
Ludwig.
(gedecideerd).

En dat het, ondanks alles, weer zal worden.
Jan Bron.

Hoe zoo? Wat meent u?
Ludwig.

Wij zullen den oorlog winnen en Vlaanderen uit de klauwen van de Fransche
overheersching redden. Er zijn gruwelijke misgrepen gepleegd....
Jan Bron.

Noemt u dat misgrepen: Leuven? Dendermonde?
Ludwig.

Gruwelijke misgrepen. Maar nu wéét men. De oogen zijn opengegaan. Het zal niet
meer gebeuren.
Jan Bron.

Het is gebeurd!
Ludwig.
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Het is gebeurd, helaas! Honderdmaal, duizendmaal helaas! Ons werk nu, mijn werk
hier, zal voortaan zijn dat weder goed te maken.
Jan Bron.

Uw werk?
Ludwig.

Ja, mijn werk. Ik blijf hier. Ik ga niet verder. Ik ben hier om Vlaanderen met
Duitschland te verzoenen.
Jan Bron.

Onmogelijk! Er is te veel gebeurd!
(Pauze. De beide mannen kijken elkaar recht in de oogen aan. Een licht gerucht achter
deur links. Beiden kijken om: Ludwig wantrouwig; Jan Bron schrikkend).
Ludwig.

Is daar soms iemand die ons kan afluisteren?
Jan Bron.

Niemand anders dan mijn vrouw en dochter. Ze zijn daarheen gevlucht toen ze u
hoorden boven komen.
Ludwig.
(gerustgesteld).

Laat ze toch binnenkomen; ik zal haar meteen volkomen geruststellen.
Jan Bron.
(gaat naar de deur).

Irma.... Else.... kom binnen.
Moeder en dochter aarzelend op.
Ludwig.
(staat op, gaat naar de dame toe, buigt diep).

Mevrouw... Mejuffrouw....
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Benauwd en bevend staan Irma en Else voor hem. Irma snikt. Else kijkt hem
aandachtig aan.
Jan Bron.

Dit is meneer Ludwig Werlemann, die ik vroeger op taalcongressen ontmoette. Ge
weet wel, ik heb u nog over hem gesproken.
Irma.
(opgelucht maar nog diep ontroerd).

O, jaja, ik herinner mij goed. Aangenaam, meneer.... ach, wat zeg ik.... excuseer
mij, wij zijn zoo geschokt. Hoe vreeselijk, dat wij zoo met elkander moeten kennis
maken.
(Reikt hem bevend de hand).
Ludwig.
(handkussend).

Gnädige Frau....
Jan Bron.
(naar Else wijzend).

Mijn dochter.
Ludwig.
(handkussend).

Gnädiges Fraulein....
Irma.

Spreekt meneer geen nederlandsch?
Jan Bron.

Zoo goed en wellicht beter dan wij. Meneer heeft in Utrecht gestudeerd.
Irma.

Ach, zoo! Gaat u zitten, meneer. Wat mag ik u aanbieden? U hebt zeker honger....
dorst?
Ludwig.
(glimlachend).

Geen honger, mevrouw, maar wel dorst.
Irma.

Dan zal ik al gauw iets gaan halen.
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Jan Bron.
(tot Irma, bij deur achtergrond).

Meneer Werkman blijft hier, is hier met zijn ordonnans ingekwartierd.
Irma.

Ja, ja, ik weet het al; ik zal goed voor alles zorgen.
(af).
Jan Bron.
(tot Ludwig).

Gaat u zitten.
(Ludwig neemt plaats alsook Jan Bron en Else).

'n Sigaar?
Ludwig.

Gaarne.... dank u.
(tot Else)

Hindert het rooken u niet, mejuffrouw?
Else.
(opgewekt).

Integendeel. Ik rook ook wel eens.
Ludwig.
(verrast).

Werkelijk!
(Hoffelijk)

Mag ik u dan misschien 'n sigaret aanbieden?
Else.
(verlegen glimlachend).

O, meneer....
(Jan Bron kijkt haar heel streng aan).

Nee.... heusch.... dank u.... liever nu niet.
Af en toe hoort men nog, doch minder zwaar, het gedreun van het verre geschut.
Jan Bron.
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(diep ernstig).

Meneer Werlemann, twee dingen zou ik u heel gaarne willen vragen.
Irma op met wijnflesch en glazen. Else staat op om haar te helpen. Ludwig staat
eveneens hoffelijk op.
Irma.

Blijft u als 't u belieft toch zitten, meneer.
(Ludwig gaat weer zitten).

Mag ik u een glas Rijnwijn aanbieden?
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Ludwig.
(dadelijk weer op).

Heel gaarne, mevrouw.... Dank u zeer.
Irma.

U ook, man?
Jan Bron knikt zwijgend.
Irma.

U ook, Else.?
Else.

'n Klein beetje, moeder.
Irma schenkt ook voor zichzelf in.
Ludwig.

Prosit, mevrouw. Prosit mejuffrouw. Prosit, meneer Bron.
Allen.

Prosit. Prosit.
(Gaan zitten).
Ludwig.
(tot Jan Bron).

U wou mij twee dingen vragen, meneer Bron.
Jan Bron
(somber).

Ja.... Eerstens of u denkt dat de stad gebombardeerd zal worden?
Ludwig.

Zeer zeker niet door ons, aangezien wij erin zijn. En waarschijnlijk ook niet door de
Belgen, omdat ze morgen aan den dag reeds verre zullen weg zijn. Hoort u wel: het
gedreun der kanonnen neemt af.
Jan Bron.
(langzaam hoofdknikkend).

Hm.... 't Zal waarschijnlijk gaan zooals u zegt.
Ludwig.
(beleefd).
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Enne.... de tweede vraag?
Jan Bron.

Of mijn vrouw en mijn dochter hier wel in veiligheid zijn?
Ludwig.
(verwonderd).

Waarom niet? Wat meent u? Wat vreest u?
Jan Bron.

Die gruwelijke verhalen, waarvan wij in de couranten hebben gelezen....
Ludwig.
(langzaam; ernstig).

't Is mogelijk dat er hier en daar, als uitzondering, als groote uitzondering, op dat
gebied een misdaad gepleegd is. 't Is oorlog en de oorlog ontketent soms de laagste
driften.
(heftig en plechtig)

Maar ik beloof u, ik zweer u, dat er hier, in dit huis met uw vrouw en dochter niets
zal voorvallen, zoolang ik nog een enkel woord te zeggen heb; zoolang ik nog een
adem heb.
Jan Bron.

U vindt het dus niet noodig dat ik mijn dochter naar Holland stuur, zooals ik van plan
was?
Ludwig.

Absoluut niet noodig. Ik sta er voor in voor alles wat ik bezit.... voor alles wat mij lief
is.... voor mijn leven-zelf.
Else.
(jubelend).

Goddank.
Jan Bron.
(ontroerd).

Ik dank u.
Irma.

Ik dank u, meneer; ik dank u.
Else kijkt Ludwig lang en zwijgend aan.
Ludwig.
(opstaande).
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En nu, mevrouw, vraag ik u permissie om mij
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terug te mogen trekken. Ik ben vermoeid en moet morgen vroeg op.
Irma.

Ik heb uw kamer laten in orde brengen. Het meisje zal u den weg wijzen.
Ludwig.

Ik dank u ten zeerste, mevrouw. Wel te rusten, mevrouw.
(Handkus).
Irma.

Wel te rusten, meneer.
Ludwig.
(handkus Else).

Goede nacht, mejuffrouw. Wees u maar niet angstig.
Else.

Wel te rusten, meneer. O, ik ben heelemaal niet bang.
Ludwig.

Goede nacht, meneer Bron.
Jan Bron.

Goede nacht.
(Aarzelt even; reikt hem de hand)

Goede nacht.
(Ludwig af. Pauze).
Irma
(met gedempte stem).

Hij is beleefd.... hij is vriendelijk.... hij heeft mij gerustgesteld. Ik ben zoo bang niet
meer.
Jan Bron.

Waren ze maar allen zooals hij is.
Irma.

Hij zal ons tegen de slechten beschermen. Hij heeft het zoo eerlijk en plechtig
beloofd. Ik heb vertrouwen in hem.
Jan Bron loopt neerslachtig heen en weer.
Else.

Hij heeft fijne manieren. Hij is zeker wel van goede familie. Ik vind dat wel aardig
die handkus geven. Hebt ge gezien welke mooie laarzen en beenstukken hij draagt?
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En die oranje kraag met gouden sterretjes. Ik vind het wel een mooi uniform.
Goddank dat ik niet naar Holland moet!
Jan Bron.
(zakt op een stoel neer. Somber, den elleboog op de tafel geleund).

De vijand! De vijand! Ik begrijp het niet.... Ik begrijp het niet!
Dof bromt in de verte het kanon. Even rinkelen de ramen. Het doek zakt langzaam.

Derde tafereel.
Personen:
Jan Bron.
Ludwig.
Van Veerdeghem.
Irma.
Else.
Ordonnans.
De eetkamer van Jan Bron. Aan tafel Jan Bron, Ludwig, Van
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Veerdeghem, Irma, Else. Deur achtergrond.. Vier jaar tijdverloop tusschen tweede
en derde tafereel.
Irma.
(voorkomend; tot Ludwig).

Neemt u toch nog een stukje, meneer Ludwig; een klein stukje. U eet niets.
Ludwig.
(gedrukt).

Heusch, mevrouw, ik dank u, ik heb heel weinig trek vanavond.
Irma.
(bezorgd).

Het is niet fijn, helaas; maar 't wordt u gaarne gegund. Wij hebben niets anders in
deze treurige tijden.
Ludwig.

O, mevrouw....
Irma.
(aandringend).

Toe, nog een heel klein stukje, om mij pleizier te doen.
Ludwig.

Ik zou niet kunnen, mevrouw.
Else.
(pruilerig gebiedend).

U moet. Ik wil het!
Ludwig.
(gedwongen glimlachend)

Als ik dan toch absoluut moet! Ce que femme veut....
(Bedient zich).
Else.

Zoo.... En eet het nu ook op.
Ludwig.

Ik zal probeeren.
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(Eet lusteloos).
Jan Bron.

Wat voor nieuws vandaag?
Ludwig.

Niet veel bijzonders. Aldoor dezelfde misère!.... Ja, toch iets.... iets vervelends....
Berthier en Tymans zijn naar Duitschland gedeporteerd.
Van Veerdeghem
(opschrikkend).

Zoo?.... Waarom?
Ludwig.
(met een soort weer zin).

Wegens hun aanhoudende kuiperijen tegen de bewuste Vlamingen.
(tot Jan Bron)

Wegens hun gemeen gelaster ook ten opzichte van u.
Jan Bron.
(haalt minachtend zijn schouders op).

Pfeu....! Wat hebben ze van mij gezegd?
Ludwig.

Ze noemen u een landverrader.... een werktuig van den vijand.... wat weet ik al.
Jan Bron.

Juist. Vlaming zijn.... het recht der Vlamingen verdedigen, dat is voor zulke menschen
landverraad.
(tot Ludwig)

Heeft ù ze doen deporteeren?
Ludwig.
(verontwaardigd).

Ik!.... Ik heb er mij met al mijn kracht tegen verzet, hoewel ze zeer onhebbelijk tegen
mij zijn geweest. Maar 't heeft niets mogen baten. 't Is aan Maclou en Verghinst dat
ze hun deportatie te danken hebben.
(Heftig)

Ik ben tegen deportaties, dat weet u wel. Ik heb dit trouwens nooit onder stoelen of
banken gestoken en 't is mij ook genoeg kwalijk genomen.
(bitter)
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Ik sta in de gratie niet meer.
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Jan Bron.
(als geinspireerd).

De liefde voor mijn land,.... de liefde voor Vlaanderen is ten slotte sterker in mij
geworden dan al het andere.
(tot Ludwig)

Ik heb het eerste optreden van uw volk alhier verfoeid en gehaat en gelaakt en ik
haat, verfoei en laak het nog zooals den eersten dag. Maar toen ik zag hoe
Vlaanderen ook van andere kanten aangevallen werd, hoe het veracht werd in zijn
taal en mishandeld in zijn zonen, die voor de verdediging van het gemeenschappelijk
vaderland in de afschuwelijke loopgrachten stierven
(heftig)

toen ben ik in opstand gekomen.... toen heb ik niet meer één vijand, maar àl de
vijanden van Vlaanderen gehaat en gezworen, dat ik aan mijn ongelukkig en geliefde
land al de krachten mijns levens zou wijden, tot den Dood....!
Irma.

En gij hebt wel gedaan.
Jan Bron.

Ik weet het niet. Ik heb gedaan wat mijn geweten mij beval, wat ik doen moest....
wat ik niet laten kon.
Van Veerdeghem.

Ik vrees.... ik vrees voor u, dat gij u zult vergist hebben, Jan Bron.
(Plots opgewonden)

Wij zijn hier gewend ons vrij uit te spreken en ik heb geen angst dit ook te doen in
tegenwoordigheid van den heer Werlemann die, nationaal gesproken, een vijand
van ons is en dien wij toch niet als vijand kunnen beschouwen
(Ludwig bukt het hoofd; Else staart hem angstig aan)

omdat wij weten dat hij zich in onzen toestand kan verplaatsen en heel veel voelt
van wat wij zelven voelen.
(Tot Jan Bron).

Ik haat en ik veracht zoo sterk als u, Jan Bron, al dezen die ons Vlaamsche volk en
onze vlaamsche taal bespotten en vernederen; maar.... ik heb het u wel honderdmaal
gezegd en ik herhaal het nog eens, wij mogen... juist om ons volk te verheffen en
te redden, niets uit de hand van den vijand aannemen, ook al was die vijand eerder
een vriend, zooals de heer Werlemann voor ons is,... ook al bracht hij ons dàt, waar
wij het volste recht ophebben. Wij moeten wachten, wachten, wachten, hoe lang
het misschien ook nog duren zal.
Jan Bron.
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(bitter).

Wachten.... en lijden.... en onrecht dulden... en bukken onder den smaad.....
Van Veerdeghem.

Ja. Eerst en vóór alles weer vrij zijn. Denkt aan hen die op de slagvelden voor onze
vrijheid sterven.
Jan Bron.
(heftig).

Wachten.... tot de langzame verwording.... tot de totale vernedering.... tot den finalen
ondergang.... tot den Dood!
Van Veerdeghem.
(fier).

Een volk sterft niet. Een volk zal niet ver-
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gaan. Wij slapen nu, maar wij zullen weer opstaan en fier ons recht doen gelden.
Jan Bron.
(met een vuistslag op de tafel).

Maar ik wil niet slapen; ik wil mijn volk zien strijden en zien leven, léven, in zijn volle
kracht leven, volgens zijn aard, volgens zijn recht, nu, zonder nog langer te talmen.
Begrijpt ge, voelt ge dat dan niet! Ik wil niet meer wachten; er is te lang gewacht.
Er komt een oogenblik dat wachten lafheid wordt.
Irma.
(smeekend).

Ach, man, wind u toch niet zoo op.
(tot Van Veerdeghem).

Laten we liever over iets anders spreken. Het doet hem zooveel kwaad, weet u. Nu
zal hij weer van heel den nacht niet slapen.
Van Veerdeghem.

Het spijt mij, mevrouw. - Toch moest ik het zeggen. Ik voel het als een heilige plicht.
(tot Jan Bron en de anderen)

Ik heb mij daar straks, in 't naar hier komen, weer dood geërgerd in drie van uw
partijgenooten: Maclou, Verwee en Verghinst. Zij waren grof-onbeleefd tegen een
dame, omdat die in 't Fransch antwoordde aan iemand die haar in 't Vlaamsch iets
vroeg. Laat dat nu verkeerd zijn, ik geef het toe, al is 't ook mogelijk dat die dame
geen Vlaamsch kende. Maar is dat nu een reden om met hun drieën die dame op
straat te omringen en haar uit te jouwen met de kreten ‘In Vlaanderen Vlaamsch,
madame,’ - zij riepen ‘madam’ en niet ‘mevrouw’ - en ‘Vliegt de Blauwpoot, storm
op zee? Dat is immers kwàjongens en schoelie-werk. Dat doet onze goede zaak
kwaad!
Jan Bron.
(ernstig).

Blauwvoet als 't u belieft.
Van Veerdeghem.
(kregel).

Blauwvoet.... blauwpoot.... 't kan me niet schelen.... 't Is allemaal onzin en 't komt
niet te pas. Het publiek durfde natuurlijk niets zeggen, uit vrees voor duitsche
wraakneming, maar de oogen laaiden; de menschen zouden die kerels verscheurd
hebben hadden ze gedurfd. Is 't zoo dat men onze beweging sympathiek zal maken
onder 't volk? Is 't zoo dat Vlaanderen moet ontwaken? Met beleedigingen tegenover
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vrouwen.... onder bescherming der duitsche punthelmen? Ik moet u zeggen: 'k heb
mij geschaamd.
Ludwig.
(somber).

't Is die oorlog.... die ellendige, eindelooze oorlog, die ons allen van streek heeft
gebracht.... die ons allen doodt of dooden zal.
Van Veerdeghem.
(tot Ludwig).

Hebben wij, Vlamingen, dien oorlog gewild?
Ludwig.
(als boven).

Heb ik hem gewild?.... Ach!....
Else.
(op 't schreien af).

U mag zoo niet spreken. Ik vind u zoo gedrukt vanavond.
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Ludwig.
(als boven).

Dat ben ik ook. En niet zonder reden.
Allen kijken hem verwonderd en ondervragend aan.
Else.
(angstig).

Wat is er toch?
Ludwig.

Er is.... er is.... ja, ik moet het u tòch zeggen.... Er is, dat k hier weg ga, dat ik
opgeroepen ben.... naar 't front!
Allen.

Ach!....
Else.
(heftig opschrikkend).

Nee!.... Dat is niet mogelijk!
Ludwig.

Helaas....! Ze hebben mannen noodig.... Ze hebben álle mannen noodig.
Else.
(hartstochtelijk).

Nee.... nee.... nee.... dat is niet mogelijk!
(Barst plots in tranen uit).

Je gaat niet.... Ik wil het niet!
Algemeene ontzetting.
Jan Bron.
(dreigend).

Else!... Else.... wat beteekent dat!
Irma.
(hevig ontdaan).

Maar Else!.... Maar Else!....
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Else.
(snikt; klampt zich aan den arm van Ludwig vast).

Nee!.... Nee!.... Hij mag niet.... Ik wil het niet! Ze sullen hem doodschieten!
Jan Bron.
(brullend).

Else!....
Ludwig.
(zacht-smeekend).

Stil, Else.... ik smeek u.... ik smeek u....
(staat op)

Laat me gaan.... Ik moet.... ik moet....
(Wringt zich van haar los).
Else.
(klampt zich weer aan hem vast).

Je gaat niet....! Je gaat niet!
Geklop aan de deur. Plotse stilte.
Jan Bron.

Binnen.
De deur gaat open en de Ordonnans verschijnt, militair-groetend, op den drempel.
De Ordonnans.

Herr Leutnant....
Ludwig.

Ja.... Een oogenblik. Ik kom terug.
Else.
(holt hem na).

Ik moet weten....!
Irma.
(volgt haar).

Else!.... Else....! Else....!
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Somber, als gebroken, zakt Jan Bron met een gebaar van wanhoop op een stoel
ineen.
Van Veerdeghem.
(dringend).

Mijn goede, oude, trouwe vriend, nog eens, ik smeek u.... ik smeek u.... sie de
waarheid in, laat u niet verblinden door hersenschimmen.... hersie uw meening....
verander van denkwijze en gedragslijn.... het is misschien nog niet te laat.
Jan Bron.
(somber; toonloos).

Hebt ge dat daar gezien... gehoord? Zij is verliefd op hem! Wat nu, mijn God? Wat
nu?
Van Veerdeghem.

Dat is een ramp, maar nog niet eens de ergste. De ergste is uw verblinding, uw
waan, uw verkeerd inzicht van den
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waren toestand. Voelt ge dan niet.... ziet ge niet.... merkt ge niet aan alles dat het
einde komt.... dat het zoolang verwachte uur der verlossing nadert? De verlossing,
Jan Bron, de weergekregen vrijheid.... de herleving van ons gemeenschappelijk
vaderland! Zegt u dat niets.... en moet ge dat niet bijwonen, en mee jubelen en
juichen.... gij.... onze ziel en ons hoofd.... gij.... het krachtig-levende symbool van 't
vlaamsche volk, dat weer verrijzen gaat!
Jan Bron.
(na een lange pauze).

Ik.... ik weet het niet.... Ik ben geknakt, gebroken. Ik kan niet meer jubelen.
DOEK.

Vierde tafereel.
Personen:
Jan Bron.
Van Veerdeghem.
Irma.
Eerste Belgische soldaat.
Tweede Belgische soldaat.
Eerste Hollandsche soldaat.
Tweede Hollandsche soldaat.
Het vrouwtje.
Het mannetje.
De Hollandsch-Belgische grens. Een gesloten hek met rasterwerk dwars over den
weg. Aan beide zijden een klein, houten optrekje. Aan de eene zijde de Hollandsche
wacht. Aan de andere zijde de Belgische. Het najaarslandschap daar omheen.
Bij 't opgaan van 't gordijn staan twee Hollandsche soldaten kalm bij hun huisje te
rooken en te praten. Van de Belgische soldaten marcheert de een met geweer en
helm heen en weer, De tweede zit bij zijn huisje op een omgekeerde houten kist op
een klein blaas-instrumentje te spelen.
Eerste Belgische soldaat.
(steekt een sigaret in zijn mond, zoekt in zijn zakken naar lucifers. Tot tweede Belgische
soldaat).

Allumetses 'n hedde gij natuurlijk weere niet, e-woar?
Tweede Belg. soldaat.
(houdt even op met spelen).

Gij euk niet, denke mij.
Eerste Belg. soldaat.
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Doarveuren vroag ik t'ou.
Tweede Belg. soldaat.

Ge weet wel da k'ik nie 'n reuke.
(gaat weer aan 't spelen).
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Eerste Belg. soldaat.

Ne militair die nie 'n reukt! Doar moest 'n straf op stoan!
(Tot Eerste Holl. soldaat)

Hè!.... Kameroad.... kaaskoppie....
Eerste Holl. soldaat.
(goed ge humeur dom kijkend).

Wat is er, zotte Bels?
Eerste Belg. soldaat.
(toont zijn sigaret).

Hedde gij gien allumetse veur mij.... 'n stekske.... 'n lucifertje?
Eerste Holl. soldaat.

Wou je vuur hebben?
(Reikt hem zijn brandende sigaar over het hek)

Asjeblief....
Eerste Belg. soldaat
(steekt aan).

Merci, zulle. Dank je wel, kaaskoppie.
Eerste Holl. soldaat.

Tot je dienst, zotte Beis.
(Keert terug bij zijn makker).
Het Vrouwtje.
(Links op, met een lijvig pak onder den arm. Wil door het hek).

Woarom stoat dat hekken hier?
Tweede Belg. soldaat.
(opstaande).

Wa hedde doar in da pak?
Het Vrouwtje.
(nijdig).

't Waschgoed van mijn dochter.
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Tweede Belg. soldaat.

't Waschgoed van ou dochter! Wa moe-je doarmee in Oland doen?
Het Vrouwtje.

Heur brijngen.
(Wijst voor zich uit)

Ze weunt ginter, in da huizeken.
Tweede Belg. soldaat.

Loat ne kier zien.
Het Vrouwtje.

Kijk moar.... doar 'n zit geen smokkelwoar in.
Tweede Belg. soldaat.

Hedde nie anders op ou? Ge ziet er mij zeu dik uit veur iemand die uit 't land van
den hongersneud komt.
(Betast haar)
Het Vrouwtje
(verontwaardigd).

Zij-de gij nie beschoamd van 'n vreiwemeinsch azeu t'overtasten!
Tweede Belg. soldaat.
(schertsend).

Alij.... alij, moederken, wa meende wel dan! He-je 'n paspoort?
Het Vrouwtje.

Hier.... Woarveuren zij-je gulder zeu lastig? 'K hè hier heul mijn leven over end
weere geleupen.
Tweede Belg. soldaat.
(opent het hek).

Awèl, moederken, leup gij nog moar ne keer.
Eerste Holl. soldaat
(dadelijk bij 't hek)

Paspoort.
Het Vrouwtje
(verbaasd).

Ha 'k 'n hè 't hem doar moar loate zien!
Eerste Holl. soldaat.
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Doet er niet toe. Ik wil het ook nog wel eens zien.
(Wijst naar het pak)

Wat zit daarin?
Het Vrouwtje.
(nijdig).

Ha da es nou nog beter! G'heurt het mij doar zeggen! Waschgoed veur mijn dochter,
zeg ik ou, die ginter weunt, in da huizeken.
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Eerste Holl. soldaat.

Is uw dochter met een Hollander getrouwd?
Het Vrouwtje.
(nijdig),

Joa z'.... al meer dan vijftien joar.
Eerste Holl. soldaat.

Hoe komt het dat zij haar goed in België laat wasschen?
Het Vrouwtje.

Veur de goekeup.
Eerste Holl. soldaat.

Ja maar, dat was immers niet mogelijk tijdens de Duitsche bezetting. Jij kon toch
niet heen en weer over de grens.
Het Vrouwtje.

Nien ik.... moar da goed hè vier joar in de grond gezeten.
Eerste Holl. soldaat.

Zoo! En nog niet eens zoo geel geworden! Mijn kompliment, hoor; 't is goed
gewasschen. Nou, vooruit dan maar.
(Lachend).

Zeg, moedertje als je dochter al dien tijd haar vuile wasch voor je bewaard heeft,
dan zal jij hier straks wel met een aardig stapeltje terugkeeren.
(Het vrouwtje pruttelend af en Holl. en Belg. soldaten lachend).
Het mannetje.
(op Hollandsch gebied, rechts op. Opvallend zwaar rookend).

G'n avend, heeren.
Eerste Holl. soldaat.

G'n avend.... Paspoort.... Waar ga je heen? Wat moet je in België uitvoeren?
Het Mannetje.
(zwaar dampend).

Trachten mijn broodje te verdienen. Eens kijken of ik iets of wat kan inkoopen.
Eerste Holl. soldaat.

Wat heb je daar in dat pakje?
Het Mannetje.
(als boven).
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'n Paar sigaren, meneer. Ik ben een verslaafd rooker.... eigenlijk 'n ondeugd van
mij.... Ik denk enkele dagen weg te blijven en heb 'n klein voorraadje meegenomen.
Eerste Holl. soldaat.
(kijkt naar het pakje).

Hou ons niet voor den gek, zeg. Goed voor één keer, hoor. Denk er om.
Het Mannetje.
(diep groetend)

Ik zal er wel aan denken, heeren. Dank u wel, heeren. Dank u wel.
Eerste Belg. soldaat.
(toeschietend).

Sigaren?
Het Mannetje.
(uiterst beleefd)

Mag ik er u soms een aanbieden, meneer?
Eerste Belg. soldaat.

Joa, zulle, en meer of een euk
(Neemt enkele sigaren).
Het Mannetje.
(lichtelijk onthutst; tot tweede Belg-soldaat).

U ook eentje, meneer?
Eerste Belg soldaat.

Die reukt niet. 't Zoe verkeerd zijn veur zijn muziek-spel. 'K zal d'r ik nog eentsjen
in zijn ploatse nemen.
(Neemt nog twee sigaren).
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Het Mannetje haast zich weg.
Eerste Belg.
(hem nahollend).

Hè.... zeg...!
Het Mannetje.
(met ontsteld gezicht even weer op)

Wat belieft er u, meneer?
Eerste Belg-soldaat.

Hedde gien allumetses bij ou.... lucifertjes?
Het Mannetje.

Wel zeker, meneer. Als 't belieft.
(Geeft hem een doosje).
Eerste Belg. soldaat.

Kijk ne keer... die sigaar es gebroken. Mag ik 'n ander in de ploatse nemen?
Het Mannetje.
(eenigszins onwillig).

Jawel, meneer.
Eerste Belg-soldaat.
(neemt een sigaar zonder de gebrokene in de plaats te leggen).

C'est ça.... merci, zulle.
Het mannetje zoo spoedig mogelijk af.
Een pauze. Eerste Belg-soldaat patrouilleert lustig rookend heen en weer. Tweede
Belg-soldaat speelt op zijn muziekinstrument je. Hollandsche soldaten in rustig gekavel.
Jan Bron.
(Komt langzaam, over Hollandsch gebied op. Ziet er verouderd, en zwaar gedrukt en somber
uit. Bij de wachtpost blijft hij staan.
Eerste Holl. soldaat.

Paspoort, meneer.
Jan Bron.

Ik ga niet over de grens.
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Eerste Holl. soldaat.

O, zoo. Mag ik u dan vragen wat u hier komt doen?
Jan Bron.
(spreekt langzaam).

Ik moet hier wachten op iemand, die straks aan de andere zijde van de grens zal
komen.
Eerste Holl. soldaat.
(onverschillig).

Wacht u dan maar, meneer.
(Gaat terug bij zijn makker. Jan Bron loopt met gebogen hoofd heen en weer).
Eerste Belg. soldaat
(tot tweede Belg. soldaat, terwijl hij Jan Bron observeert).

Nen Bels....
Tweede Belg. soldaat.

Zoe-je 't peizen?
Eerste Belg. soldaat.

Joa, zulle! Gewed veur 'n sigare? Wil ik het hem ne kier vroagen?
(tot Jan Bron)

Hè... meniere... meniere, zij-de gij gienen Bels?
Jan Bron.

Ik ben Vlaming.
Eerste Belg-soldaat.
(verwonderd).

Tiens.... en ge spreekt Olandsch!
Jan Bron.

Ik spreek nederlandsch.
(Holl-soldaten luisterend belangstellend)
Eerste Belg-soldaat.
(tot Tweede Belg-soldaat).

'T'n es moar nen halven Bels.
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Eerste Holl. soldaat
(tot Tweede Holl. soldaat. Geheimzinnig).

Ik denk dat het een verbannen activist is.
Tweede Holl. soldaat.

't Is wel mogelijk. 't Schijnt dat je ze kunt herkennen aan hun volle baarden.
Irma en Van Veerdeghem (links op).
Irma.

God!.... Daar loopt hij. Ik zie hem!
(diep ontroerd)

O,.... wat is hij veranderd.... verouderd!
(schreit).
Van Veerdeghem.
(tot Irma).

Houd u goed....
(roepend)

Jan Bron....!
Jan Bron.
(zich met een ruk omkeerend)

God!... zijn jullie daar!
(Komt gejaagd naar het hek).
Eerste Belg. soldaat
(tot Van Veerdeghem en Irma).

Paspoort, meniere. Paspoort, madammeke.
Van Veerdeghem.
(haalt zenuwachtig enkele sigaren te voorschijn).

We gaan eigenlijk niet over de grens. We zouden even die meneer daar willen
spreken.... Een sigaar?
Eerste Belg.-soldaat.

Joa moar, meniere, as ge soms peist da we mee sigaren om te keupen zijn....

Groot Nederland. Jaargang 19

Van Veerdeghem.
(schrikkend).

O, ja moar, vriend, ik denk er niet aan u om te willen koopen.... 't Is maar uit
vriendelijkheid.
Eerste Belg. soldaat.

Dat es 'n ander geval, meniere.... merci.... 'k neem het wel in dank.
Van Veerdeghem.
(tot Tweede Belg-soldaat)

Ook een?
Eerste Belg-soldaat.

Hij 'n reukt nie, meniere; 'k zal z'in zijn ploatse nemen.... Merci.... merci.
Eerste Holl. soldaat
(Lachend; tot Tweede Holl. soldaat).

Wat 'n schoelje!
Van Veerdghem.
(Tot Eerste Belg-soldaat).

Mogen we dus 'n woordje met die meneer daar spreken?
Eerste Belg-soldaat.

Spreek moar op, meniere. 'K zal geboaren da 'k 't nie 'n heure.
Beide Belg-soldaten houden zich op een afstand. Ook Holl. soldaten trekken zich
bescheiden terug.
Jan Bron
(zenuwachtig).

Hoe gaat het, Irma? Hoe gaat het, Van Veerdeghem? Welk nieuws ginder?
Irma snikt, kan niet spreken.
Jan Bron
(schrikkend).

Irma.... Irma, wat scheelt er?
Van Veerdeghem.

Niet zeer opwekkend, het nieuws.
Jan Bron.

Is 't waar, zooals ik hier in de couranten gelezen heb, dat
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mijn huis verwoest, geplunderd is? Dat ze mijn meubels en boeken hebben verbrand?
Irma.
(in hortende, afgebroken woorden).

Verwoest.... is.... te veel... gezegd.... 't Huis is.... nog bewoonbaar.... hoewel... zwaar
gehavend... Maar.... uw boeken en papieren zijn verbrand.
Jan Bron.
(maakt een gebaar van machtelooze woede).

De schurken!.... Is 't waar dat Berthier en Tymans de brandstichters en plunderaars
naar mijn huis hebben geleid?
Van Veerdeghem.

Berthier niet; maar wel Tymans.
Jan Bron.

De schurk!.... De schurk!
(hevig ontsteld)

En Else.... Else....? Is 't waar hebben ze haar de haren van het hoofd geknipt?
Irma knikt bitter schreiend van ja.
Jan Bron.

Ghooo!.... Had ik de bandieten hier onder mijn knuisten? Is 't arme kind er ziek
van?.... Lijdt ze?
Irma.

Ze heeft geleden.... gruwelijk.... Nu gaat het langzaam beter.
Jan Bron.

En Ludwig....? Is er nieuws van hem?
Irma.
(met trage, sombere stem).

Ludwig.... is aan den Yser gesneuveld.
Jan Bron maakt een gebaar van schrik. Pauze. Irma snikt.
Jan Bron.

En nu....?
Van Veerdeghem.

Nu....? Nu gebeurt er wat ik u altijd voorspeld heb. - De wraak.... de blinde wraak....
meedoogenloos en dikwijls onrechtvaardig. Veel onschuldigen zijn reeds het
slachtoffer geworden - Ik zal u maar geen verdere verwijten naar het hoofd slingeren.
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Jan Bron; maar gij, en zij die met u meededen, hebt u leelijk vergist en Vlaanderen
een bitter-slechten dienst bewezen.
Jan Bron.
(opgewonden).

Ik heb gehandeld uit liefde, uit louter, onbaatzuchtige liefde.
Van Veerdeghem.

Ik weet het. En toch was het verkeerd.
Jan Bron.

Waar zijn de anderen: Maclou.... Verwee.... Verghinst?
Van Veerdeghem.

Allen gevlucht, zooals wel te verwachten was van zulke kerels. Alleen Maclou is
kranig geweest. Die stond roerloos en uitdagend, met gekruiste armen, vóór zijn
deur te wachten. Daar hebben de gendarmen hem opgepakt en meegenomen.
Jan Bron.

Dat is mooi.... dat is prachtig.... dat is 'n kerel!
(met zelfverwijt)

Maar ik.... ik ben niet kranig geweest.... Ik ben een lafaard.
Irma.
(schreiend).

Maclou is niet getrouwd.... heeft geen kinderen. ‘Ik heb u immers gesmeekt om te
vluchten.
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Jan Bron.
(hard).

Gij hadt het niet mógen doen.
Irma.

Ik heb 't gedaan om wel te doen. Wij zijn zoo ongelukkig.... zoo ongelukkig.... En
hoe hebt gij het hier?
Jan Bron.
(somber).

Ik....? Oo.... ik kàn hier niet aarden.
Irma.
(smeekend).

Houd toch moed.... houd toch moed!
Eerste Belg-soldaat.

Madammeke, en meniere.... ge'n meugt hier toch niet te lange blijven, zulle. 't Wordt
stillekes aan oavend en den officier zou keune komen. 'K zoe op mijne kop krijgen,
zulle!
Van Veerdeghem.

We gaan zoo meteen weg. We mogen nog wel eens terugkomen, niet waar, as we
mekaar iets te zeggen hebben?
Eerste Belg-soldaat.

Van mij meugt-e zeu dikkels komen of da ge wilt en 'k zal de kameroaden die ons
remplaceeren euk woarschuwen.
Van Veerdeghem.

Dat is braaf. Kijk, hier zijn nog enkele sigaren voor uw kameraden.
Eerste Belg-soldaat.

Merci, meniere, 'k neem het wel in danke.
Van Veerdeghem.
(tot Irma).

Komaan, mevrouw; we moeten afscheid nemen.
Irma.
(snikkend, over het hek).

Jan,.... mijn goeje,.... mijn brave,....
(zij omhelst hem hartstochtelijk)
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Houd moed. Tot binnen kort.
Jan Bron.
(diep ontroerd).

Irma... tot later. En zoen Elsje voor mij.
Irma.

Ik zal het doen; 'k beloof het u.
Holl. en Belg. soldaten komen nader en kijken met stille belangsteli ng).
Van Veerdeghem.
(drukt Jan Bron de hand).

Jan.... heb moed.
Jan Bron.
(met een snik).

Hendrik....
Irma snikkend en Van Veerdeghem gedrukt af. Jan Bron staart hen langdurig na. Dan
bukt hij zich eensklaps, steekt zijn hand onder 't hek en bevoelt met bevende vingers
den grond).
Eerste Holl. soldaat.
(wantrouwig toesnellend).

Wat doet u daar, meneer?
Jan Bron.
(langzaam zich oprichtend; met trage, bevende, als 'tware geïnspireerde stem).

Wat ik doe.... Ik voel.... Ik bevoel, met mijn vingers, den hartstochtelijk-beminden,
den gebenedijden Vlaamschen grond.
(Gaat langzaam heen).
Eerste Holl. soldaat.
(verbaasd hem nastarend).

Da's 'n rare sinjeur, zeg.
Tweede Holl. soldaat.
(onder het hek voelend).

Wat te drommel mag hij daar gevonden hebben?
Eerste Belg. soldaat.
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(met zijn voet over de plek heen en weer schui-
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vend).

D'r ligt niets.
(tot Tweede Holl. soldaat),

Zeg, kaaskoppie, wilte mij nen borrel verkeupen veur 'n sigare?
Tweede Holl. soldaat.

Wou je soms 'n slokkie hebben?
Eerste Belg-soldaat.

Joa, zulle!
Tweede Holl. soldaat gaat in zijn huisje; komt er weer uit met flesch en glaasje.
Eerste Holl. soldaat.
(tot Eerste Belg. soldaat).

Zeg, zotte Bels, hoeveel sigaren heb je de menschen nu al afgetroggeld?
Eerste Belg. soldaat.
(met gemaakte verontwaardiging)

Afgetroggeld!
... G'hebt gij ‘mooi praten’
(wijst naar Tweede Belg. soldaat).

Ik moet immers zurgen veur ons alle twieë. Mee dat hij nie 'n reukt 'n krijgt hij noeit
iets as ik er nie bij 'n ben.
Eerste Holl. soldaat.

Jij bent er een, hoor!
Tweede Holl. soldaat.
(schenkt een borrel in).

Hier.... zuiplap.
Eerste Belg. soldaat
(drinkt smakkend).

Verdeeke, da es goen! 't Es kaptein, zulle! Santus, kaaskoppie....
Tweede Holl. soldaat.
(tot Tweede Belg. soldaat)

Jij moet er zeker geen hebben?
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Tweede Belg. soldaat.
(schertsend).

'n Klein beetje moar, van boven in 't gloazeken. Wat er van onder in es 'n kan mij
nie schelen.
(Drinkt)

Ooo,.... da es goed! 't Es lijk suiker!
Jan Bron.
(komt eensklaps gedecideerd, met vlugge schreden, bij het hek terug. zenuwachtig
opgewonden).

Doet u dat hek asjeblief voor mij open.
Eerste Holl. soldaat.

Uw pas, meneer.
Jan Bron
(als boven).

'n Pas!.... Waar ik naar toe ga kom ik ook wel zonder pas.
(dringend)

Doet u het asjeblief voor mij open.
Eerste Holl. soldaat.
(hem den weg versperrend)

Als u mij uw pas laat zien, meneer.
Jan Bron.
(eensklaps woedend).

Wat!....
(duwt met geweld Eerste Holl. soldaat op zij, schopt het hek open. Tot Eerste Belg.
soldaat).

Hier ben ik! Houd mij aan!
Eerste Belg. soldaat.
(hem insgelijks den weg versperrend).

Joa moar, meniere, wa beteekent datte?
Eerste Holl. soldaat.
(het hek weer sluitend. Boos).

Je komt er niet meer in, hoor!
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Jan Bron.
(uiterst heftig).

Ik wil er niet meer in....! Ik wil niet meer, begrijpt u! Ik ga daar waar ik voel dat ik
wezen moet.
(tot Eerste Belg.
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soldaat)

Ik kom mij aangeven, zeg ik u! Ik kom mij gevangen geven.
(Steekt zijn handen uit).

Sla mij de boeien om!
Eerste Belg. soldaat.

Joa maor, meniere, loat ons ne kier serieus zijn, e-woar. Wie zij-de gij?
Jan Bron.
(fier).

Ik ben Jan Bron.
Eerste Belg. soldaat.
(tot Tweede Belg. soldaat)

Weet-e gij wie dat dat es?
Tweede Belg. soldaat.

Nee, zulle!
Eerste Holl. soldaat.
(verontwaardigd).

Een gek is 't!
Jan Bron.

Ik wil in de gevangenis....! Voor mijn geloof, voor mijn liefde.... voor Vlaanderen.
Eerste Belg. soldaat.

Joa moar enfin, meniere....
Jan Bron.
(gaat opgewonden naar het houten huisje).

Waar: is je telefoon? Ik zal me zelf aangeven.
Eerste Belg. soldaat.
(volgt hem).

Loat da gerust. Da zal ik wel doen.
(Neemt het telefoon-apparaat. Gebiedend tot Jan Bron).

Goa doar binnen.
(Jan Bron gaat binnen).
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Eerste Belg. soldaat.
(telefoneert).

Allo!.... Hoofdwacht.... Ja.... allo, zeg.... Zeg, 'k zit hier mee ne zot aan de grens....
hij hè hier al eirde opgeroapt van de grond.... hij komt hem als gevangene
aangeven... Wa moe 'k doarmee doen?.... Hij heet Jan Bron, zegt hij,.... hij hè doar....
Wat?.... Hè....? Jan Bron, ja.... Jan Bron.... Ja.... Ja.... Ja....
Terwijl Eerste Belg. soldaat telefoneert gaat Tweede Belg. soldaat in de dalende
schemering weer op zijn houten kist zitten en speelt er op zijn instrumentje de
Brabançonne. De Holl. soldaten trekken zich terug in hun hokje en steken er een
lichtpitje aan.
Het gordijn daalt langzaam.
EINDE.
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De vrouw die wachtte.
IX.
Novembermist, een dichte vuil-gele nevel omsluierde alles; ruchtloos en ongezien
lieten daarin de boomen hun laatste loover glippen, de wingerdblaren fladderden
onafgebroken naar omlaag, al waaide het in het geheel niet. In luttele dagen lag de
gansche herfstpracht gevallen en vertreden.
Vanuit het venster onderscheidde Minne flauw, in de huizen aan den overkant
den rooden gloed der haardvuren. Ook in de eigen woonkamer vlamde het vuur;
nu ze zich op een pouf dicht er voor neerliet, blakerde de hitte haar gezicht, terwijl
ze op haar rug de kilte voelen bleef. Ze huiverde in haar dunne morgenjapon.
- Wat ben jij toch kouwelijk! plaagde haar zuster, die het ontbijt stond af te
wasschen. En nu vriest het nog niet eens, hoe wil je het dan wel van den winter
stellen!
- Als ik niet bij Dolf ben, heb ik het altijd koud, zei Minne eenvoudig.
De gloed van het vuur tintte haar bleeke wangen, ze hield de lippen even geopend
als om de warmte volledig in zich te laten dringen. Ze leek heel jong zoo, kinderlijk
bijna met haar korte ronde kin en haar verwonderde oogen. Vanonder het zachte
bruine haar lagen de waswitte oorschelpen uit.
Nell keek naar haar, en plotseling voelde ze een deernis in zich die haar deed
vragen, al wist ze het eigenlijk wel:
- Heb je nog bericht uit Holland?
Minne ging er grif op in.
- Nee, niets na die eene keer. Ik wou hem nog wel eens schrijven.
- Wàt wou je hem eigenlijk vertellen?
Minne raadde afkeuring in haar zuster's stem, verdrietig haalde ze de schouders
op. Met gerinkel bergde Nell het ontbijtgerei in het buffet, ze zette zich dan ook bij
den haard, de armen om de opgetrokken knieën. Beslist zei ze:
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- Als ik in jouw plaats was, schreef ik hem zeker niet. Geloof me je moet de mannen
niet naloopen. Als hij niets van je hoort, zal hij onrustig worden, verlangen naar
eenig bericht, je wel zelf schrijven. Ben jij de eerste, dan voelt hij zich zeker, scheept
je af met een paar regels, als de vorige keer. Hoe onverschilliger je je tegenover
hem betoont, hoe sterker je staat.
Minne antwoordde niet. Starend in het vuur, verwerkten haar hersens de vele
malen, dat zij oneenigheid gehad hadden; nog meende ze te ondergaan het gevoel
van ellende dat haar beving, zoodra ze de voordeur achter hem in het slot hoorde
vallen. Zeker zou niet altijd het ongelijk aan haar kant zijn geweest, dacht ze nu....
Doch toen had dat weten in het minst niet haar spijt verminderd, noch verzachtte
het de armelijke gewaarwording, als van te zijn buitengesloten in koude en duisternis.
Ze prevelde, zonder op te zien:
- Ik geloof niet, dat onverschilligheid veel doet op Dolf. En ik kan ook niet
onverschillig zijn, ik voel me dan zoo ongelukkig. Ik ben nu eenmaal zwak.... jij bent
altijd de flinke van ons beiden geweest.
- Je moet sterk willen zijn, weerlegde Nell. Denk je niet, dat het mij wel eens
moeite kost vol te houden tegenover Jack? Maar ik weet dat als ik toegeef, ik het
een andere keer verlies.
- Jullie zijn even oud, zei Minne, blij om het argument. Dolf is ouder dan ik, meestal
heeft hij ook wel gelijk....
- In dit geval toch zeker niet?
- Ik ben altijd zoo angstig, praatte Minne voort, zonder te letten op Nell's
schamperen toon. Dat maakt me zwak. Als hij, na een kwestie tusschen ons, een
uur over gewonen tijd uitblijft, begin ik al te denken aan een ongeluk. Ik zeg mezelve,
dat het overdreven is, dat ik volmaakt onverschillig ben.... Ineens, is de angst er.
Als er eens iets met hem gebeurde, juist nu... De mogelijkheid bestaat toch... Ik loop
de kamer heen en weer, ik word hoe langer hoe ongeruster, langzamerhand stel ik
me de vreeselijkste dingen voor. Je begrijpt, dat er weinig van mijn boosheid over
is, wanneer hij naar huis komt! Nu ook denk ik dikwijls: honderd maal liever zou ik
hem die andere laten, dan dat hij stierf....
- Je bent niet wijs, onderbrak Nell kwaad. En dit wil ik je wel zeggen, Minnelief:
het zijn de vrouwen als jij waar een man mee doet wat hij wil. Met mij zou Jack niet
durven handelen als Dolf met jou heeft gedaan!
Minne zweeg verslagen.
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Nu was daar alleen het knetteren van het vuur, het regelmatig neertikken van
waterdroppels buiten op het kozijn. Smoezelig als kolendamp kleefde de mist tegen
de ruiten, zelfs binnen de kamerwanden leek een grijze wasem om te drijven. En
ook op straat hing een onwezenlijke stilte, of alle geluid door de mist werd opgeslorpt.
Minne keek naar haar zuster, zooals ze daar op het lage stoeltje zat, klein en sierlijk
als een japansche pop in haar hel-roode kimono, ze wist niet, waarom ze daarbij
aan de blikken denken moest, waarmee Dolf naar haarzelve had gekeken wanneer
ze er, na eenige oneenigheid, boos of behuild had uitgezien blikken waarin lag
opgesloten dat hij haar dan leelijk vond.... Hij was wel gevoelig voor het uiterlijk!
Hoe heugde haar het overweldigend geluk dat haar had doen snikken in bed, uren
lang, toen ze bemerkte dat hij haar begeerde en niet haar zooveel mooiere zuster....
Nog wist ze niet, welke de gevoelens van haar zuster voor Dolf waren geweest....
Doch vlak daarna verloofde Nell zich met Jack Archer, trouwde spoedig daarop.
Met de Archer's die zich in Londen vestigden reisden Dolf en zij mee en lieten daar
hun huwelijk voltrekken. Waarom eigenlijk....? Vrij wilde ze hem laten, zoo min
mogelijk hem binden, dat leek haar toen, in haar algeheele overgave wel het eerste
wat ze den kunstenaar in hem was verschuldigd....
Nu dacht ze daarover anders. Alsof een man al niet genoeg geneigd is, zich vrij
te maken! Zeker zou Dolf niet zoo lichtvaardig tot deze verhouding zijn overgegaan,
zonder die wederzijdsche belofte, eenmaal, wanneer ze niet meer van elkaar hielden,
goedschiks uit elkaar te gaan.
Het vuur brandde haar in de oogen, het schroeide haar oogleden, heet als de
tranen die ze had gestort; wrevelig schoof ze achteruit. Zij, ze hield immers nog van
hem, meer dan ooit die andere van hem zou kunnen houden! En ook hij hechtte
aan haar, tallooze kleinigheden hadden dat bewezen, de dagen vóór haar vertrek.
In een siddering onderging ze in gedachten zijn laatste omarming, zijn stellige
beloften haar terug te halen stilde haar gekweld herinneren. Tegelijk, in zelfspot,
wist ze:
Het is dus louter een kwestie van concurrentie, wie van ons het winnen zal!
Nuchter ging ze dan de partijen opstellen tegenover elkaar. De paar jaar die Linet
ouder was, maakten geen onderscheid. Mooi waren ze geen van beiden, wel bezaten
ze bekoring. Doch waar haar eigen
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charme school in een soepele en zwoele gratie, leek bij Linet alles kracht, een ietwat
ongebreidelde kracht als van een jong en vurig dier. Een parvenu's-dochter! Smalend
trok Minne de lippen samen. Nog brandde afgunst in haar op, als ze zich het jonge
meisje voorstelde, in haar gewild-losse sportkleeding, het harenblond als een
trillendgulden rand kruivend om haar bloeiend zongebronsd gezicht.
Om haar geld is het, haar geld!
Aldoor, in haar overspanning, had ze dit Dolf voor de voeten geworpen, als een
laatst en wanhopig argument, waarvoor ze zich diep-in schaamde. Hij had er niet
op geantwoord, enkel hooghartig de schouders opgehaald....
Plotseling, in een opwelling, wendde ze zich nu tot haar zuster, die nog altijd
droomerig staarde in de dansende vlammetjes van den haard!
- Geloof jij, dat geld werkelijk de gevoelens van een man voor een vrouw
beinvloed?
- Natuurlijk! En zeker wel die van kunstenaars, die heusch zoo los niet zijn van
aardsche zaken als ze graag voorgeven....
Als zoo vaak verwonderde Minne haar zuster's hatelijken toon, waar het Dolf
betrof, ze voelde spijt, haar meening te hebben uitgelokt. Doch of Nell het eigenlijk
verband harer gedachten raadde, zeide ze, zich rechtend, op milder toon:
- De fout van jullie huwelijk schuilt in de losheid er van. Je hadt je destijds nooit
door Dolf moeten laten overhalen hier in Londen te trouwen, en nog minder tot
dwaze beloften als vrijwillig van elkaar scheiden bij minder goede verhouding.
- Ik ben niet overgehaald, viel Minne heftig uit. Van mij is het uitgegaan! Begrijp
je dan niet, dat een kunstenaar zich niet gebonden of gedwongen voelen mag? Dat
ik zonder deze overeenkomst tusschen ons, geen uur van onvergald geluk genoten
zou hebben?
Ze hijgde van opwinding, uitdagend keek ze haar zuster aan, die zonder te
antwoorden lichtjes de schouders schokte. En plotseling zonk haar opwinding;
nuchter begon ze, hoe het nog zoo pas haar zelve had berouwd, Dolf niet vaster
aan zich gebonden te hebben.... Vlijmend besefte ze het belachelijke van de eigen
beweringen, die meer ten doel hadden zichzelve, dan Nell te overtuigen....
Stellig nam ze zich voor, dit onderwerp niet meer aan te roeren tegenover haar.
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X.
Al vertrouwde Nell Archer voorzichtelijk niet haar man de ware reden toe van Minne's
lange logeerpartij, toch ving Jack aan te begrijpen dat er wat haperde, al bij voorbaat
zijn zwager, die hem altijd als een toonbeeld van deugd werd voor oogen gehouden,
in het ongelijk stellend. In zijn goedhartigheid verzon hij van allerlei om Minne af te
leiden.
Zoo namen ze tot gewoonte aan, het late middagmaal te gebruiken in stad. De
zusters haalden dan Jack van zijn kantoor aan de fabriek, gedrieën slenterden ze
door de lichte avondstraten, waar op dit uur de stroom van voertuigen en voetgangers
het woeligst golfde. Het verdroot Jack, dat Minne zoo lijdzaam meestapte, met een
eenderen matten en gelaten glimlach; het bedierf zijn goede stemming. In het
drukbezochte Italiaansche restaurant, dat de meeste vreemdelingen verkozen boven
de Engelsche keuken, en dat bekend stond om het uitgebreid menu, drong hij haar
te drinken van de overzoete witte wijn, tot haar bleeke wangen zich kleurden. Een
warrigheid ging aan genaam omgonzen in haar hoofd, de kwelgedachten weken
verderaf. Later, op straat, verdreef wel de prikkelende koude die lichte roes. Maar
al dadelijk sloeg daar het avondleven als een golf over hen heen, meesleepend. De
dreigende lucht, waartegen aldurig de reclames flitsten, leek zwaar, als over verzaad
van al de geluiden rondom.
Hel streepten daardoorheen de belklanken van trams en motorbussen. Ze moesten
langzaam gaan, waar bij het opera-gebouw de blonde vrouwen in haar bontkleurige
avondmantels blootshoofds uit de taxi's stapten en door de donkere volte gleden
op haar goudlijkende schoentjes.
Dan zochten ze zelf plaatsen in een music-hall, waar Jack verzot op bleek te
wezen. Al gauw, na de eerste nummers, voelde Minne haar aandacht verslappen.
In de zaalschemering, waar ze staarde in het schelle lichtvak van het open doek,
dreven onder haar schedel de oude beelden aan. Met oogen die niet zagen, droomde
ze zich weg, in het eigen thuis dat ze achterliet....
Dien warmen achtermiddag, - het gras van het weiland aan den overkant glansde
goudig onder den schijn van lagen zon, - had hij na zijn verblijf aan zee onverwacht
voor haar gestaan. Hoe bruin hij er uit zag, gansch zongebronsd, dat stond hem
prachtig! Een fijne
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groene duintak, besjes er aan als bloedkoralen, droeg hij achteloos in de hand.
Een rood overtoog haar wangen, een schaamrood. Die tak met roode bessen
werd mogelijk door die ander geplukt, of door Dolf met haar samen. Tot nu toe was
dit niet bij haar opgekomen, doch nu ineens vermoedde ze het. Ze herinnerde zich
hoe ze, zelve verzot op planten en bloemen, met bizondere zorg de sierlijke tak had
in een vaas gezet.... Haar blos brandde, hoe had ze zich tegen hem aangevlijd voor
zijn omhelzing.... O, waarom besefte ze nu pas recht, hoe links hij zich had laten
kussen, dan haar zoetjes van zich afgeschoven in één adem vragend, vertellend....
Zij, argeloos, ze luisterde naar het diepe geluid van zijn stem, alle tweedracht
vergeten in het zalig besef hem weer bij zich te hebben!
Wel trof haar later op den avond, - dit bezon ze zich thans eensklaps met
zonderlinge klaarte, - zijn zonderlinge terughoudendheid, of er iets killigs van hem
uitging.... Maar hoe gemakkelijk lachtte hij dat weg: het was zoo zwoel en niet waar,
ze bevonden zich toch niet meer in de wittebroodsweken? Zijn goede handen om
haar hoofd maakten toen nog alle dingen waar en zoo onzegbaar vertrouwd. Terwijl
toch al die andere....
Hard handgeklap schrikte Minne op, verwezen keek ze Jack aan, die een anecdote
scheen te vertellen van den gevierden komiek. Hij had al gezien aan haar oogen
hoe ver haar gedachten waren afgedwaald.
Zijn goedige dikke kop met de sluwe muizenoogen trok in knorrigen plooi,
onvriendelijk zette hij zich recht. Ook Nell blikte afkeurend. En terwijl opnieuw het
open doek aller aandacht tot zich trok, brandde een zoo radelooze wanhoop in
Minne op, dat ze de tanden opéén klemmen moest om het niet uit te gillen. God,
zou dat nu voortaan zóó blijven, aldoor die onrust, die knagende onzekerheid! Elke
grauwen mistigen winterdag van voren aan, het vroolijk moeten zijn omdat iedereen
je anders vervelend vindt, en hem daarginds te weten, dichtbij en toch onbereikbaar,
te weten dat die andere hem zien en spreken kan, terwijl zijzelve, zijn eigen vrouw....
Ik verdraag het niet langer!
Als een openbaring stond daar het simpele zinnetje in haar verhit verbeelden, ze
herhaalde het telkens opnieuw, als om zich aan te moedigen, onder het koortsig
zinnen door wàt haar te doen stond. Schrijven.... bleef alweer het eenige. Maar nu
dringend en welberaden. Dat
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ze, wanneer hij geen tijd noemde, waarop hij haar halen kwam, naar hem
terugkeerde. Het gold haar recht!
Nu verder nergens aan denken, dwong ze zich. Met een uiterste inspanning wist
ze een opgewektheid te veinzen, die den goedhartigen Jack ontwapende. Nell's
scherpe oogen drukten haar wantrouwen uit om dezen plotselingen ommekeer.
Nee, ze wilde haar niets vertellen, nam Minne zich voor, zeker dat haar zuster het
plan zou afkeuren. Ze stoorde zich ditmaal aan niemand. Ze verlangde eindelijk
zekerheid.
Deze brief werd gansch anders dan de oorspronkelijk bedoelde. Minne bedacht het
zich zonder spijt, nu ze hem had gepost en door de dorpsachtige straten terugkeerde
van het postkantoor naar huis. Hoog en waardig had ze willen zijn, een vrouw die
eischen stellen kan, wijl het recht aan haar kant is.... In plaats daarvan was het een
bede geworden, een dringende hartstochtelijke bede: kom me halen.... kom me nu
dadelijk halen, mijn heele leven zal ik je daarvoor mijn dankbaarheid toonen!
In één drift had ze de regels neergeschreven, zonder overlezen den brief gesloten
in het omslag. En terwijl ze, om het ongestoord alleen zijn te rekken, opzettelijk
langzaam voortliep door den val-avond, groeide, als buiten haar eigen denken om,
de koesterende zekerheid dat het ditmaal niet vergeefs zou wezen. Ze kende de
spontaniteit, die hem tot een plotseling handelen drijven kon: drie maanden werd
het, dat ze hem had overgelaten aan zichzelf, aan die andere.... Stellig geraakte hij
nog niet tot klaarheid, en zoo hij nog aarzelen mocht op dit oogenblik, deze brief
zou hem doen besluiten en tot haar terugvoeren!
Haar voeten droegen haar licht, de winterlucht tintelde langs haar wangen en
langs de schelpen van haar ooren. Even kwelde het ongegronde, het dwaze van
deze zorgeloosheid, die Nell met enkele nuchtere woorden te niet zou kunnen
doen.... Maar de zekerheid gloorde op als een warmrood schijnsel door donkerheid.
Zoovele jaren kende ze hem.... Zoo goed als hij dat vreeselijke deed in een opwelling,
kon hij het in een opwelling te niet maken. Hij hield immers nog altijd van haar....!
Nell en Jack waren dien avond uitgevraagd, Minne verheugde zich er op alleen
te blijven. Dadelijk na het late middagmalen vertrokken
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ze, haar radend eens extra-vroeg te gaan slapen, wijl het laat zou worden eer ze
terugkwamen. Minne beloofde, ze bracht hen tot aan de voordeur en keek ze na,
tot de zware mist ze een huis verder onzichtbaar maakten. Ze huiverde en weer,
sterker dan te voren, lokte van verre de koesterende veiligheid van wat komen
ging....
Terug bij het haardvuur, werd dat een lief ding om uit te spinnen. Ze raakte niet
moe aldoor opnieuw zich voor te stellen hoe het zou gebeuren: Ze wilde hem niet
halen van den trein, dat zou hen beiden onzeker maken, verlegen met zich zelf.
Hier, in haar eigen kamer, ontving ze hem, gewoon, of er niets gebeurde, of hij
overkwam, als vroeger eenige weken later dan zij, door drukke bezigheden. Nooit,
door eenig woord, zou ze er op zinspelen, noch hem een verwijt maken. Want dieper
dan verwijten moest hem die edelmoedigheid treffen, waartoe zeker niet veel vrouwen
in staat waren....
Minne glimlachte zalig voor zich heen. Ze stond op om naar buiten te kijken, of
al de mist optrok, nog altijd kleefde die aan het vensterglas, van de huizen aan den
overkant onderscheidde ze niets. Het hinderde niet, stelde ze zich gerust, het
weerglas liep vooruit, eer hij vertrok zou het helder wezen. Het was nu dinsdag, niet
voor donderdagochtend kon hij den brief ontvangen. Vrijdag regelde hij zijn zaken,
zaterdag reisde hij ongetwijfeld af om met den zondag in Londen te zijn.
Zondagmorgen! Als de kerkklokken hun gamma's verluidden, als de straten zoo
plechtig-stil uitlagen onder het ijle grijze licht, zou hij weer hier zijn.... Als vroeger
dwaalden ze over de altijd groene grasvelden, in de taveerne op den heuvel namen
ze de middagthee. En als ze terugkeerden door het duister, liet ze weer haar hand
in de zijne glijden, diep in zijn ruige warme jaszak. En daarna....
Een bevende vreugde doorstroomde haar. Onzeker hief ze zich overeind, ze wilde
immers vroeg gaan slapen.... In den spiegel ontmoette ze haar overbloosd gezicht,
haar even open verlangenden mond. Haar donkere oogen glansden vochtig, als de
oogen van een vrouw die op haar minnaar wacht.

XI.
Vrijdagavond stak er wind op, die de nevels verjaagde, de sterren tintelden
vrieshelder, toen Minne uit het raam van haar slaapkamer keek hoe weer van dichtbij
en verre de huizenblokken opdoemden in
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het donker. Er leefde maar één gedachte in haar: morgen reist hij af.... Ze zon noch
redeneerde meer, vaster dan ooit geloofde ze in hem, en wachtte.
Diep in den nacht ontwaakte ze door het gerucht van den storm. De wind gierde
om het huis, de luiken rammelden, duidelijk kon ze de takken van den ouden
appelboom op het grasveldje knappend hooren afbreken. Een seconde kromp haar
hart ineen, als het eens niet beterde.... Dan troostte ze zich er mee, dat het nog
vele uren duurde eer het uur van vertrek der boot sloeg. Zoolang hield zeker de
storm niet aan.
In koortsigen onrust bracht ze den volgenden dag door. Soms leek het of de wind
ging liggen, minuten lang bewogen niet de takken, ze verademde, opzettelijk plaatste
ze haar stoel zóó, dat ze het venster den rug toewendde. Tot een hernieuwde vlaag
met naargeestig gehuil door den schoorsteen blies en de vlammen van het haardje
deed neerslaan, flikkerend omhoog schieten. Zenuwachtig wendde ze zich weer
naar het raam, en tuurde troosteloos de leege straat af, en dan weer omhoog naar
de jagende wolken, de zwiepende kruinen.
- Kind wat ben je rusteloos, merkte Nell op. Ze borduurde een bloese, nu hief ze
die in het licht, met voldoening het effect beschouwend van de kleurige zijdedraden
tegen de effen stof. Minne benijdde haar zuster hartgrondig. Wat kon het Nell
schelen, al stormde het dat de daken van de huizen vlogen, zij zat daar en
borduurde.... straks reisde hij af, niets kon hem meer tegenhouden, de boot moest
vergaan in een orkaan als deze, en zijzelve had hem in den dood gedreven!
Haar keel neep dicht, gesmoord kreunde ze. En nu ze Nell zag opkijken met een
wrevelig ongeduld, verloor ze alle zelfbeheersching. Ze sloeg de handen voor het
gezicht, met lange uithalen snikkend zonder tranen, en door alles heen sneed
martelend door haar hoofd het geweld van den storm.
- Minne dan toch! riep Nell verschrikt. Ze sloeg de armen om haar, aandringend
de reden te vernemen van die opwinding. Als Minne niet antwoordde, krampachtig
snikken bleef, werd ze boos. Natuurlijk weer de oude geschiedenis....! Heftig viel
ze uit, verweet haar zuster gemis aan eergevoel; om dag aan dag te kwijnen om
een man die haar verstiet voor een ander, duidelijk toonde haar in het minst niet
terug te verlangen!
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Minne hield al met snikken op. Ook Nell zweeg; ontsteld om de eigen harde woorden
zocht ze naar iets wat vergoelijken kon, ze meden het elkaar aan te zien. Zóó
schenen ze beiden, naar buiten starend in de straat, doelloos den storm te
beluisteren, die gedurig leek toe te nemen in kracht. Dreigend grommend naderde
hij uit verre verte, ineens vlakbij, met zinloos geweld zich stortend tegen de muren,
de boomen, de huizen. Even wachtte hij, als om op adem komen, hijgend nog nam
hij opnieuw zijn aanloop.... Heel de lucht raakte vervuld van zijn woede, of er voor
iets anders geen plaats overbleef. En het leek ook Minne, of daar niet anders bestond
dan het stormgeweld, dat alles buigen en sidderen deed, dat daarginds, de dichtbije
zee zou opzweepen tot een schuimende kolk van onheil! Zoozeer vervulde dit
schrikbeeld haar, dat de woorden van Nell haar nauwelijks deerden, enkel voor een
oogenblik, ruw haar aandacht hadden afgeleid. Nu keerden met wanhopige
vasthoudendheid haar gedachten tot dat ééne. Haar verwijde oogen streken de
kamer rond, het ging al schemeren, je zag het in de hoeken en aan het rosser
opvlammen van het vuur. De boot was op weg! Er viel niets meer aan te veranderen.
Met een hulpelooze beweging streek ze zich het haar van het voorhoofd; ze zag
er zoo kinderlijk-ongelukkig uit dat Nell zich het hart voelde week worden. En nu
vond ze ook de juiste woorden, meende ze: Minne raakte wat overspannen van alle
emoties, misschien deed gedwongen afleiding haar geen goed, kon ze beter rust
nemen. Ze zouden de huisdokter daarover eens raadplegen....
Minne schudde het hoofd. Ze drukte de koude handpalmen tegen haar oogen die
brandden, afgemat trachtte ze te bepeinzen, hoe het Nell uit te leggen. Ze zag tot
een logische uiteenzetting geen kans. Botweg zei ze daarom:
- Ik ben niet overspannen. Ik ben ongerust, omdat het zoo stormt en Dolf morgen
komt.
- Morgen? Dolf?
Enkele tellen staarde Nell haar zuster aan, of ze aan haar verstand twijfelde, dan
overstelpte ze haar met vragen, doch op alles antwoordde Minne, dat ze hem had
geschreven en dat ze hem zondagochtend verwachtte. En als Nell ten einde raad
aandrong:
- Maar hoe weet je dat hij werkelijk komen zal? schokte ze de schouders, als
verwonderd over een dergelijke stompheid:
- Ik ken hem toch! Hij komt.
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En opnieuw zette ze zich aan het venster, om met angstige oogen den storm gade
te slaan.
Tegen den avond bedaarde het weer. Minne scheen dadelijk gekalmeerd. Na het
middagmaal liep ze uit om een bos chrysanten te koopen, die ze in een vaas op
haar kamer schikte. Ondanks zichzelve raakte Nell onder den invloed van haar
zekerheid en zelfs Jack ving aan te twijfelen. Doch als Nell hem vroeg of hij van
plan was den volgenden morgen naar het Fenchurch station te gaan, schudde hij
energiek zijn dikken kop.
- Om daar voor gek te staan schilderen op mijn kostelijken zondagochtend! Als
meneer mijn zwager werkelijk onverwacht blieft aan te komen waaien, kan hij niet
verwachten in triomf door zijn familie te worden ingehaald.
- Dan ga ik zelve....
Minne zij het zonder spijt, ze bedacht zich dat Dolf slecht overweg kon met het
Engelsch, zeker zou hij het onaangenaam vinden niemand te treffen aan het station.
Erkentelijk knikte ze haar zuster toe nu die verklaarde mee te zullen gaan.
- Als ik maar in mijn bed mag blijven, lachte Jack zonder de minste wroeging.
Ja, dacht ze, lieve dikkerd, blijf jij maar je gemak houden. Jij en Nell, jullie zijn
zoo vertrouwd met het gewone leven, zoo burgerlijk ook. Je kunt dit niet begrijpen,
niet aanvoelen als ik het doe: Natuurlijk, natuurlijk komt Dolf! Ik heb het hem toch
zoo dringend geschreven, zóó dringend.... Luidop zei ze de laatste woorden, als
om zichzelve te verdooven.... Want gelijk voelde ze een lichte twijfel in zich opkomen,
dat de anderen, dat Jack en Nell mogelijk gelijk konden hebben.... Nee-nee, drong
ze zich heftig op dat hadden ze niet!
Later te bed bleef haar geest koortsig werkzaam, als viel er iets dierbaars te
verdedigen tegen een aldoor groeiend aantal hoonende tegenstanders. Was het
niet juist het mooie, tusschen Dolf en haar, dat ze elkaar niet bedrogen, eerlijk
tegenover elkaar stonden, al deed het ook pijn?.... Wat wist Nell eigenlijk van Jack's
doen en laten, daar ginds in de city! Wat van zijn eigenlijk leven?
Dolf en zij, dag aan dag hadden ze al die jaren naast elkaar geleefd, ze kende
zijn werk zoo goed als hij zelf het kende.
Zijn werk....
Het was de oude wrevel die haar bekroop, bij de simpele voorstel-
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ling, hoe hij daar, laat in den nacht zou gebogen zitten over die hatelijke papieren.
Vaak begon hij in den vooravond, om niet te eindigen voor het vale ochtendgloren
de rolgordijnen zichtbaar maakte in het donker van de kamer. Natuurlijk, hij moest
daarmee zijn geld verdienen, verontschuldigde ze hem als tegenover zich zelve.
Maar vrouwelijk-onlogisch stelde ze dadelijk daarop vast, dat het in een ernstige
kwestie als deze, waar het voor haar een soort levensbelang gold, geen beletsel
mocht leveren! Een paar dagen konden al die gewichtige paperassen toch wel
rusten!
Dus bleef enkel het bezwaar van die andere.... van Linet....
Minne schouderschokte onder het dek. Als alle vrouwen, telde ze de hartsbelangen
van haar medezusters gering. Als een roes verhitte het haar lichaam: wanneer hij
nu kwam, voldeed aan haar vurigen wensch, beteekende dit haar eindelijke
overwinning op die andere!
Door het venster, waarvoor ze het gordijn open liet uit vrees van verslapen, zag
ze hoe de nachtnevel buiten weefde zijn sombere sluiers. Het weer werd goed, het
werd alles goed! Ze duwde haar gloeiend hoofd in de kussens, ze wou niet meer
denken, niet meer twijfelen of vreezen. Ze herhaalde, krampachtig, als de kleine
kinderen doen, die zich uit angst voor het duister trachten in slaap te zingen: morgen
komt hij.... morgen komt hij.... Haar wijd-open oogen staarden glanzend in het
schemerige raamvak. En weer, streelend, als met voorzichtig tastende vingers,
gingen ongewild haar gedachten uit naar hem....

XII.
Met een schok zat Minne overeind en staarde verdwaasd.
Door het venster drong tragelijk een triestig schijnsel, als van vaalgele dageraad.
Toch niet te laat? Zenuwachtig tasten haar handen naar het horloge, zes uur pas!
O, nog geen ochtendschemer, enkel maneschijn die door den nachtnevel drong.
Wat te doen?.... Opstaan? Ja.
Het elektrisch licht verdreef den gelen schijn. Onder het aankleeden keek ze
opmerkzaam om zich heen. Of hij de kamer aardig zou vinden....? Ze was wat klein,
maar die boekenstapels op den smallen schoorsteenrand deden kleurig, de fijntintige
Dickens-prenten braken aardig de somberheid van het vaalgroen behang. En dan
de bloemen, chrysanten, waar hij van hield, ivoorkleurig praalden ze in de ranke
vaas.

Groot Nederland. Jaargang 19

280
Trok nog de nevel niet op....? Ineens gefluit, het geschokker van een trein. Hoe de
zee geweest zou zijn van nacht....? Nu weinig wind. In den tuin wuifden de kruinen
wat, als met een eigen leven bij het ontwaken, alle huizen stonden stug gesloten,
ieder sliep.
Pas half zeven! Minne drukte het horloge tegen haar oor, of het soms haperde,
doch duidelijk klonk op het radde getikkel. Niet voor achten hoefde ze uit huis. Voor
lezen voelde zich te gejaagd, het beste maar naar buiten te kijken, te denken aan
wat komen ging.
In bleeken schemer lag de kleine kamer, nu ze het lichtpeertje had neergedraaid.
Wonderlijk blankten de chrysanten boven het groene tafelkleed. Enkele uren nog,
en hij zou er wezen....
Haar oogen half geloken, trachtte ze hem voor zich te halen zóó als ze hem zag
bij de afvaart uit Holland, staande op de kade in het late middaglicht van dien eersten
herfstdag.... De winterkou verkilde haar gestrengelde vingers, ze huiverde; het was
haar of rondom ijzige twijfel loerde, om haar aan te grijpen zoodra ze ook maar één
oogenblik zijn telkens vervagende beeltenis liet glippen....
Een ijl-grijze okerdoorschenen damp hing nog dreinend boven de huizen, vaar in
het plantsoentje aan het einde der straat strakten scherper de kale heesters, de
bloemlooze perken. Een bijna landelijke rust heerschte rondom; dan ineens weer
het schril gefluit van den trein.
Eindelijk acht uur! Nell riep al om te ontbijten. Zou er nog een brief voor haar
zijn.... Ach nee, natuurlijk niet, zei ze zich wrevelig, immers zondag vandaag!
Nell had, na de eerste teleurstelling om het vroege opstaan, haar
welgehumeurdheid herkregen. Ze gekscheerde, onder het haastig ontbijten in de
koude kamer, om het dwaze gezicht dat Dolf zou trekken zoo statig te worden
ontvangen waar hij incognito meende te komen. Minne antwoordde er niet veel op,
ze repte zich om buiten te komen.
Het stevig aanstappen door den killen ochtend kalmeerde haar niet, zooals ze
gehoopt had. Een knagende onrust bleef haar bij. Vreemd. Naarmate Nell's zekerheid
toenam, voelde ze de hare wankeliger. En nu drong zich schrijnend de gedachte
op:
- Als hij er eens niet was!
Met geweld schoof ze die van zich af, ze wou niet twijfelen aan hem! Doch zooals
na een eindelijken doorbraak het niet te weerhouden water zich een doortocht baant,
wist ze plotseling in waarheid haar twijfel oneindig sterker dan het zichzelve
opgedrongen geloof. Hoe ze
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heel dezen slapeloozen nacht had getracht hem naar zich toe te halen, de warmte
van zijn zorgende genegenheid, de goedheid van zijn handen, de verbleekte liefde
van zijn mond, en hoe hij steeds verder was weggeweken. Nu, in het nuchtere
ochtendlicht, scheen hij onbereikbaarder dan ooit! Haar voeten wogen zwaar, ze
nam Nell's arm. Een beetje spottend keek die haar aan, doch haar bleekheid
opmerkend, vroeg ze goedig:
- Zeker niet al te best geslapen?
- O ja, genoeg, verdedigde Minne zich. Zie ik er slecht uit?
Ze hoopte op tegenspraak, doch nu Nell zwijgend knikte, meende ze zich opeens
veel slapper te voelen. Onder het voortgaan haalde ze haar zakspiegeltje te
voorschijn, beschouwde zich aandachtig. Het was waar, ze zag er ellendig uit,
overdreef ze, grauw-bleek, kringen onder de oogen. Natuurlijk zou hij haar de minste
vinden, wanneer hij vergeleek bij die andere!
Een doffe onverschilligheid zonk over haar. Kwam hij eigenlijk maar niet.... dacht
ze, ineens. Maar diep-in wist ze dit niet te meenen, en hoe ze thans, juist thans,
hunkerde naar zijn nabijheid.
Rondom lagen ongewoon-stil de Londensche straten uit, ontdaan van het gewone
drukke gedoe der week-morgens: het jachtig gaan van kantoor- en zakenmenschen.
De winkels hielden hun verlokkende uitstallingen schuil achter de beschermende
rolluiken; enkel op den hoek van een plein bood een groot bloemenmagazijn
onbeperkten aanblik op de Zuidelijke kleurenweelde van zijn koopwaar. Minne
voelde een ontroering kroppen in haar keel, bij het vluchtig aanschouwen van de
roerlooze massa der kunstig geschikte chrysanten, goudkleurig en geel, warm-bruin
en roomig, van de trillend-teere meiklokjes die in roode en paarse mandjes elk open
plekje vulden en vizioenen opriepen van de volte van geuren die er hangen moest
in de vochtig-warme broeikas-atmosfeer van het magazijn. Vluchtig streelden haar
gepeinzen de vaas chrysanten, thuis, in het kleine kamertje. Zou toch, straks, over
luttelijke uren, alles goed worden....? Ze trachtte zich op te zweepen tot de extase
van, hoe kort nog, geleden. Haar hunkerende oogen omvatten de slapende huizen,
de straten, waar al de stijve zondagsplechtigheid zijn stempel op drukte, de nevelige
luchten waaronder de schaarsche boomen zwart en naargeestig te druipen stonden.
Het faalde, het leek alles klein en armelijk, waar zich haar hoofd en hart mee bezig
hield en. Het verdrietige van haar onvoordeelig uiterlijk, juist nu, spijt dat ze Nell
mogelijk vergeefs
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meetroonde.... Dan keek ze hulpeloos haar zuster aan, en de eigen hulpeloosheid
ontmoedigde haar nog meer. Ze meende in tranen te kunnen uitbarsten, nu Nell,
verteederd, even haar hand streelde.
De eerste kerkklokken zetten tinkelend hun korte gamma's in, als ze den
ondergrondschen bereikten, die haar zou voeren naar Fenchurch-station.
De bekende reuk van de benauwd-heete lucht die opsloeg uit de gangen, het
gedempte en spookachtige van dit jachtig gaan tusschen andere jachtende en vage
gestalten, gaf haar gedachten plotseling een keer. De actie van het snel moeten
handelen, om niet de hekken van den trein te vinden toegeklapt, joeg een bonzende
warmte door haar heen. Haar oogen schitterden op. Het naderde, o, het naderde,
en nog was daar de mogelijkheid, ongerept, dat het zich ten goede keeren kon! Zij
vouwde de handen in den schoot, ze dwong zich tot onbeweeglijkheid. Want daar
groeide een spanning in haar, of het te veel worden ging, of al die onrust, de angst
en de twijfel en het hardnekkig hopen niet lang meer zouden te dragen zijn. Ze sloot
de oogen. Maar haar als verscherpte ooren vingen martelend elk geluid, het stampen
en suizen en kloppen van den trein, het gefluister van de medereizigers, geritsel
van kranten. Tot eindelijk, met een schok, de trein stopte.

XIII.
Fenchurch-station!
Leeg gaapte de holle vestibule, de hooge hekken sloten nog de beide perrons
af. Dadelijk ging Minne informeeren in het glazen kantoortje te midden der hall. De
trein uit Tilbury? Daarvan kon men niets naders zeggen, een uur duurde het zeker
nog wel, bij stormweer als van de laatste dagen kwamen de booten geregeld te
laat. Zoodra iets er van werd bekend, zou dat op het bord worden vermeld.
Mistroostig tuurde ze er naar, gansch zwart hing het daar. Werktuigelijk knikte
ze, nu Nell sprak van de warme wachtkamer, maar bij de deur keerde ze plotseling
om, liep weer terug naar het ijzeren hek. Gelaten zakte Nell zich dan op een der
banken langs den kant, waar Minne zich wat later bij haar voegde, zoo, dat ze aldoor
het hek in het oog kon houden.
Geleidelijk vulde zich de hall, de hekken werden nu telkens geopend, en weer
gesloten wanneer de menschenstroom uit den aangekomen trein zich had verspreid
langs de trappen, verdwijnend in het
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groote Londen. Zijn trein kon niet komen.... Toch monsterde Minne ieder gezicht,
elke mannengestalte, opschokkend soms bij een schijbare gelijkenis, een
overeenkomst in gang of blik, tot weer de vestibule leeg uitlag. Voor de zóóveelste
maal dien ochtend vroeg ze Nell:
- Hoe laat is het nu?
- Kwart over tien....
- Zoo laat al! Even voelde ze verheugenis over het snel verglijden van den tijd,
dan, sterker, neep weer de onrust. Nog geen bericht van aankomst op het bord! De
handen saamgeknepen in den schoot staroogde ze er strak naar, als in verstijving.
- Laten we wat op straat gaan, stelde Nell voor. Ze antwoordde zelfs niet, Slechts
één gedachte woonde in haar hoofd: m'n liefste.... m'n liefste.... klaar zag ze hem
nu voor zich, zijn mond en zijn handen het lichte kijken van zijn oogen. Zonder hem
bleef haar immers niets!
En het werd weer de obcessie van vroeger, maar heeter, medoogenloozer nu
dan ooit te voren:
Een ongeluk kon toch gebeuren, juist nu ze zelve hem gedreven had! In wilden
warrel bestormden haar daar tusschendoor gedachten over wat was geweest, wat
komen zou gaan.... Als iets heel vers, de heugenis aan de kleur van een bloese
waarover ze vanmorgen tobde, haar slechte uitzien.... Dan vond ze zichzelve
prevelend, luidloos, de oogen blind op het zwarte bord: god, laat hij veilig aankomen,
laat hij veilig aankomen....
- Wat is dat nou, malle meid, zie daàr eens!
Door een nevel staarde ze in het lachende gezicht van Nell, die zich naar haar
over boog. Nog niet recht begrijpend, volgden haar oogen de wijzende kleine hand:
De magere conducteur, zooeven drentelend bij het hek, stond nu voor het bord, het
vullend met witte krijtletters en cijfers. Ze greep haar zuster bij den arm, trok haar
mee, om van dichtbij zich te overtuigen. Ja, daar stond het: elf uur achttien! Nog
een goede veertig minuten, en hij kon hier wezen!
Van opwinding wist ze niet wat te beginnen, hoe dien tijd om te krijgen. Gretig
stemde ze toe, als Nell voorstelde wat bloemen te gaan koopen.... Bloemen, ja,
viooltjes!
Dichtbij ontdekten ze een kleine winkel, ze bleek er schaarsch, die lenteverheuging.
Op beider mantel blij kleurde het teere paars der dubbele nizza-vioolen.
Dan was ook ineens de tijd om. Elf uur vijftien nee, achttien! Ze stormde de trappen
weer op, Nell meetrekkend. Daar, dààr was de
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hall, de afsluithekken geopend. Er stroomde al een zwarte golf van reizigers uit.
Hijgend drukte Minne de hand tegen haar fel-kloppend hart. O, stel je voor, stel je
voor dat ik te laat zou zijn gekomen! dacht ze, amechtig speurend.
- Zie jij hem, Minne?
- Nee....
- Is hij d'er niet bij?
Minne vond geen antwoord. Met vreemde oogen bestaarde ze de velen, die nog
steeds uit den trein kwamen. En terwijl drong het ineens heel zeker zich aan haar
op, dat hij er niet bij zou wezen. Dat hij er waarschijnlijk geen seconde over had
beraadslaagd, zoo dadelijk over te komen....
Met een blik op haar beiden sloot de beamte reeds de hekken. Ze dienden te
gaan.... Ze zag Nell niet aan. Ze maakte haar passen flink. Ze voelde geen smart,
alleen een intense gewaarwording, hoe belachelijk en overspannen en noodeloos
dit alles was geweest.
Woordloos liepen ze naast elkaar door de ochtenddrukke straten. De mist was
opgetrokken, een heldere blanke dag nu, van zon achter wolken; in het hardwitte
licht lijnden scherp de gezichten der voorbijgangers, schel kleurden er de
vrouwenkleeren.
Minne meende het alles op te merken met bizondere duidelijkheid, zooals ze ook
zichzelve zag gaan, fletsbleek en met oogen als van een geslagen hond. Ze voelde
hoe Nell haar van terzijde telkens aankeek, in een kleine drift borrelde het dan in
haar op: als ze in godsnaam maar bleef zwijgen! het niet ging uitspreken: Hij is niet
gekomen....
Nee, hij was niet gekomen, hoonde ze zichzelve. Even week de starheid, als in
een donkere ziekenkamer de lentewind wel het gordijn verschuiven doet, een glimp
van zon is al weer weggedekt.... Zóó, in een plotselinge wieling, flitste door haar
heen de goudglanzende verwachting, ijle draad van dagendagen, nu ineens
afgeknapt. O, ze wist het, stellig zou ze zich voor een trein hebben geworpen als
de boot met hem was verongelukt! De boot met hem....! Ze lachte dwaas hardop,
om de eigen waan.
- Er zal thuis wel bericht liggen, opperde Nell goedig. Het is een vergissing
geweest.
- Het is een vergissing geweest, praatte Minne smadelijk na.
Het woord bleef dreinen in haar hoofd. De trein stampte het, eentonig en
onverschillig: een vergissing, een vergissing.... Dan waren het
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de eigen voetstappen door de straten, op den hardbevroren grond van het park, die
het overnamen, voortdroegen met elken tred. Daar lag al hun straat.... O, dat zelfde
eind had ze dezen morgen geloopen en, al zoo vele vele malen, bedacht ze zich
wanhopig. Het zou na vandaag alles zijn anders geworden, van een eindelooze,
onzeglijke gelukzaligheid! En nu....? Wat moest er nu gebeuren, wàt in hemelsnaam?
Jack zou om haar lachen, al toonde hij het niet. Iedereen, ieder ding bespotte
haar, tot de morgenzon toe. Die had de gele nevels verjaagd. Sarrend-prachtig
glansde het zonnegoud over de heuvels van Hampstead. En aldoor tinkelden de
feestelijke klokken, op dezen zondag, haar feestdag, hun feestdag....
Een vergissing....
Daar begon weer de martelende deun, de straat door en langs het kinkerpad, tot
op den blauwsteenen stoep. Maar in de hall verstomde het plotseling, een gloeiende
stilte vloeide haar vol. Op de eikentafel lag wit zijn brief.
Minne greep ernaar, ze hoorde Nell iets vragen, ze wou wel antwoorden, haar
keel was te droog. Op den drempel van haar kamer talmde ze, of ze toch nog wat
zeggen ging, dan, met een ruk, sloot ze de deur in het slot. Staande scheurde ze
het omslag open, overzag de kortheid van het geschrevene: ‘Dat ze zeker wel had
ingezien dat hij zóó niet wegliep uit zijn werk. Dat ze verstandig wezen moest en
het hem niet nog moeilijker maken door te handelen als een dwingend kind.’
Minne legde den brief op tafel, naast de vaas met chrysanten. In den toiletspiegel
keek ze aandachtig naar haar strak gezicht, terwijl ze de spelden uit het haar trok.
Met behoedzame gebaren ontdeed ze zich van haar kleeren, schoof zich onder het
dek. Ze rilde in de kille lakens, haar bloote armen zochten de warmte van haar lijf.
Haar kinderlijke oogen keken verwonderd in het zonnige raamvak, soezig mijmerde
ze:
- Het is dag.... en ik ben naar bed gegaan. In de naaste kamer hoorde ze Nell's
stem, gedempt om haar. Zeker legde ze Jack uit, dat het een vergissing geweest
moest zijn....
Het woord schokte haar op, moeizaam dwong ze zich tot klaarheid. Hij kwam niet,
ondanks haar smeeken, omdat hij het te druk had. Het was alles heel verstandig
en gewoon. Alleen zij zelve vergiste zich in de mate van zijn liefde....
Bitter overpeinsde ze: het was dus weer zijn werk, dat de overwinning behaalde,
zijn werk, waarbij ze altijd had moeten achterstaan!
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Voor haar geest rees zijn overvolle schrijftafel, de overal opgestapelde boeken, de
slordig rondslingerende krantenknipsels. Dat zou zoo blijven, ook als ze eens
terugkeerde in het eigen thuis. Altijd, zou zijn werk het sterkste zijn!
Even, vluchtig, raakten haar gedachten die andere.... Bijna zonder afgunst voelde
ze zich op haar. Smalend wist ze: Ook zij, hoe groot haar macht op Dolf was, tegen
zijn werk zou ze het ten slotte toch moeten afleggen.
Twee maal klopte Nell zachtjes aan de deur, roepend of ze sliep, of ze iets noodig
had....? Verder bleef het stil. Onbeweeglijk lag Minne op den rug, turend met droge
oogen in den lichten dag, en het scheen haar toe of het hart haar langzaam
verbloedde in warme droppels, tot koud en gevoelloos haar leege lichaam
achterbleef.

XIV.
Het verbaasde Nell, Minne den volgenden morgen als gewoonlijk aan het ontbijt te
zien verschijnen, bleek, maar uiterlijk kalm, het deed haar genoegen om Jack die
een afschuw koesterde voor sentimenteele scènes en treurige gezichten. Ze toonde
zich erkentelijk, door met geen woord te reppen over de mislukking van den vorigen
dag.
Minne sloeg er nauwelijks acht op. Nog lag haar geest werkeloos onder een
afmatting die haar het doordenken belette, doch onbewust, zooals het vertreden
gras langzaam zich opricht, zochten reeds haar gepeinzen een bevredigende
oplossing, om weer te hopen en lief te kunnen hebben.
Er waren zonnige januaridagen. Als bij afspraak kleedden de zusters zich dadelijk
na de late lunch om uit te gaan, als meden ze beiden de vertrouwelijke gesprekken
van vroeger, bij de haard. Minne maakte met zorg, toilet, en tegelijk flitste het door
haar heen: voor wie.... Het kan immers niemand meer schelen, hoe ik eruit zie! Ze
schokte de schouders, ze wou wel minachtend aan hem denken, hem haten, en
diep in wist ze, eigenlijk in het geheel niet boos op hem te zijn....
- Het lijkt wel lente, merkte Nell op.
Ja, het leek een lentedag. Het vlakke park aan het einde der straat met zijn wijde
vaalgroene perken lag doordrenkt van goud en blauw, de caramel-man op het
bruggetje leunde tegen de tuinmuur en liet
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zich koesteren als een kater in de zon. In de straten liep iedereen vief en opgewekt.
Hoe kon je haten, waar de wereld weer zonnig werd? Hoe kon je hem haten, waar
alle die jaren hadden opgebouwd een wal van teederheid, die nimmer te verwoesten
zou zijn....?
Op enkele kleinigheden na, liet Nell zich het huishoudwerk niet uit handen nemen
bij slecht weer, als ze thuis moesten blijven, zat Minne soms den ganschen dag
leeg. Geleidelijk raakte ze gewend en gehecht aan dat droomend nietsdoen, met
een boek op schoot stilletjes erover heen te zitten soezen. De dorpachtige straten
met de eendere villahuizen, de rosgele mist, regen of zeldzame sneeuw, het
verschemerde en vergleed voor haar starende oogen.... De klok op den
schoorsteenrand tikte monotoon en welgeweten, af en toe klikte een klein geluid,
als Nell, aan den anderen kant van de haard, haar borduurschaar legde op het
marmeren schoorsteenblad. Dan hoorde Minne ook dàt niet meer....
Even niets, een suizende gouddoorweven oneindigheid: het suizen zwelt, luwt,
zwelt weer aan, het goud vergeelt, het gloeit en gloort onder een barnende zon.
Leeg ligt het strand tot aan den poeierigen duinrand, leeg stompen de gerijde toppen
omhoog naar den zengenden zomerhemel. Boven, in den smallen schaduwigen
geul zij beiden....
Het thijm geurt van honderd oude bekende dingen. Je kunt nu vergeten, omdat
hartstocht het eenige en totale vergeten van alles is. Een blauwe distel wacht vlakbij
met zijn vinnige stekels, beneden, achter de wollige witte schuimstrook, deint de
zee. Ze deint regelmatig, als ademt ze in diepen slaap, ze is schitterend-blauw en
eindeloos, eindeloos-goud stralen en strand en duinen, eindeloozer dan die allen
is de liefde in haar hart....
- Klek! deed de schaar op het marmeren schoorsteenblad. Verwezen keek Minne
op. Het was alles eender: de roodbehangen kamerwanden, op iederen stoel bijna
wat slingerend, een hoed van Nell en haar grijze bont; Nell's fijne vingers bewegend
boven de kleurige bloese lap. En buiten, vlak achter de rechte wazige ruiten het
grauwwit gewarrel van sneeuwvlokjes.
Behagelijk duwde Minne haar rug in den weeken stoel, haar oogen neep ze klein
als een spinnende poes. In haar warm hoofd dreven al weer nieuwe beelden aan,
die rillinkjes deden kruipen langs haar rug. Het leek wel of ze aanzeefden op de
loome schemerige stilte, buiten haar willen om, of ze enkel ze te volgen hoefde:
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Weer de zee, maar nu niet de blauwe, zon-verglansde. Ze heeft de kleur
aangenomen van het avondgrauw, dat alles zoo wonderlijk houdt omdonst, ze zou
nauwelijks te onderscheiden zijn, als niet de smalle schuimstrook haar verried die
groen glorend, haast zonder geruisch, zich omkrult naar het natte strand.
De vloed komt op. Het water plast langs de visschersboot, waarvan de romp
donker opbrokt in het rondom vlakke. Die romp is het donkerste van alles, donkerder
dan zee en strand en duinen, donkerder dan de avondhemel, waarin aan den einder
nog een zwakke schijn vergloeit, als van een vuur dat door gebrek aan voedsel
dooven moet.
Dezen avond zal het wonder gebeuren.... Minne weet het, zonder er over te
denken, zooals ze weet dat het thijm bedwelmend geurt, zonder dat ze zichzelve
behoeft te zeggen: het thijm geurt! Ze is stil in de luidruchtigheid van de andere
pensiongasten, een angstige en toch zalige beklemming houdt haar keel genepen.
Aldoor is hij naast haar. En nu ze allen met geplas van voeten in het aanspoelend
vloedwater dat tintelend gouden vonken verspat, klein joelend in de wijde
eenzaamheid, de visschersschuit hebben beklommen, voelt ze opnieuw in het
duister zijn nabije aanwezigheid. Waarom beseft ze onomstootelijk, dat hij van haar
houdt, enkel omdat zijn handen haar een oogenblik hebben omvat in het tillen op
de boot....?
Beneden, met een bons, werd de voordeur toegeslagen, harde stappen kwamen
langs de treden. Minne schrikte er opeens heelemaal van wakker, ze nam het boek
op, omdat ze wist hoe een hekel Jack aan ‘lummelen’ had, zooals hij het uitdrukte.
Met een glimlach lei ze het neer, het was immers veel te donker om te lezen! Nell
had zeker ook zitten soezen, dacht ze vaag, in de schemering speurde ze naar de
uitdrukking op haar zuster's gezicht.
- Stamp toch niet zoo door huis, je weet hoe zij beneden zich daarover later
beklaagt!
Nell's stem klonk scherp, vervaard zochten Minne's oogen Jack's athletengestalte,
die de deuropening vulde. Eer hij antwoordde, draaide hij het elektrische op,
pruttelend hoe iemand ter wereld iets kon uitvoeren in zoo'n aardsduisternis! Dan
verklaarde hij met klem, dat hij nu eenmaal geen kanarievogeltje was dat naar boven
vloog, dat zijn hoofd er niet naar stond om den ganschen dag op oudewijvenkuren
te letten. Doch op een blik van Nell sloot hij toch zeer behoedzaam de deur.
Wat is hij goedig, met al zijn kracht, overwoog Minne vermaakt.
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Ze dacht er aan, hoe kwalijk Dolf haar zoo'n bevelenden toon in het bijzijn van
anderen zou genomen hebben. Die liet niet met zich spelen, en toch was hij lang
zoo sterk niet als Jack.
Haar oogen streken zoekend langs zijn gestalte, zijn breede schouders en
gespierde polsen, een begeerte beving haar, door hem te worden aangeraakt, door
die krachtige armen omvat te worden.... Heel den avond bleef haar dat bij, ze moest
zich beheerschen om hem niet uit te lokken.
Later, in haar kamer, kon ze den slaap niet vatten. Ze woelde zich om, ze dwong
zich aan Dolf te denken, die haar nu toch wel spoedig halen zou.... Doch het
oproepen van zijn naam schonk geen rust, eer leek een kilte erdoor op haar neer
te zinken, als bij de herinnering aan wat dood en voorbij zou wezen. Wanhopig
bekende ze zich, hoe zijn beeld verbleekte en terugweek, elken nieuwen dag, terwijl
ze zichzelve groeien voelde in levensliefde ieder uur dat nader voerde tot de
eindelijke lente.
(Wordt vervolgd.)
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Narrenliefde
II.
't Moet mooi weer zijn! zei ze verheugd en zij sprong het bed uit. Huiverend in haar
dunne nachthemd liep zij naar het raam en keek door een kier der gordijn naar
buiten. Een lichtblauwe herfsthemel vol blanke schapenwolken die als voortgedreven
door een onzichtbaren herder langzaam de blauwe hemel-weiden afgraasden.
Zij begon zich ijverig te wasschen. Frotteerde de ivoorwitte huid tot ze roserood
gloeide. Besprenkelde zich met een geurwater en kleedde zich toen langzaam met
overleg. Zij was luchthartig en blij gestemd als een kind dat een feest tegemoet ijlt.
Klanken trillend van vreugde borrelden klaar als welwater in haar op. Soms kirde
zij als een behaagzieke duif die zich oppoetst voor den doffer. Zoo moet hij mij zien
en liefhebben zei ze lachend tegen den spiegel.
Toen trok ze de gordijn hoog op, om de zonstralen als gouden garven binnen te
halen. Hoe zorgeloos vroolijk sierde de roode wingerd de witte gevels waarin de
hemelsblauwe en grasgroene poorten en deuren schaterend lachten. Hoe dansten
de sneeuwblanke geitjes op de goudgroene weitjes. Zij luisterde naar het rhythmisch
geklepper der vlegels op de dorschvloeren en voelde een lust in haar slanke rechte
beenen trillen om op dien maatslag te dansen.
Minuten lang bleef ze besluiteloos voor het open raam in de zon staan als bevreesd
om met de werkelijkheid die snakkend naar daden achter haar stond in beroering
te komen.
Zij wilde het zuivere evenwicht van haar verheugde ziel door geen ademtocht
verstoren. Kon ze nu zoo den dag en haar geest aan banden leggen. Hoe zoet
riekten de zonnebloemen, naar honing geurde de heide.
Naar Henk! op dezen koelen zonnigen herfstdag.
Die gedachte sluimerde zoetjes glimlachend als een slapend kind. Geen hartstocht
benevelde haar geest. Een gelukzalig verlangen alleen beurde haar ziel vogelvrij
naar het azuur der hemelen.
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Schuw blikte ze in haar slaapkamer. Daar lagen de verfomfaaide lusten begraven.
Snel verliet ze het vertrek. Toen ze de deur wilde sluiten tredend in de koel blauwe
gang met de hooge glad witte wanden bedacht ze dat zij de zon achterliet en duwde
daarom wijdopen de deur om ook 't licht in het donker te laten schijnen.

III.
In den trein overdacht zij nog eens vluchtig de gebeurtenissen der laatste dagen.
Zij was nu overtuigd dat zij met heel haar wil de voorop gezette daad volbracht.
Soms leek het haar wel toe of de bloedwarme sensatie reeds dood was maar dan
voelde zij nog krachtiger daarop het heftige verlangen naar Henk's nabijheid.
Dit groote en blijde verlangen stemde haar rustig.
Zij kocht aan een station waar de trein stopte een ‘Woche’ en een nummer van
de ‘Simplicissimus.’ Kalm begon zij te lezen als was ze op weg naar een familie-lid
en wilde zij den tijd die de lange rit kostte, oolijk verschalken.
Los van elke begeerte, de geest blij maar koel beheerscht, haar gansche lichaam
in bedwang, stapte ze een beetje overmoedig den treinwagen uit. Henk die nerveus
en trillend deze minuut verbeid had, snelde op haar toe. Zoende haar en stotterde
welkomstwoorden....
- Natascha! wat ben ik blij dat je gekomen bent. Lieveling, wat zie je er om te
stelen uit. Schat....’
- Doe nu eens 'n beetje als een getrouwd man, zei Natascha lachend. Hier is 't
reçu van mijn valies. Waar logeer je?
Henk riep den hotelportier, gaf hem het reçu en stapte toen met Natascha in een
auto. Hij voelde zich nog altijd prikkelbaar en opgewonden. Schuw keek hij telkens
naar voorbijgangers, 'n beetje verontrust of ze hem zouden herkennen. Hij probeerde
zijn zenuwen te bedwingen door luidruchtig te praten en even gewoon te doen als
Natascha die weggeleund in de leeren kussens, glimlachend korte rake antwoorden
gaf. Zij voelde zich thuis in de wereldstad. Rustig blikten haar oogen rechts en links
van den voortsuizenden wagen, naar het drukke verkeer en het dringend gewoel
der wandelaars op de breede trottoirs. Henk keek haar verwonderd en bewonderend
aan. Hoe kwam zij aan dat koninklijke phlegma?

Groot Nederland. Jaargang 19

292

IV.
Zij hadden in de ruime serre van het groote hotel de lunch gebruikt. Gelachen en
gebabbeld als een gelukkig gehuwd paar, dat elkaar wekenlang niet gesproken had.
Maar soms verried een enkele blik de strakke spanning van eene gedachte die zij
beiden verborgen hielden. Zij spraken over de lange weken waarin zij steeds aan
elkander gedacht hadden zonder den moed te bezitten om te schrijven, totdat
Natascha eindelijk het stilzwijgen had verbroken. Een van de twee moest toch over
de brug komen.... en waarom zou zij de eerste niet zijn?
Henk vertelde hoe zwaar hij die scheiding had gedragen. Dag in dag uit had hij
met haar beeld voor oogen geleefd, als een kluizenaar in de ziedende branding der
wereldstad.
Soms glimlachte zij 'n beetje spottend, of vroeg ze ironisch of hij al zijn vrienden
en lieve vriendinnen en alle wereldsche vermaken in den steek had gelaten. Hij lette
amper op haar schertsenden toon. Zijn oogen verlustigden zich in haar schoone
uiterlijkheid, zijn blikken streelden als fijne gevoelige vingertoppen langs de gladde
zwarte haren, de zijzachte krulletjes in den blanken hals, de dunne crepe de chine
blouse waarin de harde ronde borsten zich zuiver afteekenden. Hij observeerde
hoe zij at en dronk hoe zij vluchtig de servet langs de lippen veegde, hoe zij met de
droomerige verliefde oogen naar het nat gespoten gazon tuurde of naar de
vreemdelingen keek die als hongerige spreeuwen telkens de nieuwe volle schotels
begluurden. Henk zag hoe zij zich hier als overal thuis voelde. Een grenzenlooze
onverschilligheid voor de omgeving kenmerkte haar gebaar, haar vrije lach, de blik
waarmee zij iedereen en alles aanzag. Er zat een spottende vrijheid in de manier
waarop zij leunend met den elboog op tafel, het slanke bovenlijf ver voorover boog.
Voor haar bestond Henk alleen. Zij wist dat ze mooi, verleidelijk mooi was. Maar de
bewonderende blikken van de mannen zag ze niet, voelde ze niet. Henk zag ze en
ze wekten soms zijn jaloerschheid weer op.
- Ben je na onze scheiding nog hier geweest? vroeg hij.
- Ja, zei ze 'n oogenblik nadenkend over zijn onverwachte vraag. Ik heb 'n paar
dagen bij de Fuldt's gelogeerd.... Zij zweeg een oogenblik hoorbaar zuchtend en
vervolgde toen melancholiek: 't Wordt me soms te bar in dat vreeselijke dorp. Vader
reist dag in dag uit. Vrienden heb ik er niet. Er zijn dagen dat ik me doodelijk
verveel.... Als ik
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's nachts niet kan slapen, denk ik er wel eens aan om 'n paar poeders te veel in te
nemen....
- Vrouwen babbelen over zelfmoord zooals wij over een nieuw sigaretten merk
redeneeren, spotte Henk.
- Daar heb je gelijk in. Die er zoo dikwijls over praten, worden meestal stokoud.
Als ik er nu aan denk zou ik 't ook doodzonde gevonden hebben om er een eind
aan te maken. Je weet te voren nooit welk geluk je nog te wachten staat. Meisjes
kijken niet ver in de toekomst. Maar zij kunnen ook het geluk van 't oogenblik tot
den bodem genieten.... dat kunnen jullie niet. Jullie verlangt altijd meer....
- Wij zijn gulzigaards, zei Henk lachend. Maar toen weer ernstig vervolgde hij:
Kind! je moet al die dingen niet zoo ernstig nemen. Je leeft maar éénmaal.
Terugkomen doe je niet. Hoogstens in je kinderen.... en die zijn er dan dikwijls naar.
Zelfmoord kun je maar één keer goed doen. M'n vader zou zeggen: zonder appèl!
Geniet wat meer van 't leven....
Hij probeerde luchtig te schertsen, maar zijn woorden klonken hem zelf grof en
bitter in de ooren. Al bij de eerste begroeting van dien morgen had hij haar
zonderlinge koelheid doorvoeld. Er ging geen wilde hartstocht van haar uit. 't Was
of haar bloed afgekoeld, haar zinnen onrust gestild was. Haar handdruk was ferm
en krachtig als die van een vriend. Haar zoen liefelijk en hartelijk als van eene zuster.
Maar het heftig vrouwelijke zinnelijke, de vleeschelijke begeerte, de zucht om het
lang verlangde te bevredigen, alles wat hij van en over haar gefantaseerd had leek
verdwenen. Glimlachend keek zij naar alles, glimlachend ook naar hem. Voor
iedereen en alles had zij dien innerlijken stillen lach of haar ziel over dingen peinsde
waaraan haar denken geen deel had. Hij bewonderde haar en schrok tegelijk voor
die pure schoonheid. Wat ging er in haar geest om. Waarover dacht zij na wanneer
haar vriendelijke oogen peinzend de ruimte in blikten. Welk geheimzinnig geluk
bezielde haar wanneer zij hem open en vol innig vertrouwen in de oogen keek?
Soms dacht hij aan zijn zuster, zijn moeder, aan dat blanke stille geluk van met die
twee geliefde wezens saam te zijn. Dan voelde hij hoe 't schaamrood zijn wangen
kleurde; en hij dorst haar, die in zoo naakte oprechtheid voor hem zat, niet langer
in de koele zielspiegels te kijken. Hij worstelde met die gedachten. Maar de wil om
haar te bezitten, de wil om haar eindelijk in de armen te nemen, verjoeg alle
schijnschoone bespiegelingen van deugd en moraal, van zuivere moeder en
zusterliefde, van beheer-
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sching en ontzegging. Zijn lang bedwongen erotische driften laaiden nog heftiger
op, nu hij haar zoo koel en kalm in haar gebenedijde schoonheid voor zich zag
zitten. Die zonderlinge overgangen in haar karakter irriteerden hem. 't Was, of zij
elk oogenblik een andere rol speelde. Hing ze nu niet de preutsche kloosterheilige
uit? Deed ze niet als een klein vertrouwelijk vriendinnetje dat hart en ziel aan den
vriend verpand heeft en haar kuischheid in een coffre-fort bij zich draagt? Hij moest
even hardop lachen. Daar moest hij nu toch eens een eind aan maken! Nu nog
mooier. Waren zij hierheen gekomen om elkaar gedachtenraadsels op te geven of
om van het leven en de zinnen te genieten? Zou hij nu weer onvoldaan henen gaan,
met die schroeiende begeerte in zijn hersens, in zijn lichaam en bloed. Nimmer
voldaan, altijd die zinsbegoochelende fantasie in zich omdragen, zonder eens met
hart en ziel zich te kunnen overgeven aan haar die hem dagen en nachten vervolgd
had? Weer bekeek hij haar zooals hij haar in dien stormnacht gezien had. Hij voelde
zijn lippen op de haren, op haar wangen en schouders. Hij hield die erotische pijnen
niet langer uit. Zonderling dacht hij kijkend naar de mannen en vrouwen die aan vol
bedekte tafels met wijnen en likeuren zaten, hoe uiterlijk kalm en beheerscht die
menschen daar allen zitten. Zou er nu niemand zijn die met eendere gedachten en
wenschen als hij naar zijn buurvrouw of buurmeisje keek?
Natascha scheen aan niets te denken. Klaar en helder als zondoorstraald
vijverwater glansden haar oogen. 't Leven gleed als een fijne antieke communiedwaal
tusschen hare vingers. Alle hartstocht leek overwonnen. Het hoogste en diepste
geluk bestond in deze gelukzalige ontzegging, in deze geestelijke omhelzing in die
wisseling van blikken, de streeling van het ingehouden gebaar. Zij verlangde nu
niets meer dan den heerlijken langen blauwen herfstdag met Henk saam te zijn. Zij
genoot het oogenblik met geheel haar ziel en lichaam.
Zoo bleven ze nog een wijle als in afwachting aan de lunchtafel zitten. Een beetje
besluiteloos en vaag overwegend wat ze nu met den kostbaren tijd zouden beginnen.
De klok had twee maal geslagen.
Henk overlegde op welke onschuldige manier hij Natascha naar hun slaapkamer
kon nooden. Hij had een groote struis wijnroode rozen in een kristallen vaas gezet,
daaraan dacht hij en wilde haar zoenen. Die begeerte liet hem niet met rust. Zij leek
om zijn mond te trillen, in zijn oogen te glanzen. Natascha deed of zij niets bemerkte.
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Zij tuurde rustig stil lachend naar het zon beschenen goudgroene gazon, waarop
purpere en lila asters stonden te flonkeren.
- Lieveling, vroeg Henk haperend, ik wou je nog even de kamer laten zien voor
we de stad ingaan. Als ze je niet bevalt kunnen we nog een andere nemen. Hij
probeerde die woorden argeloos eenvoudig te zeggen, maar Natascha voelde er
een bedoeling achter schuilen. Zij glimlachte sceptisch.
- Doe geen moeite, zei ze. Die kamer zal wel goed zijn.
Er klonk niets ongewoons in haar stem en toch meende hij plotseling dat zij hem
voor alle menschen die daar zaten belachelijk maakte. Haar afwijzende woorden
hitsten zijn nerveusheid op. Hij had 't wel goed ingezien dat ze het kloosternonnetje
wilde spelen. Hoe nuffig en hoe flauw zedig. Toch beheerschte hij nog zijn
opstekende drift-bui en vroeg uiterlijk kalm:
- Toe, doe me nu een pleizier en ga even mee. Ik heb heel mooie bloemen voor
je gehaald.
- Liever straks, Henk. Die kamer loopt immers niet weg?
Een ziedende woede kookte in hem op. Daar was het nu. Dat was zijn angst
geweest en zijn zenuwachtigheid al die dagen. Zij zou met hem haar spel drijven.
Niet doen wat hij van haar begeerde. Iedereen alles toestaan, maar hem niet. Hij
kon met zijn verlangens stikken. Hij moest haar met geen vinger aanraken. Zoo! nu
wist hij alles. Zij wilde van hem niets weten. Als in een maalstroom kolkten zijn
gedachten. Hij wilde gewoon spreken, maar hij kon geen woord uiten. Groffe woorden
rispten in hem op. Zou hij haar die in 't gezicht spuwen? Bij oogenblikken vergat hij
waar hij was. Hij zag haar alleen voor zich zitten, een beetje koel en afwezig als
bestond hij niet meer. Onzinnig woedend zei hij toen:
- Wat zijn dat nu voor streken? Waarom begin je nu weer met dat gejudas? Doe
asjeblief wat ik zeg, of ik ruk in. Nog eens: ga je mee?
Met groote verbaasde oogen keek zij Henk aan. Zoo had zij hem nog nooit hooren
spreken. Met welk recht behandelde hij haar zoo grof? Was zij een dienstmeid die
hij bevelen kon? Zij was bleek geschrokken; maar zelf bewust en vastberaden bleef
zij zitten. Rustig keek ze Henk aan en zei toen schamper.
- Je vergeet met wie je spreekt, Henk!
Hij probeerde zijn drift nog op te hitsen maar die was al laf en angstig weggekropen
als een hond die met een stok gedreigd wordt. Nu zocht hij naar woorden om weer
in 't gevlei te komen.
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- Je bent een wispelturig klein kind, zei hij. Waarom moet je je nu in godsnaam zoo
aanstellen?
- Wie stelt zich aan, zei ze ontstemd. Jij wind je op om niets en nog eens niets.
En nu verwijt je mij dat ik wispelturig ben en me aanstel. Zij zuchtte en zei toen
apathisch: Laat dat gekibbel nou uit zijn. We lijken wel 'n paar pleizierreizigers.
Plotseling begon ze te lachen, proes tend om het beteuterd teleurgestelde gezicht
van Henk. Kom jongen! Willen we de stad ingaan? Ik heb zoo lang in dat stomme
dorp gezeten. Hè! toe nou. Wees niet boos. Wat vervelend! De zon duikelt, als we
maar geen regen krijgen.... zij tuurde naar een grauwe wolk die het zonlicht
onderschepte en de lichtflonkerende serre vaal beschaduwde.

V.
Zij liepen als twee verliefden vereenzaamd tusschen de duizende voorbijgangers.
Er bestond geen twist en geen strakke pijnlijke spanning meer. Boven de gepleisterde
gevels stond de ijsblauwe diepe herfsthemel met vlug voortzeilende witte wolken.
Door de frissche lucht ketsten de vinnige geluiden van het wereldstad rumoer als
het daverend geraas van een dorpsharmonie. Opgewekt en monter stapten mannen
en vrouwen in vlugge stappen voorbij, denderden de zwaaiende auto-bussen langs
de trottoirs. De gansche stad leek te feesten, in dolle kleuren, in flitsend lichten, in
zwierig schaduwgespeel, met vlaggen die klappend wapperden en vrouwen in bont
en fluweel, met étalages die flonkerden van kristal en nikkel en zilver gespiegel. 't
Was feest! Ze gingen saam en ze lachten saam. Bleven staan voor breede vitrines
waarachter verleidelijk schoone zaken uitgestald stonden. Keurden de stoffen en
kanten, de opgedirkte mannequins, de sierlijke hoeden met dure veertjes, het goud
brokaat, de antiquiteiten. Dit vonden ze beiden leelijk en dat beiden schoon. Dit
moesten zij bezitten.... wanneer zij.... ze spraken de woorden niet uit. Lachten even
pijnlijk en liepen vlug voorbij een winkel waarin groote bedden tentoon waren gesteld
met blauwzijden overdek en luchtige donzen pluimen kussens. Over trouwen wilde
Henk niet spreken. Hij dorst niet. Dat zou hij later wel doen. Van avond misschien
of morgen. Nu zoo maar verder dwalen.
- Vind je 't gezellig om zoo maar wat voort te slenteren? vroeg Henk terwijl hij
haar even dicht naar zich toetrok.
- Dol, zei ze verheugd. Ik doe niets liever dan al die mooie dingen
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bekijken en tusschen zoo'n massa menschen in m'n eentje verder te schuiven. Toen
na een pooze zei ze zuchtend: - Wat zal ik blij zijn als vader nu eindelijk eens uit
dat vervelende dorp trekt. Je kunt er niet meer aarden wanneer je het leven van
een groote stad genoten hebt. Moeder moest naar buiten omdat ze zoo zwak en
ziekelijk was; maar ik geloof dat ze van heimwee naar de stad in dat enge dorp
gestorven is. Hou' jij erg van je moeder? vroeg ze plotseling.
- Heel erg, antwoordde hij. Zij zwegen beiden. Henk dacht, zou ik Natascha aan
haar voorstellen? Zou moeder van haar houden? Wat zou zijn zuster Anne er van
zeggen? Als hij die nu eens tegenkwam met een man die precies eender deed
zooals hij met Natascha.
- Oej! riep Natascha uit. Wat staat er een wind. Die vervelende schuit van 'n hoed
kiepert telkens overstag. Zouden we regen krijgen? Dat zou 'k nou toch zoo gemeen
vinden....
- Dan schieten we een bioscoop binnen, zei Henk. Moet je nog boodschappen
voor thuis bezorgen? vroeg hij.
- Je bent om te kussen, antwoordde zij hartelijk lachend. 't Is of we onzen zilveren
bruiloft al achter den rug hebben. Wat zul jij een kraan van 'n huisvader worden. Ik
zie je de potten al inspecteeren en door het raam kijken waar de melkboer blijft.....
Je ziet er naar uit of je alles verschrikkelijk in de puntjes moet hebben.... Maar als
wij....’ Ze hield plotseling stil. Daar wilde ze niet over spreken. 't Leek wel of zij zich
aanbood.
Maar Henk bemerkte haar tweestrijd niet. Hij lachte gul en verheugde zich over
de zorgelooze oude vriendschap die nu weer tusschen hen opleefde. 't Was volmaakt
overbodig om over allerlei zwevend vage dingen te peinzen die van het tastbaar
bije geluk afleiden en ontstemden. Als zeebrand flakkerde zijn woeste begeerte in
het donker van zijn denken. Alles waarover hij maanden lang gedacht had en dat
diepe voren in zijn geest geploegd had, leek nu een grauwe zandwoestijn vol distels
en brandnetels. Zijn giftige jaloerschheid, zijn erotische verlangen, zijn wanhoop en
teleurstelling, het verlies van zijn idealen, zijn kuische begeerte naar de smettelooze
non, zijn zuivere jongensverliefdheid, zijn geloof en wantrouwen, alles lag diep
begraven in de gesloten kameren van zijn hersens. Hier, voor 't grijpen lag het leven,
het geluk, het evenwicht. De herinnering vernietigde elk blij levensmoment. Je moest
de kracht alleen bezitten om niet te kunnen denken, den moed om het onkruid te
wieden. Alles werd vertroebeld door begrippen en principes die van buiten kwamen
als
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modder in een kristalklaren vijver. Hier was de alles omvamende hartelijke
vriendschap. De aanraking van twee blije zielen en twee verliefde lichamen, kleur
en geur en vorm. Waren de gedachten er om die innerlijke en uiterlijke schoonheid
te omstrikken dan moesten zij als verstikkende klimplanten om stoere boomen
worden afgehakt en vernietigd
Als vacantie vierende kinderen drentelden zij verder, telkens afgeleid en telkens
weer denkend aan het heerlijke feest dat in hun ziel hoogtij vierde
Boven de breede straatvallei drongen de grauwe wolken dichter tegen elkaar.
Een geel valsch licht teemde over de gepleisterde grijze huisgevels. Het felle
electrische schijnsel achter breede winkelramen kaatste op de vocht-klamme trottoirs.
Het motregende.
- Zullen we ergens binnengaan; voel je wat voor Kranzler? vroeg Henk.
- Liever niet. Ik ben bang dat ik daar een of ander familielid tegen het lijf loop. Die
zitten daar altijd te smouzen.
- Bij Teltschow?
- Iets beters.... waar 'n strijkje speelt.
- Laten we dan in de lobby van Esplanade gaan.
- Zalig, zei ze en haar oogen lachten verheugd.
Henk riep een taxi. Dan snelden ze over de Linden, langs den Tiergarten naar
de Bellevuestraat.
Natascha bestudeerde zich in den groeten spiegel bij de garderobe. Zij schikte
de haren een beetje onder den zwierig opgeslagen hoedrand, wreef dan met een
poederlapje over haar zacht rose wangen, terwijl de dienstvrouw haar beige
schoenen kuischte. Zij genoot van haar evenbeeld. De teer grijze mantel lijnde glad
langs schouder en borst en plooide fijn om taille en heup. In vlakke lijnen viel de rok
over de knieën tot aan den rand der hooge laarzen. De lichtgrijzevilthoed met de
gitzwarte reigerpennen stond vlot op het zwarte haar. Verliefd keek zij naar de
champagnekleurige blouse, die laag over de borst den ronden harden jongenshals
vrijliet.
- Ben je daar eindelijk, vroeg Henk opspringend uit een leeren zetel.
- Je zegt niet eens hoe ik er uit zie, pruilde zij.
- Dat heeft de spiegel voor mij gedaan, antwoordde hij. Beeldig! Ik heb 't gevoel
als 'n conducteur die het kaartje mag knippen van een mooie vrouw. Vriendelijk
maar ongenaakbaar. Je moet die man-
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nen zien kijken! Natuurlijk helsch jaloersch. Die zouden het beter doen.
- Zoo, zei ze vroolijk. Nu ben ik gepantserd. Laat ons nou gaan.
Naast elkaar schreden ze door de ruime lobby; Henk zoekend naar een paar
gemakkelijke zetels. De muziek speelde het liefdes duet uit Pucini's Bohême. Het
mondaine publiek slurpte thee, at sandwiches en gebak of onderhield zich zacht,
maar keek plots geintrigeerd op naar die twee vrije gelukkig mooie menschen
kinderen. 't Was of hun laaiende liefde naar buiten sloeg. Hartstochtelijk zong de
eerste viool de muziekklaterde als een fonteinstraal neervallend in een
marmerbekken. Henk zag hoe de mannen de hoofden bij elkaar staken en het was
of hij hun geheimzinnig gefluister verstaan kon. Een oberkellner liep vlug op hen
toe, bood twee gemakkelijke leeren zetels aan en toefde nog een wijl voor de
bestelling. Natascha speelde achteloos met den langen gouden ketting en keek vrij
naar de mannen die haar bewonderend gadesloegen. Henk merkte al die blikken,
hoorde het stem gemurmel en zag hoe de dirigeerende eerste violist pogingen deed
om Natascha's aandacht te trekken. Zij lette er niet op en tuurde de marmeren lobby
in. Een rosse vrouw, melkblank van teint, gekleed in een dofzwart zijden japon, een
roode vos bont om de ronde schouders, rakelde haar nieuwsgierigheid op.
- Ken je die mooie vrouw, Henk? vroeg zij zacht.
- Ik heb haar wel eens ontmoet, antwoordde hij. Kijk haar asjeblieft niet zoo aan.
Je doet alsof je voor een winkel staat.
- Je bedoelt dat zij mij zóó aangaapt, mopperde Natascha. Waarom groet je haar
niet als je haar kent? Ga haar even begroeten. Zeg dat ik 'r verschrikkelijk mooi
vind.... 't zal haar een zorg zijn hoe 't dorp over haar denkt. Waar heb je haar
ontmoet?
Voor Henk kon antwoorden, stapte een jonge man op hen toe. Hij maakte een
diepe buiging, terwijl hij klappend de schoenhakken tegen elkaar sloeg. Dan stak
hij zijn hand uit naar Natascha.
- Ik vraag u excuus dat ik u stoor. Maar toen ik u zag, kon ik het verlangen niet
weerstaan om u even te begroeten. Mag ik mij even aan u voorstellen, verzocht hij
Henk. Luitenant von Stahl. Opnieuw klapten de lakschoenen. In kaarsrechte houding
bleef hij staan.
- de Laeter, zei Henk en boog kortaf zonder de hand te reiken.
De twee jonge mannen keken elkaar vorschend vijandig aan.
- Ik hoop niet dat ik u stoor? vroeg hij. Blijft u nog lang hier? Is u bij uw zuster
gelogeerd? Hij sprak nu direct tot Natascha die met 'n
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koelen glimlach haar gelaat maskerde. Zij lag diep in den leunstoel de beenen over
elkaar geslagen. Vaag luisterde zij naar de woorden van den officier en keek bijna
angstig naar Henk die uiterlijk volmaakt kalm een sigaret uit een goudblinkend étui
nam.
- Tot weerziens dan, wuifde nog met zijn eigeelkleurigen handschoen en verdween.
Het strijkje speelde een wilde Hongaarsche wals van Smetána. De eerste violist
tuurde met dwepende oogen naar Natascha die star en bleek naar den heengaanden
man keek.
- Waar heb je dien kwast ontmoet, vroeg Henk schamper.
- Bij de Fuldert's antwoordde zij timide.
- En waar nog meer? zanikte hij tergend als een kind. Die kerel bevalt me niet.
Hij inhaleerde diep de rook zijner sigaret. Als een bijtend zuur voelde hij zijn
jaloerschheid invreten. Wat is dat voor 'n kwast?
Natascha zweeg. Strak tuurden haar angstige oogen de ruimte in. Zij hoorde de
muziek als van ver weg komen, terwijl luid en heftig Henk's woedende stem
daartusschen klonk. Zij klemde de handen vast toe en sloot even de dwaas gesperde
oogen.
- Zwijg as je blief, Henk. Ik wil geen woord meer hooren. Maak as je blief geen
scène. Je spreekt zoo luid. Laat ons maar opstaan.
- Ik ben absoluut kalm. Voel jij je misschien niet goed. Hè? Heeft die oude kennis
je zoo van streek gemaakt? Is dat de laatste of de voorlaatste van je aanbidders,
fluisterde hij haar giftig toe.
Zij was opgestaan. Een loom en mat gevoel in de beenen deed haar bijna
terugvallen in den stoel. Toen overwon ze die zwakheid en stapte langzaam met
neergeslagen oogleden tusschen de menschen door, het hoofd vol ziedende
geluiden.
Henk volgde haar uiterlijk kalm en beheerscht, innerlijk gepijnigd door jaloerschheid
en klemmende angst. De ‘groom’ van 't hotel floot om een auto en gaf den bestuurder
het hoteladres op.
Beiden spraken geen woord. De auto snelde over het lichtkaatsende nat geregende
asfalt. Zwart en somber doorschicht van fel stralende booglampen lag de Tiergarten
in den pluisregen. Auto's slierden in razend tempo voorbij. Het avondleven der
wereldstad begon als een reusachtige fabriek te werken.
Diep weggeleund in de kussens van den zacht verenden wagen dacht Henk na
over die stompzinnige ontmoeting. Onmiddellijk had hij weer die snijdende pijn van
jalousie en nijd voelen boren door zijn
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hersens. Hij probeerde nog om aan andere dingen te denken en zijn woedende
argwaan te onderdrukken. Of hij of een ander, wat doet er dat toe sprak hij zich
moed in. Maar het beeld van dien ingebeelden gek stond zoo onverzettelijk voor
hem, de indruk van dien man hitste zoo hevig alle antipathieën in hem op, dat geen
enkele uitvlucht noch laffe berusting hem troosten kon. Hij zou 't nu uitmaken. Er
moest een eind komen aan die halfheid. Was hij dan zoo'n slaaf van zijn hartstochten,
zoo'n knecht van zijn erotische fantasieën? Had hij geen kracht om de ketting te
verbrijzelen die hem aan die wufte vrouw gebonden hield? Kon er nog een schijn
van liefde bestaan na alles wat hij nu van Natascha wist? Wat was er van de
gedroomde blanke bloesems in blauwe tuinen overgebleven, wat van de donkere
nachten vol roode rozen? Zou hij nog ooit een woord van liefde kunnen stamelen
als hij wist dat zij elk deel van haar kostelijke lichaam en haar zonderlinge ziel
smadelijk aan voorbijgangers prijs had gegeven?
Hij moest en zou er een eind aan maken. Dit was geen vreugde, noch genot maar
een pijnbank lijden.
Met een ruk stopte de auto voor het hotel. Ze liepen door de hal naar de lift. Op
de derde verhooging schreden ze door een lange gang. Onhoorbaar klonken de
voetstappen op het wollige dikkekleed. Tegen de gladde mahonie-bruine deuren
glinsterde het electrisch licht uit melkwitte peren.
Henk opende een deur. Daarop traden ze in een kleine vestibule waarop een
tweede deur toegang opende. Het was een groote modern gemeubelde slaapkamer
met een satijnig wit papier behangen, waartegen lichtgele met zwart hout ingelegde
meubelen opstonden. Uit een kristallen kroon straalde een schijnsel op een groot
dubbel bed met rose zijden overtrek. Het licht kaatste in eenen ovalen spiegel van
een toilettafel. De geur van een struis roode rozen zweefde door het ruime vertrek
dat licht verwarmd was.
Gedachteloos trok Natascha haar mantel uit, hing dien over een stoelrug en zette
dan haar hoed af. Voor den spiegel streelde zij met de doorschijnend rosa handen
de gladde haren, prutste wat en duwde een haarspeld recht, streek over de blouse
en bleef dan na vele automatische gebaren hulpeloos naar haar figuur kijken. Maar
plots bemerkte zij een kristallen vaas de fijne donker roode rozen die onder het licht
als druivenbloed kleurden. Haastig liep zij er op toe, kuste de huid zachte blaadjes,
snoof den ielen groenen geur diep op en zei toen met lieve vleiende stem:
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- Henk! wat zijn die prachtig.
Hij stond voorover gebogen bij zijn lederen koffer en deed alsof hij haar
overredende fluweelige stem niet hoorde.
- Henk, zei ze iets luider terwijl haar roode lippen de rozen zoenden, wat ben je
toch stil. Wat hindert je nu weer? Je lijkt wel een pruilend kind.... Heeft de booze
man je speelgoed afgenomen? spotte ze. Zij was op de chaise longue gaan zitten.
Steunde het hoofd op de slanke dunne hand de elboog in een kussen gedrukt. Maar
haar oogen keken schuw angstig als van een kind dat slaag vreest.
- Wie was die meneer? vroeg Henk nijdig. Wat heeft die man met jou uit te staan?
Hoe komt 't dat je totaal de kluts kwijt raakte toen die luitenant plots voor je stond?
- Wat kan 't jou in 's hemelsnaam schelen wie of mijn vrienden zijn? Vraag ik naar
jouw vriendinnen?
- Je geeft weer 'n antwoord met 'n weervraag. Ik verzoek je duidelijk op mijn vraag
te antwoorden....
- Ga je weer de rechter van instructie uithangen, zei ze sarrend. Ik geef antwoord
zooals ik wil.
- Zeg dan ronduit wie die vriend is. Een luitenant van de garde, een met ‘von’ voor
z'n naam.... en jij.... de mooie dochter van David.. dat wil wat zeggen.... daar steekt
iets achter. Ben je weer verliefd geweest? Wanneer? Allang geleden?.... nog verliefd?
- Met welk recht vraag je mij die dingen? Is de dochter van David niet goed genoeg
voor zoo'n goudvink van de garde? Kan ik me niet laten doopen in het Tauf-Haus
des Westens, zooals de Fuldert's gedaan hebben. Is Jenny niet met een echten
huzaar gehuwd.... nog wel een van het doodskoppen regiment. Maar wat maak ik
me druk over zoo'n luitenant. Moet ik mijn of zijn adel verdedigen? Waarom spreek
je met zoo'n minachting over David's dochter? Ben jij misschien te goed voor
haar?..... Stahl is een vriend van me. Hij is een aardige jongen. Niet zoo pedant als
jij. Geen hoogvlieger; maar hij weet wat hij wil. En dat weet jij niet. Jij speelt rechtertje,
schoolmeester. Heb ik jou verzocht hierheen te komen?.... Ze greep tastend met
haar handen naar het hoofd en riep boos met hooge stem: - Laat toch dat eeuwige
gewroet en geboor. Ik kan 't niet uitstaan. Elk genot vergal je me. Ik kan niemand
aanzien, of jij staat als 'n middernachtzendeling met een tractaatje gereed. Ben ik
daarvoor op jouw dwingen hierheen gekomen? Moet ik daarvoor de kans loopen
om door iedereen na gewezen te worden? Ik ken v. Stahl. Hij was mijn partner op
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de tennisbaan bij de Fuldert's. Steekt daar iets buitengewoons in? Maar dan nog....
dàn nog.... ben ik jou, jou rekenschap schuldig? Jij bent verantwoordelijk voor je
zèlf. Speel rechter over je eigen daden... En dan nog! Wat dan nog als ik op 'n
Zomerschenmiddag verliefd raak op een vlotten tennisspeler, die me niet lastig valt
met allerlei vragen waarmee hij niet en niemand iets te maken heeft....
Als oorvijgen sloegen de woorden der toomloos opgewonden Natascha hem in
't gezicht. Hij voelde dat zij recht had om zoo te spreken maar des te dieper kwetste
hem de waarheid. Nu zij zoo ongebonden sprak weerhield niets hem om even
openlijk met haar af te rekenen. Een onweerstaanbare drang dwong hem om nog
weer te vragen: - Wie is hij en wat is hij voor jou geweest. Hij zweeg echter bang
zijn woede los te vieren. Natascha speurde zijn twijfel en met geslepen overleg
zeide zij:
- ‘Heb jij rechten op de dochter van David? Moet ik er meneer de Laeter misschien
nog dankbaar voor zijn dat hij mij de eer heeft aangedaan met hem op een
hotelkamer saam te komen?
- Je voelt je schuldig, zei Henk. Je zoekt naar allerlei uitvluchten om van mijn
vraag af te komen. Je weet, dat ik meer van je gehouden heb dan van mezelf.
Zonder jou, zonder je stem en je oogen leek het leven me galachtig bitter. Je weet,
dat ik dagen en weken als een gek tegen jouw fantoom gevochten heb. Elk uur van
den dag stond je voor me, zag ik je mond, je lichaam, voelde ik je handen langs m'n
gezicht streelen. Krankzinnig verliefd ben ik geweest. Als een schooljongen heb ik
je portret gekust. Als 'n kind heb ik gehuild in m'n bed omdat je niet zoo rein was
als m'n droom. Ik heb tegen dat gevoel gestreden, dat gevoel om je in mijn armen
te nemen, om elk deel van je lichaam te bezitten. 's Nachts ben ik uit m'n bed
gesprongen gepijnigd en opgeranseld door visioenen. En terwijl ik daze dwaas de
beker met alsem tot op den bodem leegde, vocht tegen m'n begeerte, uit de wereld
vluchtte om in den geest met jou saam te zijn, speelde jij tennis en 'n luitenant
maakte ‘propos galants.’ Ik ben een gek! zei hij woedend, maar een eerlijke gek.
Maar wat heb jij van dat krankzinnig mooie in me gemaakt, en wat van de bloeiende
liefde die in je was? Wat is die man voor je geweest? Een tijdpasseering en op 't
moment dat je met dien aardigen jongen naar een rendez-vous trok lag je vriend
met 'n wapen gereed om met z'n schoonste levensfantasie 't leven vaarwel te zeggen.
Slet! verdoemde slet! huilde hij woedend. Geef me antwoord! Wat is die man voor
je geweest?
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Hij trilde van opwinding. Zijn handen beefden als in koorts. Een jaloerschheid brandde
als lillend metaal zijn hersens. Aschbleek stond hij in 't midden der kamer, de armen
over de borst gekruist. Zijn staalblauwe oogen groot gespalkt keken haar vlak in 't
gelaat.
Nu moet ik, nu zal ik liegen overdacht Natascha snel. Maar zij dorst niet. Geen
woord kreeg zij over de sidderende lippen. Wat is hij eerlijk en sterk dacht zij, maar
boog het hoofd om hem niet langer aan te zien. Hij zal me slaan. Ik zal huilen. Doch
geen vrees schokte door haar lenige leden en droog bleven heur oogen die klaar
en schitterend naar de vreemde lijnen tuurden van het perzische kleed. Zij hoorde
het korte precieze slagje van de empire pendule zesmaal slaan en dan tikten weer
vlijtig de seconden de kamer in. Ik moet toch iets antwoorden. Zou hij nu nooit, nooit
meer goed op me worden kloeg een stem in haar. Waarom verwijt hij me nu niets
meer? Waarom blijft hij daar nu staan als de vrouw van Loth. Ik zal hem zoo helsch
woedend maken tot hij me dood slaat. Dan ben ik van alles af. Wat 'n stom toeval
dat nu juist die vervelende Stahl naar ons toe moest komen. Wat 'n onghijn. Ze zou
maar alles vertellen. Hij wilde lijden inplaats van feestvieren. Goed! zij zou
meehelpen. Hun liefde lag nu toch als een fijne eierschaal dunne schotel in duizend
scherven, aan herstel viel niet meer te denken.
- Wat wil je nu weten, jongen? vroeg zij rustig.
- Dat wat er tusschen jou en dien kwast geweest is.
- Gewoon, zei ze en keek onschuldig naar hem op.
- Gewoon, herhaalde hij nijdig. Gewoon! wat is gewoon?
- Is je dat niet voldoende, vroeg ze schamper. Wil je nog weten hoe vaak hij mij
gezoend heeft? Waar het gebeurd is? Zal ik jou zijn adres opgeven? Henk! riep ze
plotseling woedend uit. Waarom martel je me zoo? Is dit nu dat heerlijke samenzijn
waarvoor je alles.... alles had willen opofferen? Henk! ze was uit haar half liggende
houding opgesprongen en liep snel op hem toe. Kon ik 't helpen dat jij van me
wegliep? Wist ik dat je ooit zou terugkomen? En toch was je altijd bij me. Maar hoe!
Ik wilde van je af zijn. Ik had me aan duizend mannen kunnen weggooien.... om jou
te vergeten.... om die gemeene pijn uit m'n hersens kwijt te raken. Voel je dat niet?
Henk! riep ze bijna smeekend uit: zeg dan toch wat! Sta daar niet zoo stom. Scheld
me maar uit.... vervloek en vertrap me als je er lust toe voelt. Ik kon niet anders.
Ik heb me zelf niet gemaakt. 't Leven zonder jou leek me zoo hope-
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loos leeg, dat ik nacht op nacht aan zelfmoord dacht.... En jij liet me kalm aan m'n
lot over. Het avontuur met dat Joodsche wicht was wel aardig geweest.... pour tuer
le temps! En toen.... toen ben ik naar de stad gekomen. ‘Unter den Linden’ zag ik
je vlak naast me passeeren. Je was met die rosse, die we in Esplanade gezien
hebben. Ik zie jullie nog gaan. Zij was in 't wit met een grooten zwarten hoed. Zij
droeg zoo'n idioot klokparasolletje. Nee! schud je hoofd niet. Ik weet wat ik zeg. Ik
heb je gezien, zei Natascha dreigend. Schud je hoofd niet. Je was verliefd op dat
blonde wijf. Zij zweeg een oogenblik om op adem te komen. Mat en mismoedig
vervolgde ze toonloos: Toen kon alles me niets, niets meer schelen. Ik heb me
geamuseerd met de gal in m'n mond. Geamuseerd! grinnikte ze verbitterd. Ik vond
je een groote lafbek, zei ze smalend. Moest je daarvoor van mij wegloopen? Ik vond
je een gemeene egoist. De martelaar spelen. Jawel! En nu wil je weten wat die Stahl
voor me geweest is? Zij frikte met de duim tegen den middenvinger dat het knalde
als een castagnetteslag. Zooveel! zei ze met grenzenlooze minachting. Ba! kun je
daarnaar vragen? Niets! niets! lucht en wasem.
- Je hebt dan toch maar in zijn armen gelegen, zei Henk kort en bits.
- En jij dan? Vraag ik jou wat je met dat rosse wijf gedaan hebt? Ik heb Stahl nooit
achterna geloopen, zooals jij die rosse.
- Je liegt of je fantaseert. Ik heb met die vrouw nooit iets uit te staan gehad. Nooit!
Als 't anders was zou ik 't je eerlijk zeggen.
- Mannen liegen altijd om de goddelijke rechtvaardige uit te kunnen hangen. Alleen
desnoods om ons te kunnen verwijten dat we slappe boetvaardige Magdalena's
zijn. Wil ik er mee beginnen? Zal ik je op m'n knieën om vergiffenis vragen? Ze
vroeg het zacht spottend met een mat lachje om den rooden schoonen mond. Ze
dorst Henk niet meer in de oogen te kijken die geslagen en stom voor haar stond.
Minuten vergingen zoo. Strak en pijnlijk spande de stilte. Henk wist niet meer wat
hij wilde. Brokstukken van gedachten wentelden zich als in een draaikolk door zijn
brein. Een zin om zijn hopelooze teleurstelling een vorm te geven vond hij niet.
Groffe woorden bleven hem in de droge keel steken. Zijn tong lag als leer in zijn
mond, zijn knieën trilden. Toen keek hij versuft naar Natascha die weer op de chaise
longue gaan zitten was. Met de elbogen steunend op de knieën 't hoofd in de smalle
witte handen gesteund, staarde ze lusteloos voor
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zich heen. Zoet meelijden welde in hem op. Hij gaf er zich moedeloos aan over. Zijn
strak gespannen zenuwen ontspanden zich. Krachteloos en slap hingen zijn armen
neer.
- Laten we niet spotten, Natascha, zei hij mild en vergevensgezind. Ik begrijp nu
alles veel beter. Ik zie me zelf. Ik ben niet beter dan de rest. Ik heb je hierheen
gelokt. 't Is alles mijn schuld en mijn vervloekte ijdelheid. Ik heb je begeerd, precies
als de anderen. Mijn lijf en mijn zinnen verlangden naar jou. Ik kon die hel niet langer
uithouden. Ik moest je bezitten, ik moest je zoenen. Hij zuchtte zwaar. Ik voel nu
pas hoe ploertig ik gehandeld heb. Maar nu is het uit; het moet uit zijn. Ik wil niet
dat je over mij denkt als over die anderen. Ik heb aan m'n zuster gedacht.... aan
mijn moeder....
- Hou in godsnaam op met je preektoon, Henk! zij gilde de woorden uit. Er stonden
tranen in haar oogen. Laat dat, Henk! Laat dat in Jezusnaam! Ik kan dat gefemel
niet uitstaan. Moeder! schreide ze hysterisch. Laat me met rust met je moeder. Ik
weet wat ik je gedaan heb. Ik wilde het zoo. Ik moest met jou saam zijn. Het moest
komen. Spreek niet van berouw.... niet van schuld.... Ik hou van je.... al moest ik er
alles bij verliezen. Henk! stop met dat gekwaak. Wat kan mij jouw zuster schelen.
Heeft ze bloed zooals ik, dan kan zij 't niet bedwingen. Ik hou van jou! Is dat een
zonde? Welnu dan bega ik die zonde! Ik wil die zonde. Ik veracht jullie deugd. Ik
spuw op jullie zelfbeheersching. Ik haat jouw bloedelooze fantasie. God! God! God!
laat me toch dood gaan. Zij sloeg zich met de gebalde vuist tegen het voorhoofd.
Wil je me krankzinnig maken met je eerlijkheid, met je kuischheid? Draai die lichten
uit! Ze steken me de oogen uit! Henk! dan toch. Martel me niet langer.
Verschrokken stond hij voor haar. Zij sloeg met de vuist op tafel, viel van den
stoel af, ranselde het tapijt, trappelde met de voeten, sprong toen ineens weer op
en stond hijgend en trillend doodsbleek gelaat de lip bloedend stuk gebeten voor
Henk die trachtte de radelooze te kalmeeren.
- Drink eens, zei hij trillend van zenuwen en hield haar een glas water aan de
lippen.
Het water kleurde rood.
- Ik drink m'n eigen bloed zei ze smartelijk. Drink jij het! Het is mijn bloed. Drink
het Henk! Niemand heeft het ooit gedronken. 't Smaakt bitter Henk. 't Is vergif denk
ik.
Ze lachte.
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- Dat is nu onze eerste liefdesnacht, Henk. Ben je nu tevreden? Dat zijn nu de witte
bloesems en de lila seringen.... alleen de lentewind en het maanlicht mankeert. Hoe
zonderling. Ik hoorde daar net de foltermuziek uit Pucini's Tosca. Zij neuriede eenige
klanken. Keek toen hulpeloos in de zwakverlichte kamer rond.
- Ga nu een oogenblik rustig op de sofa liggen, wil je lieveling, vroeg Henk.
- Ja, zei ze peinzend. Ik heb daar 'n domme scène gemaakt. Jij bent 'n goeie,
lieve jongen, Henk. Geef uit mijn koffer het doosje met poeders.... en 'n slok water.
't Is geen vergif, zei ze glimlachend toen Henk weifelde. Zij ontkleedde zich, nam
toen de poeders in en dronk, aldoor glimlachend, met kleine teugen het water.
- Nu sta ik morgen héél laat op, zei ze en lachte stil voor zich.
Stil en rustig als een kind lag ze in bed, de blanke arm onder den was bleeken
kop met de bloedroode lippen. Kuisch als sneeuw lag zij in haar blanke naaktheid
voor zijn starende oogen die dood en zonder begeerte waren. Mat rose bloeide het
licht op de roode borsten, blank wit op de ivoorgladde dijen met diepblauwe
schaduwen langs de vaas vormige slanke lange beenen. Haar oogen glinsterden
vochtig in de nachtdonkere kassen. Hoog roode vlekken van een welkende roos
vielen op het beddelaken neer. Zij bewoog mat even de vingers spelend.
Geen geluid suizde van buiten in het vertrek. Op een stoel naast het bed zat Henk
te wachten, hij wist niet waarom en bleef roerloos zitten. Lang luisterde hij naar haar
rustig ademhalen, het tikken en slaan van de klok.
Toen dekte hij haar toe en bleef weer zitten als in afwachting.
En de uren sloomden traag en lam voorbij en hij wachtte.
Tot buiten het gestommel weer begon.
Hij keek met nacht doorwaakte loome oogen naar buiten. In den druilerigen
mistigen nanacht zag hij de naakte dorre boomen, glinsteren in het witte electrische
licht. Er liepen al menschen over de straat. Een gevoel van matelooze
droefgeestigheid welde in hem op. Zou hij den nieuwen dag aanvaarden of er een
eind aan maken?
Besluiteloos ging hij opnieuw naast het bed zitten en wachtte.
G.J.M. SIMONS.
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Denken en beelden.
V.
De nieuwe gedachte in het Noorden.
In het vorige hoofdstuk heb ik gepoogd te laten voelen hoe in Italië de kunst
geleidelijk uit de Byzantijnsche en uit de antieke kunst zich ontwikkelde en tevens
hoe zij het streven naar vergeestelijking deelachtig was, streven dat als voornaamste
factor van het middeneeuwsche schoonheidsgevoel kan worden aangemerkt. Ik
heb gemeend dat proces breedvoerig te moeten volgen om helder te doen uitkomen
wat ik onder ‘renaissance’ versta. Ik bedoel daarmee het moment van plotselinge
vernieuwing der gedachte, in de synthese der verschillende elementen waarvan zij
zwanger ging. Dat moment liet zich gelden in het Noorden zoowel als in Italië, maar
terwijl in het Noorden de wedergeboorte wordt ondergaan door slechts enkele
individuen (Sluter en de van Eycken) en geen toekomst schijnt te hebben, blijkt het
in Italië, dat bij tal van kunstenaars de aanleg bestaat de beweging levendig te
houden door nieuwe analyse. In Italië zal de wedergeboorte blijvend vruchten
afwerpen, zal de gedachte zich ten volle uitspreken om dan ook benoorden de Alpen
door te dringen al naar gelang de laat-middeneeuwsche kunst, tot rijpheid gekomen,
kiemen van een nieuw leven in zich bergt.
De kunstenaar der renaissance getuigde bij zijn eerste optreden reeds, wij weten
het, van zijn eenheid met de natuur door zijn begrip van het organische, hij toonde
ook zijn innig gevoel voor het geestelijke leven door het persoonlijk emotioneele in
een portret te kunnen weergeven. De momenten van Oudheid en van Middeneeuwen
waren in de kunst van della Quercia en van Masaccio gelijkelijk vertegenwoordigd.
Die synthese was ook in anderen werkzaam en doordat nu eens het accent viel op
het eene moment, dan weder op het andere werden nieuwe banen geopend tot
verdere ontwikkeling.
In Donatello domineerde het moment van de Oudheid, het behagen in schoon
gerhythmeerde vormen; hij stond tegenover het antieke beeld
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niet meer als een Nicolo Pisano die het trachtte te copieeren zonder het te begrijpen,
maar als de intelligente leerling die het werk van den meester bewondert met de
innerlijke zekerheid op zijn beurt iets gelijkwaardigs te kunnen maken. Zijn
Madonna-Pazzi paart het strenge profiel van de antieke kamee aan de uitdrukking
van het menschelijk-dramatische der bezorgde moeder, zijn vele kinder-figuurtjes
vertoonen eene verscheidenheid van dartele bewegingen die nieuw naar eigen
omgeving bestudeerd zijn, maar zij zijn toch geinspireerd op antieke voorbeelden.
Den middeneeuwschen beeldhouwer die onbewust kinderlijk tegenover de natuur
stond, was het kind een onontgonnen mysterie. Zelfs de van Eycken en Sluter
hadden het niet begrepen. De renaissancist Donatello krijgt macht over het motief,
omdat hij ook weer voelt zooals de antieken voelden althans voor de uiterlijke vormen
van het kind.
Luca della Robbia heeft de ijverige studie naar de antieken reeds minder noodig,
van nature is hij eender gestemd als de Oudheid. Hij kiest den knaap tot bijzonder
onderwerp van zijn kunst. In de lichaamsbewegingen is hij klassieker, rustiger dan
Donatello en daarbij legt hij in zijn koppen meer uitdrukking, meer menschelijkheid.
Het geestelijk element treedt bij hem naar voren. Zijn kunst is religeuser dan die
van Donatello, zoodat hij zelfs kan breken met het middeneeuwsche attribuut.
Instinctmatig gevoelt hij, dat het onderscheid tusschen profane en kerkelijke kunst
slechts bestaat voor den kerkelijk dogmatischen kunstenaar voor wien het goddelijke
niet binnen maar buiten den mensch schuilt. De engelen aan de bekende
orgelbalustrade voor den Dom te Florence zijn jongens uit zijn omgeving, wier
bevalligheid hij verheerlijkt, maar die hij niettemin aardsche jongens laat en wien
hij dan ook geen vleugels geeft. Het eenige wat hij nog tot nadere aanduiding van
hun verheven natuur handhaaft is het aanbrengen van wolken onder hun voeten.
Verrocchio gaat op den ingeslagen weg voort, zijn meesterstuk, het volmaakte
werk van de quattrocento-plastiek, de bronzen groep van Christus en Thomas, aan
Orsanmichele te Florence, brengt ons in een geestelijke ontroering die, niet allereerst
haar grond vindt in de bewondering voor de plastische schoonheid der menschelijke
figuren als dragers der voorstelling. De Christus laat de sprekende zeer bewegelijke
trekken zien van den Florentijn uit die dagen. Het goddelijke heeft de beeldhouwer
gevonden in het religieuse gemoed, waarmee hij eigen omgeving nadert. Zoo is
Verrocchio dan tevens de portrettist
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in de volle beteekenis van het woord. Hij ziet in zijn verbeelding de physionomie
van het model dat zijn liefde en belangstelling heeft gaande gemaakt en hij geeft
die plastisch weer, onmiddellijk, zonder wijziging welke hem had kunnen aftrekken
van het levendige geheugenbeeld. En evenals hij werken ook anderen: Pollajuolo,
Pisanello, wiens bronzen medailles de onovertroffen voorbeelden van felle
portretkunst blijven, en zoovelen wier namen niet aan bepaalde werken verbonden
zijn. Rijk toont zich de gedachte in die vroegste scheppingen, welke van de verrukking
eener jonge bewustwording getuigen en lang behoudt zij haar frischheid, wanneer
zij toch tot meerdere bezinning begint te komen. Want de bezinning die de zekerheid
van het weten meebrengt, schijnt na de eerste spontane uitingen van hare impressies
noodzakelijk te zijn.
Een Rossellino, een Benedetto da Majano analyseeren, accentueeren onderdeelen
en een nieuw verschijnsel openbaart zich daarbij in hun werken. Zetten wij eens
een portret door Verrocchio, een buste door Antonio Rossellino, die van Matteo
Palmieri bij voorbeeld, vervolgens de Filippo Strozzi, uit het Louvre, door Benedetto
da Majano en de buste van Lionardo Salutati, door Mino da Fiesole, in onze gedachte
naast elkaar, dan zal het ons treffen, dat, nevens onze bewondering voor het werk
van den kunstenaar, langzamerhand ook onze belangstelling in het physionomie
van den geportretteerde wordt gaande gemaakt. Langzamerhamd heeft de
kunstenaar zich gematigd in zijn subjectieve aandoening en is hij zich meer gaan
geven aan zijn model, is hij meer objectief geworden.
Wat wij bij elk zich normaal ontwikkelend mensch kunnen waarnemen: het op
jeudigen leeftijd triumpheeren in de veroverde subjectieve overtuiging en het van
lieverlee opdoemen van meer objectieve gevoelens, dat zien wij ook in deze
bloeiperiode van het kunstzinnig leven gebeuren. Ja, men kan zelfs, evenals bij den
enkelen mensch, ook hier een laatsten minder gelukkigen stap aanteekenen: het
objectivisme kan te ver gaan, waardoor dan, in de kategorie welke ons bezig houdt,
de evenwichtige verhouding van subject tot object, van waarnemer tot het
waargenomene wordt verbroken en tot de kunsteloosheid van begriplooze nabootsing
aanleiding wordt gegeven. Het wassen beeld uit onzen tijd is hiervan het meest
krasse voorbeeld. Maar ook reeds de toch nog zeer knappe beelden van Guido
Mazzoni, te Modena, bij voorbeeld, bezorgen ons, door hun al te gedetailleerd
modelé, geholpen door eene naturalistische polychromie, den griezel
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welke wij van verstijfd leven behouden. Terwijl het kunstwerk, dat de relatie geeft
van een mensch tot zijn buitenwereld ons de verrassing kan bezorgen er een nieuwe
zijde van het leven aan te ontdekken, meenen wij in de beelden van Mazzoni
aanstonds het leven te zien, maar brengt ons de nadere beschouwing het aspect
van doode materie.
Guido Mazzoni behoorde tot de uitzonderingen en de ontwikkeling werd gered
door anderen die steeds nieuwe kanten van de natuur voor hun weten ontgonnen.
Naast de beeldhouwers toonen ook de schilders zich door dezelfde rijke gedachte
bezield en wederom zien wij de bewogen impressie als eerste gevolg van het
relatie-gevoel van lieverlee plaats maken voor de analyse die tot meerdere kennis
van de natuur leidt en ten slotte tot zelfkennis, tot denken over eigen denken.
Wij hebben reeds gezien hoe Masaccio zijn composities in de Brancacci kapel,
te Florence, als ware het met driftige haast schilderde, onderdeelen weglatende om
daarbij zijn volle aandacht aan het effect van een oogenblikkelijke handeling te
kunnen geven. De éénheid van het organische wordt in elk tafereel van zijn toch
sterk bewogen figuren bereikt en zijn portretten geven juist door de breede, vlugge
behandeling den krassen indruk van het leven. De noodzakelijke soberheid van
middelen nu, waartoe de hartstocht van voelen en van werken leidde, ging al zeer
spoedig bij de opvolgers van den meester te loor. Dat treft ons wanneer wij voor
sommige schilderingen in de Brancaccikapel staan welke door een latere hand zijn
voltooid. Filippino, de zoon van Masaccios leerling Filippo Lippi, heeft daar veel
meer doorwerkte koppen geschilderd, waarop persoonlijke eigenschappen te lezen
staan die van zijn merkwaardig physionomische kennis en van zijn doorzicht
getuigen. In zoover kunnen wij zeggen iets gewonnen te hebben, te meer omdat
elke figuur op zich zelf genomen het organische niet mist. Maar daar tegenover
staat, dat verloren is de éénheid der compositie welke ons de prompte ontroering
van den kunstenaar meedeelt. Wat wij na het eerste synthetische kijken van Giotto
voor langen tijd zagen verdwijnen, blijkt nu weer bij Masaccio een wankel bezit te
zijn dat hij zijn leerlingen niet kan bijbrengen. De geestes-inspanning welke vereischt
wordt om een groep van personen in beeld te brengen zoo dat er een éénheid
ontstaat, schijnt eene vermoeidheid na te laten die, in de beste gevallen, slechts
door geduldige analyse kan genezen. Met Filippo en Filippino Lippi werkt ook
Domenico Guirlandajo in meer analyseerenden geest verder, tot verrijking van het
aesthetische bewustzijn.
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Een zeer eigen plaats neemt Andrea del Castagno in, die ons een nieuwe schoonheid
der natuur komt openbaren. Hij is de eerste kolorist. In het vroegere refectorium
van het gewezen klooster van S. Apollonia, te Florence, is in al haar oorspronkelijke
kracht en frischheid de groote voorstelling van het laatste avondmaal bewaard.
Evenals ginds in de Brancacci-kapel voelen wij ook hier weer te beleven een van
die zeldzame oogenblikken waarop de mensch zich van iets nieuws is bewust
geworden. Nooit te voren werden wij gedwongen ons met een kleureffect vertrouwd
te maken dat door zijn hevigheid op het eerste oogenblik allicht zelfs onaangenaam
stemt. De man die hier geschilderd heeft, had van voorgangers geleerd het
menschelijk figuur, zijn houdingen en gebaren in zijn macht te hebben, maar wat
hij van niemand kan hebben afgekeken is het werken met kleurwaarden, om de
ruimte waarin zijn figuren zich bevinden duidelijk te maken. Aan tijdgenoot en
nakomeling openbaarde hij het genot dat men kan scheppen in de kleur ter wille
van haar zelve. Verbijsterd staan wij, gewend als wij zijn aan de rustige
kleurenharmonieën der Italiaansche 14e en 15e eeuwsche schilders, wanneer wij
die apostelen in hun vlammend bonte gewaden aanschouwen, waarvan de kleuren
herhaling vinden in de à trompe l'oeil geschilderde marmeren platen op den
achtergrond, ja, waarvan wij het woeste accoord in het korte bestek van de haast
onwaarschijnlijk bonte plaat, links van den Christus, saamgevat vinden. En toch
gaat er van het geheel een majesteit van rust uit. Die lange rij van zoo verschillend
gekleurde mannen, hard van teekening, heftig van beweging, is niet verbrokkeld in
afzonderlijke effecten; en de durf van den kunstenaar die alleen den Judas aan
dezen kant van de tafel plaatste, bleek geen overmoed te zijn, nu hij er volkomen
in geslaagd is, door de diepte van toon waarin die figuur gehouden is, het toch zoo
krasse koloriet der apostelen te dempen en te binden. Op éénmaal vinden wij hier
opgelost het moeilijkste vraagstuk dat een kolorist zich kan stellen.
Ten opzichte van de kleur is de bewustwording dus wederom spontaan en
volmaakt. En ook hier blijft het gewone verschijnsel niet uit, dat de opvolgers
analyseerend en temperend te werk gaan. Het spontane voelen wordt verdiept tot
een weten. Mantegnas kleurgevoel is waarschijnlijk door Andrea del Castagno
gewekt en hij geeft er zich met vreugde aan over, maar zijn temperament brengt
mee, dat hij nog andere gezichtspunten overweegt. Het lineaire bekoort hem en zijn
speurzin laat ook de vragen van de perspectief niet ongemoeid
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zijn kunst is, bij al haar grootschheid, koeler en analytischer, zij is minder opvallend
coloristisch dan die van Castagno. Giovanni Bellini, die met Mantegna in het atelier
van zijn vader Jacopo werkte, wordt zich de verzachting der kleuren bewust in de
damprijke atmospheer van Venetië. Van Giorgione, Tiziaan, Tintoretto, van de
schilders der Venetiaansche school gaat het streven allereerst uit naar het
bemachtigen van de eindelooze aspecten die het licht geeft aan de dingen in de
natuur. Het fijne werken van reflexen tusschen licht- en schaduwpartijen houdt hen
bezig.
Naast de groep der coloristen komt nog een andere groep onze aandacht trekken.
Piero della Francesca, Pollajuolo, Luca Signorelli, Pietro Perugino bestudeeren bij
voorkeur het evenwicht en het rhythme van vormen en van houdingen, de rust en
de gebondenheid van het lijnenspel bij gelijkmatige, heldere verlichting; hun kunst
zal door Rafaël tot volmaaktheid worden gebracht.
Maar al moge er verschil zijn in de wijze waarop zij de natuur naderen de meesten
van de genoemde kunstenaars kunnen realisten genoemd worden in den ruimsten
zin van het woord. Voor hen is het geziene in de natuur nog altijd het belangrijkste
moment, al laat ook het geestelijke zich gevoelen. Slechts bij de portrettisten,
beeldhouwers en schilders, kan men spreken van een neiging het laatste meer te
laten gelden. Bij hen brengt de analyse van het physionomie meerdere objectiviteit
in de aanschouwing. De portrettist die niet alleen de uiterlijke bijzonderheden van
zijn model tot éénheid verwerkt, maar ook in de geestelijke stemming van zijn model
tracht te komen vergelijkt onwillekeurig de gemoedsbewegingen van een ander met
de zijne. Door het denken over het zuiver geestelijke in zijn medemensch is hij tot
bewustzijn van eigen denken gekomen. De aesthetische gedachte valt in hem samen
met de wijsgeerige gedachte. Wij vinden hier de voorbereiding tot het
wetenschappelijk denken van den kunstenaar die niet alleen de eerste eeuw der
renaissance bekroont, maar die ook op de toekomst wijst, van Leonardo da Vinci.
Ik heb er reeds op gewezen dat in het middeneeuwsche denken de neiging
bestond de verhouding tusschen het denkend subject en het object toe te halen.
De tegenstelling tusschen het geestelijke en het zinnelijke had Augustinus uit het
Neo-Platonisme overgenomen en verscherpt. Thomas van Aquino had ingezien,
dat althans ten opzichte van het schoone een begrijpen, dat wil zeggen een
onmiddellijke relatie tusschen subject en object noodzakelijk is. William
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van Occam gevoelde, dat de realiteit der dingen overeenkomt met de voorstelling
welke de mensch zich er van maakt. In de 15e eeuw was door mannen als Cusanus,
Ficinus, Pico van Mirandula in de verhouding van mensch tot buitenwereld steeds
meer het accent gelegd op het belangrijke van het denkend waarnemend subject.
Het gevolg was geweest een inzicht in de betrekkelijke waarde der menschelijke
overtuigingen; wat voor den een als waarheid geldt behoeft niet voor den ander als
waarheid te gelden. Een ieder moet in eigen weten en geweten rust vinden. Sceptisch
kwam men te staan tegenover het godsdienstig dogma; had in anderen tijd niet een
ander dogma gegolden? Sceptisch ook tegenover vroegere beschaving; de
beschaving van de Oudheid moet niet op zich zelve bewonderd worden en
nagevolgd, maar beschouwd worden als een phase in de ontwikkeling die ten slotte
leidde tot eigen tijd. Een nieuw inzicht in de geschiedenis kwam voor den dag. En
met dat gevoel voor den band die alle gebeurtenissen in den tijd samenhoudt, drong
zich ook een ander gevoel op den voorgrond, dat voor de saamhoorigheid van alle
dingen in de ruimte, in één organisch geheel, in een wereldorganisme. De kennis
van dat organisme, waarin de mensch mede functioneert, waarmede hij
onverbrekelijk één is, geeft hem de zekerheid tot zelfkennis, tot moreele vrijheid te
kunnen komen. De lust het wereldorganisme te kennen was tevens de waarborg,
dat het subject zich niet verloor in geestelijke abstracties, maar zich bleef voeden
met de zinnelijke waarneming. Het denken van hen die toen de natuur-philosophen
waren, het denken van Paracelsus, Telesio, Campanella bewoog zich in die richting.
Leonardo da Vinci is er zich van bewust geweest en hij heeft het uitgesproken,
dat de beeldende kunst de buitenwereld leert begrijpen en een analogon is van de
wijsbegeerte. De gedachte van een wereldorganisme waaraan hij deel had, leefde
ook in hem. De kunst moet de uitdrukking zijn van de wetmatigheid welke de mensch
in dat organisme onderkend heeft. Niet het enkele afzonderlijke, maar de bijzondere
algemeenheid wilde hij in beeld brengen. De Gioconda is niet alleen het portret van
een bepaalde persoon, gezeten in een landschap, het schilderij laat ons de eenheid
gevoelen van mensch en buitenwereld. Het mysterie van de natuur is gelegen in
den mensch zelf. De glimlachende vrouw, met den vaag starenden, naar binnen
gekeerden blik, leeft samen met het in waas gehulde landschap van rotsen, water
en lucht. De heilige Hieronymus heeft zich in harmonie
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gestemd met al het bestaande, met den woesten verslindenden leeuw vermag hij
in vrede te leven. Was het schilderen van het avondmaal voor Leonardo niet de
aanleiding de meest verschillende physionomieën als de uitdrukking van menschelijke
gevoelens te begrijpen en in zich op te nemen?
Het is niet wel doenlijk hier uiteen te zetten met welke middelen Leonardo zijn
gedachten kenbaar maakte, op één bepaalden trek wil ik echter wijzen, omdat het
gewicht er van door velen na hem is gevoeld en een bijzonder streven in de hand
gewerkt schijnt te hebben. Aan het orgaan waardoor - bij uitnemendheid in de
schatting van den beeldenden kunstenaar - de mensch zich van zijn buitenwereld
bewust wordt, aan het oog, heeft Leonardo, in zijn teekeningen en in zijn schilderijen,
een beteekenis, een geestelijke diepte gegeven, zooals nooit iemand vóór hem en
zooals na hem misschien alleen een Rembrandt dat vermocht.
De man laat nog op zich wachten die zoo volledig het denken van zijn tijd heeft
beheerscht en ontwikkeld en die zijn kunst daarmede in harmonie heeft weten te
brengen. De waarde van Leonardo ligt in het aanwijzen van een nieuwe richting,
het onmiddellijk bevruchten van anderen tot voldragen resultaten moest uitblijven.
Daarvoor reikte hij te hoog. Zijn wezen is te beschouwen als een van die bakens
waaraan wij de bedoeling der groote beweging volledig herkennen, maar die zich
niet herhalen. Zelfs de grootsten naast Leonardo missen een van de twee factoren,
die zijn genie uitmaken, of den aanleg tot speculatieve geestelijkheid, of de techniek
tot volledige vertolking van zinnelijke en geestelijke waarneming. Michel Angelo en
Rafaël resumeeren het streven van de eerste renaissance, waarin de factor van het
zinnelijk waarneembare toch altijd nog de overhand hield. De leerlingen van Leonardo
die zijn bedoelingen het best hebben begrepen, als Boltraffio en Ambrogio da Predis
missen zijn techniek. Nieuwe aesthetische gedachten zijn echter ontloken en het
streven van de vooraan staande krachten zal zich voortaan daarin bewegen. Dit
zien wij dan niet alleen in Italië, maar ook benoorden de Alpen, waar de renaissance
zich inmiddels heeft laten gelden. Alvorens dit te bespreken wil ik in het bijzonder
wijzen op den kunstenaar die het quattrocento, het eerste tijdperk van de
renaissance, in zijn volle beteekenis afsluit, op Michel Angelo.
Laat ons bedenken, dat voor den Italiaanschen kunstenaar in de 15e eeuw de
vreugde een nieuwen kant aan de natuur te ontdekken
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altijd de aanleiding tot zijn schepping is geweest; zijn beste werken treffen ons door
het frissche dat de ondervonden verrassing er aan heeft gegeven. Wij gevoelen
dan tevens, dat voor een zoodanige productie een altijd jonge speurzin, een altijd
bezige energie vereischt wordt. Op den duur zullen slechts de krachtigsten daartoe
in staat zijn, de zwakkeren zoeken naar een betrekkelijke rust; het stellen, het
dogmatiseeren van verkregen resultaten, vertoont zich weer. In het realistisch tijdvak
van de renaissance heeft het bewustzijn het gevaar der vervreemding altijd voor
zich. Om het veroverde standpunt te handhaven, als een blijvend goed aan het
nageslacht over te geven, was het noodig dat de ervaring zich volkomen gerijpt
toonde in een geheugen waar dan de realiteit verwerkt werd tot nieuwe levende
gedachtebeelden, sterk genoeg om in een kunstwerk gereproduceerd te worden.
De beelden van Michel Angelo beantwoorden aan een eigen ziening waarin heel
de waarnemende arbeid der voorgangers is voorondersteld. De gedachte is tot een
daad van zelfbewustzijn gekomen waardoor zij bewezen heeft, dat de vroeger nog
wankele aandoeningen vastgelegd zijn in een weten. Dat weten nu laat zich aan
anderen mededeelen, want het betreft de door een mensch geformuleerde natuur.
Wat zich echter met laat mededeelen is het vermogen om uit eigen vormenschat
een nieuwe realiteit te scheppen. Michel Angelo bleef de eenling, zijn kunst het
eenig moment der voor zich zelftredende gedachte.
Michel Angelo heeft vele navolgers gehad die voortreffelijk wetenschappelijk werk
hebben geleverd - ik denk in de eerste plaats aan Jean de Bologne - maar wier
streven en doen gewekt was door de bewondering voor de daden van een ander
en niet gedreven was door eigen onderzoek of rechtstreeksche natuurwaarneming.
In de geschiedenis der gedachte-beweging zijn zij te verwaarloozen grootheden.
Een waardeering van Rafaëls kunst moet, ten opzichte van den invloed die zij op
anderen gehad heeft, tot een zelfde conclusie leiden. Zij vertoont naast de volmaking
van een bepaalde richting, die van den leermeester Perugino, tevens een geniaal
gebruik maken van wat vooruitstrevende figuren als Fra Bartolommeo, Leonardo
da Vinci, Michel Angelo, ja zelfs een Andrea del Sarto reeds hadden aangegeven:
het vermogen de figuren zich vrij in de ruimte te laten bewegen. Wat voor anderen
nog een zoeken beteekent, wordt in zijn werk als stellig resultaat aan geboden. Wij
staan bij Rafaël altijd voor een ideëele wereld welke door hem tot werkelijkheid is
gebracht, maar
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welke voor den navolger, die niet het proces van den meester heeft doorgemaakt
opvoedende kracht mist, omdat van vergelijkende controle met eigen veroverde
reëele wereld geen sprake is. Wanneer men begrijpt, dat leeren het wakker worden
beteekent van een sluimerend weten, een bewust worden van eigen ik, als factor
eener beweging, dan zal men beseffen, dat de ware leermeester diegeen is die het
voorbeeld geeft van zoeken en streven en niet de man die een eindresultaat hoe
voortreffelijk ook, van vroeger streven brengt. De kunstenaar van beteekenis wordt
onmiddellijk aangedaan, vertegenwoordigt altijd een nieuw moment. Zij die onder
den invloed van anderen komen te staan, vertegenwoordigen een doodloopende
beweging.
In latere tijden, wanneer een academie tot bloei komt, zijn Michel Angelo en vooral
Rafaël als meesters aanvaard; wij zien dat in de 17e eeuw, onder Colbert, met
Lebrun, in de 19e eeuw met David en met Ingres gebeuren. Indien wij er argeloos
voor komen te staan, dan pakt het academische werk allicht door den weerschijn
van iets beters, als oefening tot het verkrijgen van technische vaardigheid heeft het
ongetwijfeld nut, stuwende kracht kan er echter niet van uitgaan. In de aesthetische
ontwikkeling heeft dat onwezenlijk bedrijf nooit meegesproken. Het ligt buiten de
beweging der zich vernieuwende gedachte. Die moet gezocht worden bij de bezige
vernuften die de eeuwig wisselende verhouding van den mensch tot zijn buitenwereld
waarnemen, wier praestatie altijd nog verder reikt dan mogelijker wijs is vast te
leggen in het kunstwerk, omdat het levende worden en niet het zijn wordt bedoeld.
Na zich in de kunst van Michel Angelo en van Rafaël, als in een voorloopig
resultaat gesteld te hebben, zet de beweging zich voort in de richting welke zich in
Leonardo het duidelijkst openbaarde. Niet zoozeer de verschijnselen welke begrepen
kunnen worden door de kennis van stoffelijk, plastisch waarneembare veranderingen,
maar de bijzonderheden waardoor het menschelijk gemoed weerklank kan vinden
in de natuur gaan den kunstenaar boeien. Stemmingen komen in beeldhouwwerk
en in schilderij tot uitdrukking. In de eerste plaats in het schilderij, omdat daar tal
van verschijnselen, waardoor een ontvankelijk mensch zich dagelijks voelt
aangedaan, kunnen worden weergegeven: luchtgesteldheid, wijdte of beperking
van horizont, onderlinge afhankelijkheid der dingen door gebonden kleureffecten.
Maar ook de beeldhouwer tracht het zelfde te bereiken met de midde-
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len waarover hij beschikt: de bewegelijkheid van zijn lijnen en vormen. Donatello
wil in zijn Gattamelata, alleen het rustige positive beeld van den veldheer.
Daarentegen maken al de studies en schetsen van Leonardo voor zijn
ruiterstandbeelden ons duidelijk, dat het den beeldhouwer te doen was om hevige
gemoedsbeweging bij mensch en zelfs bij dier in beeld te brengen. De bas-reliefs
van Francesco di Giorgio van Siena, wiens werken wel eens aan Leonardo zijn
toegeschreven, brengen ons door de tegenstellingen van licht en schaduwpartijen
in een stemming van gespannen verwachting. Rustici te Florence, Sansovino te
Venetië leiden de beeldhouwkunst van den barok in, waar de plastische vormen
inderdaad geforceerd worden tot het bereiken van stemmingseffecten.
Ontelbaar zijn de studies in brons of in marmer, steen en stucco die de gebaren
van mensch en van dier weergeven. In alle werkplaatsen gaat de belangstelling
daar naar uit; de menschen komen er door tot elkaar. Er is een collectieve arbeid
waarbij de een van den ander zijn modellen leent, zonder dat het bij iemand opkomt
de beschuldiging van plagiaat uit te brengen. De ‘botega’ kent geen auteursrechten.
Men geniet zelf en gunt een elk de weelde van het nieuwe ruimere begrip.
Volkomen in hun element schijnen eerst de schilders te komen nu zij niet slechts
in het menschelijke figuur, niet slechts in het portret het gemoed kunnen uitspreken.
De vroegere renaissance kende evenals de middeneeuwen de strakke sereniteit
van den blauwen hemel; de voorstelling moest haar kracht ontleenen zuiver aan de
actie der personen. Giovanni Bellini komt echter onder den indruk van de atmosfeer
te Venetië en verrijkt het palet met koele en warme halve tinten; het zwart van
Mantegna krijgt nieuwe beteekenis door rijkdom van doffe en glanzende partijen.
Hun bijbelsche voorstellingen brengen ons in de stemming van het religieuse door
de bijzondere werking van de kleur en door de gevoelige zeldzame belichting. Aan
het einde van de 15e eeuw begint de halve verlichting een rol te spelen. Giorgione
werkt met lichtend duister en de handeling van zijn figuren wekt er meerdere
belangstelling door. Titiaan schept genot in op zich zelf niets zeggende
landschappen, omdat hij ze onder bepaalde zoneffecten gezien heeft en hij deelt
ons de stemming mede waarin de stille natuur hem bracht. Tintoretto bouwt een
schilderij op het spelen van zonnevlektjes me een in koele boomschaduw gedompeld
naakt.
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In de 15e eeuw reeds en in het begin van de 16e eeuw wordt voorbereid de
diepgaande studie van de meesters van Brescia en van Bergamo, van de
Bologneezen en van de Romeinsche school, studie die de techniek van het
schilderen tot in de 19e eeuw zal beheerschen. Al de problemen die een Rembrandt,
een Johannes Vermeer, een Rubens en een Claude Lorrain, ja tot de Engelsche
landschapsschool wederom zullen bezighouden zijn inderdaad reeds aangegeven
en opgelost door de 16e eeuwsche Italianen. Met de lessen die zij van Italië
ontvangen hebben, kunnen de noordelijke schilders zich gemakkelijker wijden, aan
de vertolking van eigen religieuse en moreele gevoelens. Om dit na te gaan moeten
wij terug naar den tijd toen de Italiaansche kunst in het Noorden begon door te
dringen, in Duitschland en in Frankrijk.
In het vorige hoofdstuk heb ik er reeds op gewezen, dat in Duitschland het
spontane gevoel voor de saamhoorigheid van alle onderdeelen in het geziene beeld
niet is beleefd. Voor den ouden Holbein zou, ten opzichte van zijn geteekende
portretten, een uitzondering gemaakt kunnen worden. Daar althans werd begrip
getoond van het organische. Hij stond echter alleen en hij bleef alleen staan. Ook
was in de Duitsche aesthetiek de zin voor het nadrukkelijk geestelijke te zeer
ontwikkeld, ten koste van de waardeering van het stoffelijke, dan dat de ingetogen
eurhythmie van de antieke kunst wederom genoten kon worden. De beide factoren
welke de Italiaansche renaissance karakteriseeren ontbraken. Deze werd dan ook
benoorden de Alpen niet begrepen. Eerst aan het einde van de 15e eeuw, toen de
Italiaansche kunst na haar eerste periode van overwegend naturalistische
aandoening, ook gemoedsstemmingen in het schilderij en in het beeld tot uiting
bracht, werd toenadering mogelijk. Een punt van aanraking deed zich voor waardoor
de Italiaansche vormgeving verlokkend kon werken.
De Duitsche intelligentie heeft altijd een groot gemak getoond de technieken en
de vormen van naburen over te nemen. In de 13e eeuw volgt zij de Fransche
beeldhouwkunst, in de 15e eeuw den uiterlijken stijl van de Nederlandsche schilderen prentkunst. De laatste vooral was in een ommezien populair geworden. Die
wonderlijke voorkeur voor niet nationale elementen, dat aanpassingsvermogen ging
niet, het spreekt van zelf, zonder het handhaven van eigen accent. Dat was ook
thans het geval. Alles wat geleerd kan worden, alles wat tastbaar en zichtbaar zonder
meer is, wordt over genomen. De vraag-
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stukken van de perspectief worden bestudeerd, zoodat de schilder zijn compositie
verandert; van het geduldige anatomisch onderzoek van het menschelijk lichaam
wordt partij getrokken door den beeldhouwer; nieuwe ornamentvormen komen in
de mode, maar altijd gevoelt men het Gothisch geconstrueerde, de voorliefde voor
het expressive boven het harmonisch rhythmische, de neiging tot overdrijving. De
resultaten van de nieuwe Italiaansche cultuur werden aanvaard, maar niet grondig
begrepen. Zij werden vreemde aanhangsels van een kunst die bij slot van rekening
eene voortzetting was van de middeneeuwsche. Van eene veranderde verhouding
tot de buitenwereld werd de kunstenaar zich nauwelijks bewust. Toch zou men te
ver gaan indien men zeide, dat de Duitsche kunstenaar ganschelijk buiten den
grooten stroom der vernieuwde gedachte bleef. De gedachte kon zich juist in de
16e eeuw ook benoorden de Alpen uiten, omdat toen een geleidelijke ontwikkeling
uit haar vroeger stadium in de middeneeuwen zulks meebracht. Het 16e eeuwsche
portret in Italië vertoonde niet meer het synthetische karakter van het portret in het
Quattrocento. De stemmingskunst liet van zelf weer de behoefte aan meerdere
analyse gevoelen, telkens werd de natuur van een nieuwen kant aangekeken en
telkens ontving de kunstenaar nieuwe indrukken van treffende bijzonderheden.
Leonardo had, gelijk ik zeide, in zijn koppen, in de oogen de uitdrukking van het
denkend leven weten te leggen, de navolgers falen er in dit te bereiken en geven
dan onwillekeurig aan den blik iets starends, iets verontrustends bijna, door de
overwegende aandacht waarom de oogen vragen. Zelfs bij de portretten van een
Titiaan, van een Tintoretto van een Morone moet zulks opvallen. Het effect van rust,
dat alleen door de volmaakt evenwichtige beteekenis van alle onderdeelen in een
kop verkregen kan worden is verstoord. Op een ander peil ontvangen wij wederom
den indruk dien het analytische van de middeneeuwsche kunst gaf. Het portret van
den Duitschen schilder, dat feitelijk toch nog op een ander standpunt staat, vertoont
dezelfde eigenaardigheden als dat van de Italianen, denzelfden doordringenden op
één punt gerichten blik. Dürer en zijn school, de jonge Holbein en zijn school, van
het Zuiden tot het Noorden hebben allen gemeen dien typeerenden internationalen
trek van de 16e eeuw. Wij zullen die straks ook in Frankrijk terug vinden.
Een kleine eeuw later dan Italië heeft ook Duitschland zijn grooten colorist gehad,
Mathias Grünewald, maar bij Andrea del
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Castagno is het kleureffect op ongezochte wijze gebonden, bij Grünewald valt het
uiteen in groote partijen en wordt zelfs in die tegenstellingen het dramatische gezocht.
Ook hier een analoog verschijnsel.
Het gebied waarop de gedachte zich in Duitschland het vruchtbaarst heeft getoond
is het landschap. Het werk van Dürer moet weer het eerst genoemd worden, maar
dan volgt een heele bend van ijverige waarnemers en speurders die de tallooze
details voor goed inlijven en die ontegenzeggelijk baanbrekend werk hebben verricht.
Ik denk aan Altdorfer, aan Hirschvogel, aan Lautensack, aan Sebald Baumhauer,
aan Tobias Skinner, lieden dien het in de eerste plaats te doen is om het
schilderachtige landschappelijke, ook waar zij soms nog een bijbelsche voorstelling
als een Vlucht naar Egypte, een Aanbidding der Koningen, een Geboorte uitbeelden.
Bij hen blijkt het duidelijk, dat zij niet meer door een dogmatisch kerkelijke overtuiging,
maar door een pantheïstisch religieus gevoel worden gedreven. Met hen weten wij
ons uit de middeneeuwen en in een nieuwen tijd. Zij bestudeeren de natuur ter wille
van haarzelve. Het behoorlijk wegschuiven en uiteenhouden der verschillende plans
wordt als een geliefd probleem behandeld dat niet te ingewikkeld kan zijn; men is
er op uit den hemel met de wolkenfiguren te laten welven; de boomen en struiken
worden in hun groei, in hun schors en bladvorm nauwkeurig aangeduid alsof het
teekeningen voor botanische studieën gold. Het lustige gevoel dat het zijn in de vrije
natuur hun bezorgt, doet hen werk verrichten dat in Italië nog niet was verricht. Zij
zijn de voortreffelijke leermeesters geweest van kunstenaars als Hercules Seghers,
Rembrandt, Ruysdael. Zoo heeft dan de Duitsche kunstenaar, zonder plotselinge
wedergeboorte, door een langzaam proces van aanvankelijk misschien meer
technische dan aesthetische werkzaamheid, van lieverlee het middeneeuwsche
standpunt verlaten en is zijn geest opengegaan voor de nieuwe verhoudingen.
Hij gevoelt zich los van de kerk zooals deze ook hem niet meer noodig heeft. De
hervormde kerk, geboren uit een persoonlijk religieus gevoel, heeft zich heel spoedig
in een dogma gesteld. De wedergeboren gedachte die zich in Duitschland het eerst
openbaarde in kerhervormers en in humanisten, dus ook weer bij uitnemendheid
op zuiver geestelijk gebied, liet zich aanvankelijk niet in de kunst gelden. Toen zij,
in de 16e eeuw, ook hier vernieuwend optrad, verstarde zij zich spoedig in het
godsdienstige. En in den dogmatische vorm zal zij nergens de kunst weer aan haar
dienstbaar weten te maken.
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Frankrijk was, door zijn verleden in de middeneeuwen, in een gunstiger conditie
dan Duitschland. De ontwikkeling, in aesthetisch opzicht, was er niet eenzijdig
geweest. Aan het einde der 14e en in de 15e eeuw waren aan het koninklijk hof te
Parijs, aan de hoven van de hertogen van Bourgondië en van Berry, aan het hof
van koning René van Anjou schilders en beeldhouwers verbonden die allengs door
de détail-studie, waarop ik reeds heb gewezen, de natuur in haar velerlei vormen
hadden leeren waardeeren. Van meet af was de antieke kunst naast de Byzantijnsche
kunst als voorbeeld gesteld. De Fransche kunstenaar had steeds een liefde getoond
voor rustig gerhythmeerde vormen en die liefde heeft zich evenwichtig ontwikkeld
toen ook meerdere geestelijke uitdrukking aan de verbeelding van het menschelijk
figuur werd gegeven. Al was uit hem niet de volledige ontluiking van nieuwe inzichten
gekomen, het standpunt waarop hij zich bevond, in de 15e eeuw, was, door
herhaalde natuurstudie, toch voldoende objectief om hem te laten genieten het werk
van anderen die een breederen kijk op de dingen hadden. In de kringen der verfijnde
hofbeschaving werd het Italiaansche kunstwerk op prijs gesteld. De hertog van Berry
en René van Anjou waren verzamelaars, die Italiaansche kunstenaars in hun dienst
hadden. Een Jehan Fouquet heeft op zijn reis in Italië geen moeite om zijn zuidelijke
collegas te begrijpen. Perréal, de schilder van Karel VIII, geeft zich geheel aan de
Italiaansche kunst, zoodat hij zelfs veel van zijn oorspronkelijkheid verliest. De
meesters als een Michel Colombe, als de beeldhouwers uit de school van Sluter,
toonen hun spoedig gewekte bewondering door hun manier ietwat te verzachten,
hun techniek leniger te maken. Hoe dicht de Fransche kunst bij de Italiaansche
stond, wordt wel bewezen door het feit, dat de Italiaansche beeldhouwers die zich
in Frankrijk vestigden, als voorbeeld denk ik aan de Florentijnsche familie der Giusti,
onwillekeurig van nationaliteit schijnen te veranderen. Vergelijkt men de beelden
van Jean Juste aan de graftombe van Lodewijk XII, te St. Denis, met die van Michel
Colombe, dan meent men met werken uit een zelfde school te doen te hebben.
Onder Frans 1e te Fontainebleau, ontstaat er een gemeenschappelijke productie,
zonder veel karakter wel is waar, maar die toch de waarde van een school heeft
waar het ‘kunnen’ geoefend wordt, waarborg voor een toekomstige ontwikkeling.
Wat zich bovendien altijd nog liet gelden was de typisch nationale eigenschap
die wij straks ook in het gebouw en in het meubel zullen
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constateeren: de verzorgde techniek. De waarneming is scherp gericht op
onderdeelen en de Franschman blijft gesteld op echt middeneeuwsche gaafheid
van afwerking; zijn vormgeving heeft iets koels, maar zij is bij uitnemendheid oprecht.
Zoo krijgt de menschelijke figuur, door de plastische behandeling van Jean Goujon,
misschien te zeer het precieuse, haast het onaandoenlijke van het ornament, maar
tevens een bijkans antieke zuiverheid en voornaamheid. Van die geaardheid was
het te verwachten, dat met voorliefde het portret werd behandeld. In vergelijking
met het Italiaansche en zelfs met het Duitsche is de teekening nog krasser, is het
individueele van het model nog juister, nog meedoogenloozer omlijnd. Ik breng de
portretten van François Clouet in de herinnesing maar voornamelijk de
gebeeldhouwde portretten van Germain Pillon. De marmeren bustes van Hendrik
II en Hendrik III (Louvre), het bronzen beeld van den kanselier de Birague (Louvre),
zijn meesterstukken van doorwerkt en onverbiddelijk naturalisme. Na Pillon noem
ik de medailleurs Guillaume Dupré, Frémy en Warin en eindelijk Guillain den maker
van de bronzen beelden van Lodewijk XIII, Anna van Oostenrijk en Lodewijk XIV
als kind, om ons inzicht in het Fransche schoonheidsgevoel van de 16e eeuw en
in het vermogen daarvan te vervolledigen. Die beeldhouwers wijzen de richting aan
waarin de 17e en de 18e eeuwsche meesters zich zullen bewegen en waarin deze
mede van het belangrijkste zullen geven wat de nieuwe tijd op het gebied van de
beeldende kunst heeft voortgebracht. Het geschilderde portret blijft aanvankelijk ten
achter bij het Italiaansche en het Duitsche, maar in de 17e en de 18e eeuw zal ook
dat naast het marmer en het brons van de hoogste beteekenis zijn. In het landschap,
in de groote figurale compositie, in het genre is voorzeker merkwaardig werk geleverd
dat de 19e eeuw voorbereidt, wij hebben slechts de namen van Claude Gelée, van
Poussin, van Watteau, Chardin, Fragonard te noemen, op geen gebied echter is de
productie zoo onafgebroken voorbeeldig geweest als op het gebied van het portret.
Wanneer men zich afvraagt welk deel Duitschland en Frankrijk hebben gehad in
de 15e en 16e eeuw aan de ontwikkeling van de zich vernieuwende aesthetische
gedachte, dan is het antwoord, dat beiden, na even in een paar individuen het
bewustzijn van de eenheid van mensch en buitenwereld beleefd te hebben, de
eerste synthetische scheppingsperiode niet meemaakten, maar dat, toen meerdere
be-
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zinning wederom tot analytische waarneming had geleid en tot het weergeven van
gemoedstemming in het kunstwerk, beiden, in voortzetting van het streven der
middeneeuwen, werkzaam zijn geweest. Frankrijk, in het portret, Duitschland,
voornamelijk in het landschap, hebben toen de beweging der gedachte gerealiseerd.
Ongeveer in den zelfden tijd toen zij, in de schilderkunst en in de beeldhouwkunst,
zich van dienstbaarheid vrijmaakte, vernieuwde de gedachte zich ook in de
bouwkunst. De constructie van het kerkgebouw waarop, gedurende de
middeneeuwen, het vernuft bij uitnemendheid gericht was, vertoonde het streven
de ruimte te begrenzen door pijlers en bogen. Dat streven liet niet af en heeft de
uiterste consequenties gebracht. De muur had alle constructieve beteekenis verloren.
Het geraamte van het kerkgebouw werd ijler en ijler en terecht gevoelt men, dat de
eeuwige beweging, de vervorming der verschijnselen iets anders gaat brengen. Dat
gebeurt echter noch in Frankrijk noch in Duitschland, waar zich het proces
voornamelijk had voltrokken, maar in Italië.
Nadat de gedachte in de vroegere Oudheid, bij de Assyriërs, de Egyptenaren, de
Grieken, zoekende was geweest naar het rhythme harer beweging en zij nog geen
der drie momenten consequent had aanvaard, had zij het Romeinsche gebouw als
lichaam begrepen, was zij in de Byzantijnsche bouwkunst en later in de Romaansche
tot het vlak gekomen als ruimte bepalend element en eindelijk in de Gothiek tot de
lijn. Met het construeeren van den luchtboog was zij, strikt genomen, zelfs de eischen
van het ruimte-bepalen te buiten gegaan. Ik heb dat in het derde hoofdstuk
besproken. In de wetenschap van het gevondene keerde zij nu wederom terug tot
de constructie met muurvlakken, met dien verstande, dat de vorige momenten in
het geheugen bleven en zij zich in de verdere beweging steeds rijper toonde in haar
productie. Het kan ons niet bevreemden dat zich dit het eerst in Italië voordeed,
wanneer wij bedenken dat daar de heerschappij der Gothiek nooit geheel was
doorgedrongen, dat het Byzanthijnsch en het Romaansch altijd nog volgelingen
hadden gevonden. De renaissance van de bouwkunst beteekende niet een radicalen
omslag, veeleer een zich vrijmaken van het Gothisch dogma dat zich uitte in
eclectisme. Men toonde zich er van bewust dat verschillende oplossingen bij het
ruimte bepalen mogelijk waren.
Brunellescos vindingen zijn niet denkbaar zonder zijn grondige be-
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kendheid zoowel met de Gothiek als met het Romaansch, waarin ook de
Byzantijnsche en de Romeinsche kunst van bouwen voorondersteld zijn. De reis,
die hij in zijn jeugd met Donatello naar Rome gemaakt zou hebben, waar hij volgens
het verhaal antieke bouwruïnen bestudeerde, is gebleken een legende te zijn. Het
weinige dat hem met den geest van de klassieke Oudheid bekend kon maken, vond
hij in zijn onmiddellijke omgeving, te Florence. San Miniato, het baptisterium waren
er nog van doortrokken, eenige sarkophagen spraken een zelfde taal tot hem. Dat
weinige was voldoende, omdat de gedachte die in hem werkzaam was ook de vorige
momenten waarin zij zich had uitgesproken voor den geest bracht. Wat de gedachte
nu ging doen, was een recapitulatie van hetgeen zij reeds eenmaal geformuleerd
had, een beoordeeling van zich zelve, bijkans een synthese van al haar vorige
besluiten. Het tijdsbestek waarin zulks gebeurde was dan ook uiterst kort in
vergelijking met dat waarin zij het eerst haar momenten zuiver beleefde. Al de
gebouwen van Brunellesco, van zijn school en van de opvolgers die zijn denkbeelden
ontwikkelden, laten duidelijk gevoelen het Gothische beginsel dat onmiddellijk vooraf
ging, maar ook het beginsel van den Barok dat zal volgen en dat het moment van
de Romeinsche bouwkunst herhaalt. Naast de constructie met muurvlakken blijkt,
in de eerste jaren, de constructie met bogen en stutten nog onontbeerlijk en het
vlak, hersteld als constructief bouwdeel, wil zich dadelijk ontwikkelen tot een plastisch
vervormbaar ding met lichamelijke beteekenis.
In de sacristie van San Lorenzo, in de Pazzi-kapel is de constructie met rondbogen
in het zicht gebleven en werkt mee tot de versiering; de muurvlakken behouden
daar naast hun beteekenis, uit hen verheffen zich de lijsten der medaillons met
gebeeldhouwde voorstellingen. San Lorenzo, San Spirito te Florence, de beroemde
voorgalerij van het vondelingenhuis vertoonen reeksen van kleine koepelgewelven
op gordelbogen en rondbogen die gevangen worden door welgeproportioneerde
zuilen naar antiek model en aan de muurzijde, door pilasters of door uit het muurvlak
groeiende consoles. Het middenschip der beide kerken is met een gecassetteerd
plafond gedekt. De Gothische spitsboog is verdwenen en tevens het volmaakt
organisch constructieve waaraan deze zijn ontstaan te danken had. De aesthetische
werking is verkregen, in de Sacristie en in de Pazzi-kapel, door de bevallige lijnen
welke de evenwichtig geproportioneerde vlakken afzetten, door de symmetrie der
compositie welke het aanstonds overzichtelijk
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geheel als een eenheid laat gelden, in de voorgalerij van het vondelingen-huis, door
het eenvoudig rhythme der stemmige rondboogarcade. Door dit laatste wekken ook
de kerken der vroege renaissance het gevoel van rustige bezinning, daaraan
ontleenen de binnenhoven der paleizen hun aanzien van aristocratische waardigheid.
Maar het monument waarin het eclectisme van den nieuwen geest in de bouwkunst
het volledigst aan den dag komt is de domkoepel te Florence. Brunellesco was
verplicht zonder hulp van formeelen de ribben van zijn gewelf te slaan; contreforten
of luchtbogen mochten niet worden aangebracht. De wetenschap van de Gothiek
schoot hier te kort. De Syrische bouwmeesters hebben hem kunnen leeren hoe hij
den zijdelingschen druk, althans in zekere mate kon bestrijden door het gebruik van
in elkaar grijpende steenen klampen, waardoor als het ware ketenen van metselwerk
ontstonden. Het bestek spreekt van ‘catene di macigno.’ Maar daargelaten het
oneigenaardige gebruik van een materiaal als steen om een trekspanning te
bestrijden, is het ook de vraag of het bij het colossale gevaarte van den domkoepel
voldoende gewerkt zou hebben. Brunellesco heeft bovendien een systematisch
gebruik van het ijzer gemaakt. Op bepaalde afstanden zijn de gewelfribben
omspannen door trekstangen. Later heeft Michel Angelo, bij den bouw van St. Pieter,
zijn voorbeeld gevolgd; door hem zijn aan den koepel twee trekbanden aangebracht,
één aan den voet en één ongeveer op de halve hoogte. In het midden van de 18e
eeuw zijn die nog met vijf andere vermeerderd. Terwijl in de Gothiek, waar alles op
drukspanning berekend is het aanbrengen van trekstangen als een onwaardig
hulpmiddel is te beschouwen, werd door Brunellesco het ijzer als noodzakelijk
logisch aanvaard. De twee ongelijksoortige krachten, de drukspanning en de
trekspanning, neutraliseeren elkaar nu van twee materialen die elk hun eigen rol
vervullen is gebruik gemaakt. Met den bouw van den domkoepel zijn wij gekomen
op een merkwaardig punt van overgang in de geschiedenis der bouwkunst. Wij zien
in onze verbeelding reeds de moderne ijzerconstructie aankomen. In de
ijzerconstructie zijn de beide krachten druk- en trekspanning als momenten in een
zelfde materiaal samengevallen, daarin treft ons dan tevens een homogeniteit die
aan enkelvoudige lichamelijkheid doet denken. Maar ook reeds in den bouw van
Brunellesco gevoelen wij de innerlijke hechtheid, de gebondenheid van het expansive
en het cohaerente, welke den koepel als een zelfstandige eenheid handhaaft. De
bouwmeester gevoelt daarom dat hij
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zijn welfribben niet in zicht mag laten; zij vertegenwoordigen slechts één factor tot
de instandhouding van zijn werk en met den verborgen factor dien het ijzer
vertegenwoordigt ware geen aesthetisch effect te bereiken. Door zijn
cassetten-bekleeding laat hij voor het oog zijn koepel als een enkelvoudig lichaam
op de viering rusten.
In de Gothiek lag in de zuiverheid in de klaarheid van de techniek het voornaamste
element van schoonheid; zelfs de proporties volgden de eischen van de constructie.
In de Renaissance treedt het persoonlijk gevoel van den bouwmeester meer op den
voorgrond. Bij den kerkbouw werd, voor het vaststellen der verhouding tusschen
hoogte en breedte, de weg niet meer gewezen door gegevens van technischen
aard. De spitsbogen, waarvan de kromming verband hield met de druklijnen, waren
vervangen door rondbogen. Hun hoogte te bepalen evenals de hoogte en de dikte
der kolommen was een zaak van persoonlijk inzicht. Men wist een gewelf te bouwen
als een zelfstandige massa welke slechts verticalen druk uitoefende. Het was
daardoor gemakkelijk een centrale belichting van uit den koepel te verkrijgen,
waardoor de eenheid van het gebouw in hooge mate geaccentueerd werd. Meer
en meer wordt de centraalbouw op kerken toegepast. Men gevoelt echter, dat dan
het effect afhankelijk is van een harmonische verdeeling in licht- en donkerpartijen
en dat alles aankomt op het volume der schaduw werpende lichamen en der licht
ontvangende ruimten. Zeer spoedig werd begrepen, dat het muurvlak daartoe kon
meewerken. Reeds zagen wij Brunellesco de consoles van zijn gordelbogen uit het
muurvlak laten groeien. Michel Angelo ging verder, hij eerst trok ten volle partij van
de muur als constructief element door haar te gebruiken tot optische effecten, door
haar plastisch te behandelen en met reliefs te verlevendigen. De trappen-hal van
de Laurenziana, te Florence, ontleent daaraan zijn beteekenis; onze bewondering
wordt daar niet meer gewekt door het organische van de constructie, maar door de
schilderachtige licht en donker effecten: nissen, lijsten, pilasters, consoles zonder
eenige practische bedoeling dienen alleen om het muurvlak in beweging te brengen.
Het zelfde verschijnsel doet zich voor in den bouw van het woonhuis, van het
paleis. Gedurende de middeneeuwen behaagde een gevel door het rhythme
waarmee de deur- en raamopeningen in het muurvalk waren aangebracht, door de
omlijstingen waarvan de vormen ontleend waren aan de bogen en stutten der kerken.
Traptorens braken soms de eentonigheid, maar het muurvlak zelf werkte
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in aesthetisch opzicht niet mee. Dit veranderde met de Renaissance.
In den beginne denkt zich de architect de muur als een opbouw van vlakke
lichamen. Zware horizontale banden waarop de stijlen der ramen rusten laten het
stapelen der verdiepingen gevoelen. Weldra deelen pilasters den gevel ook in
verticale richting. Dan komen de consoles die uit het muurvlak groeien, ten einde
de sterk vooruit springende omlijstingen der ramen te dragen, de beteekenis dier
muurvlakken onderstrepen. De gedachte eindelijk, niet tevreden met de verdeeldheid,
waar zij toch feitelijk met een construeerende eenheid te maken heeft, laat het
gevelvlak ook als zoodanig gelden. Zij supprimeert de horizontale en de verticale
indeeling en verhoogt den indruk van massiviteit door krachtige licht- en
schaduw-effecten. Meer en meer wordt dan werk gemaakt van het relief der raamen deur-omlijstingen, van diepe nissen waarin beelden als tegen een donkeren
achtergrond uitkomen, van cartouches en andere gebeeldhouwde versieringen. Ten
slotte maken gebogen of rechthoekige uitbouwen, groote poortopeningen op het
koele duister van de loggia de bedoeling duidelijk den gevel tot de verschijning te
maken van een plastisch behandeld lichaam. Het blijkt dat de bouwmeester, die
zijn muurvlak als een geheel denkt er toe komt zijn gebouw als een homogene
gesteldheid te begrijpen, waar nu van geen bepaling der ruimte door vlakten,
allerminst van eene bepaling der ruimte door lijnen sprake meer kan zijn.
Het gebouw als lichaam te denken is de zorg van den bouwmeester tot op onzen
tijd.
Ook in Frankrijk wijst de architectuur op dezelfde gedachte, zoo spoedig zij zich
van de beginselen der Gothiek heeft losgemaakt. Dit laatste geschiedde na een
langdurig proces waarin de oude bouwmethoden, de oude vormen afstierven.
Evenals in de schilderkunst en in de beeldhouwkunst bleek het, dat de
middeneeuwen alles gegeven hadden wat zij geven konden, dat in geen kunstenaar
de geestdrift en de overtuiging gevonden werd, om zich tegen de nieuwe formules
te verzetten. Het zuivere begrip, het redelijk eclectische zooals het ons in Italië
opviel, was niet te verwachten. Er was geen spontane, eigen vinding. Het was alweer
de groote technische aanleg, het fijne gevoel voor het constructieve dat de Fransche
bouwkunst redde, haar niet alleen haar zelfstandigheid weergaf, maar bij slot van
rekening, in de 17e en in de 18e eeuw haar wederom de plaats bezorgde die zij in
de middeneeuwen had ingenomen. Hetzelfde gevoel voor de waarde van
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het onderdeel dat het construeeren in zichtbaar steenverband had meegebracht en
later, op het gebied van schilder- en beeldhouwkunst, de voorliefde voor het portret,
uitte zich nu wederom in de bouwkunst door een speciale verzorging van het
ornament, verzorging die eerst, toen de motieven van den buurman zonder meer
werden overgenomen, ontstellend werkte, maar die later, toen alles naar eigen aard
werd omgevormd, tot groote zuiverheid van stijl heeft geleid. In Frankrijk toch is van
het nieuwe typische gegeven der renaissance, de cartouche als vlakornament, veel
meer dan in Italië partij getrokken. En toen in de 18e eeuw voor het eerst een geheel
nieuwe gedachte op het gebied der versieringskunst aan den dag kwam, de gedachte
van het asymetrisch ornament, ontwikkelde ook deze zich systematisch in Frankrijk.
Deze gedachte nu kon ontstaan omdat in de bouwkunst, genomen in haar ruimste
beteekenis, de kerk, het woonhuis het meubel of het gebruiksvoorwerp als een
lichamelijke, plastisch te versieren eenheid werd gevoeld.
A. PIT.
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De jeugd van Flaubert.
Wie voor 't eerst kennis maakt met het proza dat de jonge Flaubert schreef van af
zijn twaalfde jaar, wordt getroffen door de somberheid en de heftigheid van dat
jeugdwerk. Natuurlik draagt het de stempel van zijn tijd, die waarin Hugo, Dumas,
Sand, Gautier en Byron de door de jongeren vereerde meesters waren. We
verwonderen er ons niet over dat Flaubert, als elke beginneling van die dagen,
historiese drama's schreef, griezelige of groteske verhalen, en bladzijden van donkere
fatale hartstocht, maar wèl is opmerkelik, dat door de Rouaanse dokterszoon al de
romantiese onderwerpen werden behandeld met een zó zware ernst, een zó diepe
overtuiging, een zó fel laaiende gloed, dat, daarbij vergeleken, de somberheid of
buitensporigheid van andere romantici slechts onschuldig kinderspel lijken te zijn.
Wie de evolutie van Flaubert's genie wil begrijpen, moet die jeugdgeschriften,
eerst dertig jaar na de dood van de Meester uitgegeven, bestuderen. Daarin immers
liggen in kiem de gevoelens en ideeën van de latere Flaubert, de schrijver van La
Tentation de Saint Antoine en van Madame Bovary. En tegelijk vormen ze een
kostbare bijdrage tot de kennis van de gemoedstoestand en het geestelik wezen
van de jongelingschap in Frankrijk tussen de jaren 1830 en '40.
Moeten we de pessimistiese aard van Flaubert eenvoudig aanvaarden als een feit,
of mogen we de verklaring ervan zoeken in afkomst en opvoeding? We weten dat
zijn vader afkomstig was uit Champagne, en zijn moeder een Normandiese was.
Van zijn vader, de buitengewoon knappe chirurg, zou Flaubert de liefde voor de
wetenschap geërfd hebben; zijn moeder zou hem de somberheid gegeven hebben
van haar noordelike voorouders, en haar buitengewone gevoeligheid. Aldus is
geredeneerd, en Flaubert zèlf heeft ogenschijnlik invloed toegeschreven aan die
afkomst van moederszijde. Zegt hij niet in een brief aan Louise Colet (van 8 Augustus
1846) dat hij de noordelike nevelen van zijn ziel bij zijn geboorte heeft ingeademd,
de melankolie der barbaarse rassen met hun zwerfverlangen
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en hun aangeboren afkeer van het leven, die maakten dat zij hun land ontvluchtten
om aan zichzelf te ontkomen?
Zelfs zijn forse gestalte, zijn blank-roze gelaatskleur, zijn weeldrige goudblonde
baard (die hij als jonge man droeg), zijn zeegroene ogen onder de donkere brauwen,
heeft men met die afkomst in verband gebracht. Denk daarbij aan zijn luid-schallende
stem, zijn overdreven gebaren, zijn daverende lach, en ge kunt begrijpen waarom
zijn vrienden hem plachten te vergelijken met een Galliese aanvoerder, of een
hoofdman der Vikings.
Maar 't is gevaarlik uit ouderlike of ancestrale invloeden de natuur van een auteur
te willen bepalen. Sinds Darwin en Taine pleegt elke biograaf ‘qui se respecte’ met
de schildering van de landstreek waarin de beschreven kunstenaar geboren werd
en opgroeide, en van het ras waartoe hij behoort, te beginnen. Dit is een aardig
spelletje geworden, maar een fantasties spelletje, en ik heb de moed niet, wat
Flaubert betreft, met stelligheid zijn nerveuze gevoeligheid, zijn droefgeestigheid,
zijn skepticisme en zijn zin voor wetenschappelike waarheid, die zich vooral later
bij de realist openbaarde, uit zijn noordelike afkomst en de aard van zijn ouders te
verklaren.
Een andere vraag is of de omgeving waarin Flaubert zijn jeugd doorbracht - de
familie Flaubert bewoonde een vleugel van 't Hôtel-Dieu, 't ziekenhuis, - of die sfeer
van lijden en sterven, niet er toe meegewerkt heeft het pessimisme van de sombere
knaap te vergroten. De kleine Flaubert is reeds jong in aanraking gekomen met
ziekte en dood. Kind nog klom hij met zijn zusje Caroline langs het latwerk in de
tuin om zijn vader en de assistenten te bespieden, die in de snijkamer gebogen
stonden over kadavers. Natuurlik moesten dergelijke tonelen de nerveuze peinsgrage
knaap ontroeren, en makabre vizioenen in hem doen geboren worden. In zijn
Mémoires d' un fou vertelt hij van nachtmerries die hij op school had: ‘d'effroyables
visions à rendre fou de terreur.’
De toneelstukjes die de kleine Gustave maakte en die hij opvoerde met zijn zuster,
Alfred en Laure Le Poittevin - de latere mevrouw de Maupassant, moeder van Guy
- en Ernest Chevalier, zijn niet voor ons bewaard gebleven. 't Eerste werk dat we
van hem kennen is 't schoolkrantje Art et progrès, en daarvan slechts No. 2. De
inhoud er van is karakteristiek. Immers, de figuur die de Tentation de Saint Antoine
zou beheersen, vinden we reeds in de Voyage en enfer. Satan
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toont er zijn koninkrijk, dat vol ellende is: broeders die elkander vermoorden,
hoererende koningen en 't volk, dat doodkisten smelt om er kanonkogels van te
maken. Dat koninkrijk, die wereld, is de hel.
Uit de brieven die Flaubert in die dagen - in 1835 - schreef aan Ernest Chevalier,
blijkt hoe de dertienjarige knaap vervuld is van eigen literair werk en dat van anderen.
Lees b.v. de brief van 14 Augustus 1835. Hij heeft een drama, Frédégonde, voltooid,
en een ander ontworpen. Hij leest Catherine Howard en la Tour de Nesle van Dumas,
Othello van Shakespeare, de Geschiedenis van Schotland van W. Scott. Hij is
verontwaardigd - de dertienjarige! - dat de censuur op toneelstukken weer zal worden
ingevoerd en de drukpersvrijheid afgeschaft. Hij scheldt op de
volksvertegenwoordigers, ‘un tas immonde de vendus.’ Maar de revolutie is in
aantocht: ‘gare aux têtes, gare aux ruisseaux de sang.’ En de brief eindigt aldus:
‘Adieu, au revoir, et occupons-nous toujours de l'art qui plus grand que les peuples,
les couronnes et les lois, est toujours là, suspendu dans l'enthousiasme avec son
diadème de Dieu.’
Reeds toen dus een verheerliking van de Kunst bij hem die eenmaal haar
hartstochtelike aanbidder zou worden.
Doorbladeren we het jeugdwerk, dan vinden we spoedig een portret van Byron,
dat getuigt van de verering die de jongere Fransen koesterden voor de ‘ange ou
démon,’ in wie ze, bliksemfel, de gevoelens zagen lichten die ook hun dierbaar
waren: hartstochtelik individualisme, zich openbarend in opstandigheid tegen
traditionele moraal, in zelfverheffing, die de dichter maakt tot een eenzame, met de
1)
noodlotsvloek gemerkte . Byron's sombere trots, zijn alles vernietigend skepticisme,
zijn satanisme, moeten de jonge Flaubert bekoord hebben, en niet minder zijn
excentriciteit, waarvan de faam ook tot Frankrijk was doorgedrongen.
De epigrafen boven de hoofdstukken van Deux mains sur une couronne tonen wie
tot de door de Flaubert van 1836 geliefde auteurs behoorden. 't Zijn Hugo, Dumas,
Barante, de schrijver van de Histoire des ducs de Bourgogne, Shakespeare, Scott,
Voltaire. Later vinden we ook Rabelais geciteerd (boven een verhaal van September
1836), en het portret dat hij van hem maakte in 1839 getuigt van zijn

1)

Over de geweldige invloed die Byron op de jonge Franse romantici heeft uitgeoefend, zie
men de dissertatie van Estève, Byron et le romantisme français.
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bewonderende bekendheid met die schrijver. Rabelais is, volgens Flaubert, de
uitdrukking van een eeuw, van zijn tijd, zoals Homerus, Virgilius, Byron, de uitdrukking
van de hunne zijn. Flaubert hecht waarde aan de beschrijving van zijn tijd door een
historicus, maar de weergave daarvan door een dichter heeft méér waarde, omdat
deze 't zuiverst en hevigst de tijdgeest, de verschillende gevoelens die zijn tijdgenoten
beroeren, met zijn geniale stem weet uit te zeggen: ‘Ils reçoivent l'esprit de chaque
province, de chaque individualité, y mêlent ce qui leur est personnel, original; ils
l'amalgament, ils l'arrangent, puis ils le rendent transformé dans l'art.’
In 1837 kreeg de leerling Flaubert van zijn leermeester Chéruel de opdracht de
strijd tussen de wereldlike en de geestelike macht te schilderen. Dat opstel over de
Lutte du sacerdoce et de l'empire is bewaard gebleven. Chéruel behoorde niet tot
de ‘pédants qui faisaient languir la jeunesse,’ die Satan in zijn koninkrijk toont in
Flaubert's eerste verhaal. Hij was een jong leeraar, pas van de ‘Ecole normale’
gekomen, buitengewoon knap, energiek en levendig. Zelf leerling van Michelet,
wiens Histoire romaine in 1831 een evenement was geweest, droeg hij de ideeën
van zijn grote meester over op de leerlingen van het Rouaanse gymnasium. In
‘quatrième’ doceerde hij Romeinse geschiedenis, in ‘troisième’ de geschiedenis van
de middeleeuwen. In 1838 werden zijn lessen over de filozofie van de geschiedenis
geschorst. Dat onderwijs, gedrenkt in de sfeer van Quinet, de vertaler van Herder's
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Vico, Michelet en Thierry,
kwam de autoriteiten te gevaarlik voor, en werd vervangen door lessen over de
1)
instellingen van Frankrijk .
De liefde voor historiese studie zou blijvend zijn bij Flaubert. Bovenmate was zijn
bewondering voor Michelet, de dichter-historicus, wiens grootse kleurige vizie hem
verrukte. Niet alleen zijn jeugdbrieven vertellen van die bewondering. Men leze ook
de brief die hij 26 Januarie 1861 aan Michelet zèlf schreef, en waarin hij o.a. zegt:
‘Au collège, je dévorais votre Histoire romaine, les premiers volumes de l'Histoire
de France, les Mémoires de Luther, l'Introduction, tout ce qui sortait de votre plume,
avec un plaisir presque sensuel, tant il était vif et profond. Ces pages (que je retenais
par coeur involontairement) me versaient à flots tout ce que je demandais ailleurs
vainement:

1)

Deze biezonderheden over Chéruel, en andere over Flauberts leermeester Magnier, ontleen
ik aan Edouard Maynial, La Jeunesse de Flaubert.
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poésie et réalité couleur et relief, faits et rêveries; ce n'étaient pas des livres pour
moi, mais tout un monde.’
In 1837 zien we Flaubert dus vervuld van liefde voor historiese studie, maar de
jeugdige historicus ontvlucht telkens de wetenschap naar de wereld der poëzie. In
een brief van 24 Junie van datzelfde jaar horen we hem uitroepen dat er dagen zijn
waarop hij alle geleerdheid zou willen geven voor twee verzen van Lamartine of
Hugo, en enige jaren later in een brief aan Ernest Chevalier (31 Mei 1839) treffen
we een dergelijke ontboezeming aan: ‘Vivent les poètes, vivent ceux-là qui nous
consolent dans les mauvais jours, qui nous caressent, qui nous embrasent; il y a
plus de vérité dans une seule scène de Shakespeare, dans une Ode d'Horace ou
de Hugo, que dans tout Michelet, tout Montesquieu, tout Robertson.’
Zo bevochten elkaar in de geest van de jeugdige romanticus de liefde voor
nauwkeurig onderzoek, voor kritiese studie, en die voor de gloeiende uitbeelding
van eigen en anderer zieleleven. Nog had hij niet de verzoening gevonden tussen
beide, de samensmelting van wetenschap en kunst, de harmonie van Waarheid en
Schoonheid, waaruit als een weeldrige gave vrucht zijn boek Salammbô zou groeien.
De moderne dichters door Flaubert bewonderd, zijn ‘professeur de rhétorique’
Magnier, ‘le père Magnier,’ slingerde er zijn banbliksems tegen ‘du haut de sa chaire.’
Vooral het romantiese drama van Hugo moest 't bij hem ontgelden. De strijd moet
hevig geweest zijn tussen Flaubert en zijn kameraden, in wie de nieuwe ideeën
gistten, en de verklassiekte ouderwetse leraar. Tot een hoogtepunt steeg de
beroering toen Marie Dorval in de schouwburg van Rouen de heldinnen van Dumas
en Hugo kwam spelen, en de gymnasiale vereerders van Dumas, tot ergernis van
hun minder geëxalteerde medeleerlingen en leraren, prijkten met dassen ‘à la
1)
Antony.’
Wisten we 't niet reeds uit zijn jeugdbrieven, de gedachten van een zelfmoordenaar
kort vóór diens sterven (La dernière heure), die hij in 1837 schreef, zouden ons
kunnen leren welk een droeve ervaring Flaubert heeft opgedaan van het schoolleven,
dat hij geheel-en-al meeleefde, omdat hij jaren lang, tot 1838, interne leerling was.
‘Dès

1)

In zijn Souvenirs littéraires, die zoveel belangwekkende biezonderheden bevatten omtrent
de jeugd van de geborenen omstreeks '20, vertelt Maxime Du Camp dat in 't collège Saint-Louis
te Parijs de strijd over Hugo niet minder hevig was. Een zachtaardig leraartje, Taranne geheten,
noemde Hugo een ‘malfaiteur,’ en verzen als ‘Oui, de ta suite, ô roi, de ta suite, j'en suis,’ uit
Hernani, ‘krankzinnigheden’ en ‘misdaden.’

Groot Nederland. Jaargang 19

335
douze ans on me plaça dans un collège: là, j'y vis le raccourci du monde, ses vices
en miniature, ses germes de ridicule, ses petites passions, ses petites coteries, sa
petite cruauté....’
Heeft Flaubert zelfmoordplannen gekoesterd? Deze bladzijden wijzen er op, en
even sterk een konfessie in Novembre:.... ‘je me souviens avoir souvent gratté le
vert-de-gris de vieux sous pour m'empoisonner, essayé d'avaler des épingles, m'être
approché de la lucarne pour me jeter dans la rue.’
Flaubert was de enige niet, van de leerlingen van het Rouaanse gymnasium, die
gedreven door wanhoop om 't leven, slechts deze zelfbevrijding als uitkomst zag.
In de Préface bij de Dernières Chansons van Louis Bouilhet, vertelt Flaubert van
de geëxalteerde gemoedstoestand van hemzelf en zijn medeleerlingen: ....‘on portait
un poignard dans sa poche comme Antony, on faisait plus: par dégoût de l'existence,
Bar se cassa la tête d'un coup de pistolet, And se pendit avec sa cravate.’
De zelfmoord zat in de lucht. Men leze daarover slechts het hoofdstuk in Maigron's
bekend werk Le Romantisme et les moeurs. In 1827 bedroeg het aantal zelfmoorden
in Frankrijk 1542, en steeds stijgende zou het in 1839, 2747 bedragen.
De neurasthenie, die als gevolg de zelfmoord had, heeft Du Camp, wiens
jeugdervaringen gelijken op die van Flaubert, uitstekend getekend in zijn Mémoires
d' un suicidé. Veel is er geschreven over de oorzaken van die neurasthenie. Ieder
kent de bladzijden van Musset over de bleke bloedloze kinderen die door de
uitgeputte napoleontiese soldaten verwekt waren tussen twee veldtochten. Maar
alle jongelingen omstreeks '30 tot '40 waren geen kinderen van soldaten! Ook de
ontreddering van de gemoederen na Napoleons val is als verklaring gegeven, de
1)
wanhoop van de geesten die geen uitweg vonden voor hun aktiviteit.
Hoe het zij, de jeugd van die dagen, uiterlik dwaas en jolig - Flaubert haalde allerlei
grappen uit met zijn vrienden -, was inwendig somber en zonder illuzies.
Men spotte niet met deze verachting voor 't leven. Ze ging dikwels gepaard met
zeer edele gevoelens, met een grote behoefte aan ver-

1)

Maxime Du Camp veronderstelt nog een andere oorzaak: 't aderlaten was een nationale ramp
geworden, en bloedarmoede brengt melankolie te weeg. Du Camp vertelt dat hij als knaap,
toen hij typhus had, in één week driemaal is adergelaten en met zestig bloedzuigers bewerkt.
De geest van Diafoirus leefde nog voort!
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geesteliking, waarbij de verachte stof als een hinderlik beletsel werd gevoeld. Vele
van die levensmoeden werden gekweld door een verlangen naar het eindeloze, le tourment de l'infini is toen zéér sterk geweest -, naar een bevrijding uit het stoffelike
en tijdelike.
In Passion et Vertu (1837) tekent Flaubert een vrouw, die zich met hartstocht
geeft aan haar minnaar, voor wie niets meer bestaat dan dat éne: haar passie. Een
passie die opstuipt tot razernij. Verzadigd en angstig ontvlucht de minnaar haar naar
Amerika. Om hem te kunnen volgen vergiftigt zij haar man en haar kinderen. De
dag waarop de kinderen sterven, ontvangt zij een brief van Ernest uit Amerika. Hij
kondigt haar zijn huwelik aan met de dochter van zijn patroon. Mazza vergiftigt zich.
Deze tragiese geschiedenis was geen uitvindsel van Flaubert. Maigron, in zijn
zoeven genoemd boek, vertelt hetzelfde drama, dat hij gevonden heeft in de Gazette
des Tribunaux van 1837. Maigron, die de grote romantiese schrijvers verantwoordelik
stelt voor alle buitensporigheden - overspel, doodslag, zelfmoord - die hun tijdgenoten
bedreven, ziet in de trieste giftmengster een slachtoffer van de
hartstochtverheerlikende romans van George Sand. Een lichtvaardige beschuldiging,
daar hij geen enkel bewijs geeft van de invloed van die romans op de misdadigster,
b.v. passages van haar brieven of dagboek, waaruit haar bewondering voor Sand
zou blijken.
Flaubert zal het sensationele geval gelezen hebben, hetzij in de Gazette des
Tribunaux, hetzij in een ander blad, en heeft er, niet zonder verdienste, een vertelling
van gemaakt.
't Verschil is evenwel groot met Madame Bovary en de Education sentimentale,
groot vooral omdat het uitbeeldingsvermogen van de zestienjarige Flaubert nog
uiterst onvolkomen is. En toch.... hier en daar in Passion et Vertu doet reeds een
enkel toneel, vooral wat psychologies inzicht betreft, denken aan dergelijke in
Madame Bovary.
Mazza, met haar donkere ogen, haar bleek gelaat, haar half-open mond, de door
lijfsverlangen verscheurde, is een prototype van mevrouw Renaud uit de Education
sentimentale van 1845, en vooral van Emma Bovary.
‘Car il lui sembla, lorsqu'elle fut dégagée des bras de son amant, qu'il y avait en
elle quelque chose de froissé comme ses vêtements, de fatigué et d'abattu comme
son regard, et qu'elle était tombée de bien haut, que l'amour ne se bornait pas là,
se demandant enfin si, derrière la volupté, il n'y en avait pas une plus grande encore,
ni après le plaisir une plus vaste jouissance, car elle avait une soif inépuisable
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d'amours infinis, de passions sans bornes. Mais quand elle vit que l'amour n'était
qu'un baiser, une caresse, un moment de délices ou se roulent entrelacés, avec
des cris de joie, l'amant et sa maîtresse, et puis que tout finit ainsi, que l'homme se
relève, la femme s'en va, et que leur passion a besoin d'un peu de chair et d'une
convulsion pour se satisfaire et s'enivrer, l'ennui lui prit à l'âme, comme ces affamés
qui ne peuvent se nourrir.’
Het is het wrede ontwaken van Mazza uit omhelzingen waarin ze de eindeloosheid
had gezocht, en ook Emma Bovary zou de onlesbare dorst kennen naar onbegrensde
liefdesverrukkingen. Wie de eeuwigheid zoekt in een ephemere omarming wacht
een bittere ontgocheling, en de romantiese helden en heldinnen, die de hartstocht
vergoddelikten, een mystieke macht toeschreven aan de drift die de ‘uitverkoren
zielen’ tot elkander drijft, hebben 't droevigst de tegenstelling gevoeld tussen hun
smachten naar eindeloosheid en de menselike tijdelikheid waarin de liefde zich aan
hen openbaarde.
Treffender, konkreter, rijk-afwisselend klinkt het in Madame Bovary: ‘N'importe!
elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait donc cette insuffisance
de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait?.... Mais, s'il y
avait quelque part un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois
d'exaltation et de raffinements, un coeur de poète sous une forme d'ange, lyre aux
cordes d'airain, sonnant vers le ciel des épithalames élégiaques, pourquoi, par
hasard, ne la trouverait-elle pas? Oh! quelle impossibilité! Rien, d'ailleurs ne valait
la peine d'une recherche; tout mentait! chaque sourire cachait un bâillement d'ennui,
chaque joie une malédiction, tout plaisir son dégoût, et les meilleurs baisers ne vous
laissent sur la lèvre qu'une irréalisable envie d'une volupté plus haute.’
De minnaar van Mazza ontvlucht naar Amerika haar krankzinnige hartstocht. Ook
Rodolphe zou later, zijn avontuur moede, de hinderlike liefde van Emma ontvluchten.
Het genie van de jonge Flaubert werd steeds rijper. Het blijkt uit Agonies (1838),
opgedragen aan de dierbare vriend Alfred Le Poittevin. uit La Danse des Morts
(1838), uit Mémoires d'un fou (1838), eveneens opgedragen aan Alfred, uit Smarh
1)
(1839) , uit Novembre (1842).
Het grootste gedeelte van dit werk bestaat uit bekentenissen, vuri-

1)

Smarh hoop ik te bespreken in een studie over La Tentation de Saint Antoine.
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ge en sombere uitstortingen van een hevig en wanhopig gemoed.
Agonies! ‘pensées sceptiques’ noemde hij ze. Inderdaad bevatten ze een ‘abîme
immense de scepticisme et de désespoir.’ Verveling, moedeloosheid, wanhoop om
de ijdelheid van het leven, ongeloof, kwellen het hart van de jonge dichter. ‘Le Dieu
qui s'amuserait à tenter les hommes pour voir jusqu'où ils peuvent souffrir, ne serait-il
pas aussi cruellement stupide qu'un enfant qui, sachant que le hanneton va mourir,
lui arrache d'abord les ailes, puis les pattes, puis la tête?’ Wormen vervreten het lijk
ook van hem die beroemd was. Stof en Niet, ziedaar het eindwoord. En de ziel?
Wel, dat is misschien ‘cette exhalaison fétide qui sort d'un cadavre.’ Verwonderlik
is het dat de jonge Flaubert niet heeft willen zien de mogelikheid van een onsterfelike
ziel, buiten het vergankelike lichaam om. Opmerkelik dat de dichter der Méditations
zo weinig invloed op hem heeft uitgeoefend. De vurige begeerte van Lamartine,
ondanks twijfel en wanhoop, te geloven aan een voortleven van wat de Eeuwigheid
zocht en Elvire beminde, heeft geen indruk op hem gemaakt.
Zijn opvatting van leven en dood is dezelfde als die van Théophile Gautier, die
juist in hetzelfde jaar zijn Comédie de la Mort had doen verschijnen. Ook die verzen
doorhuivert voortdurend de gedachte aan de ijdelheid van het leven. In Napoleon,
Faust, Don Juan tekent Gautier ontgochelden als hijzelf. Nòch de Eerzuchtige nòch
de Zoeker nòch de Minnaar vinden hier geluk. En de levensmoede dichter wordt
aangelokt door de rust van het graf: ‘Le néant a des lits et des ombrages frais’, en
door de doodse stilte van een klooster.
Maar behalve skeptiese moedeloosheid, en verlangen naar de stille extase van
de Thebaïs, kende Gautier nog andere gevoelens. Hij was toen reeds de op vormenen kleurenweelde verliefde kunstenaar, die, had hij er de rijkdommen voor bezeten,
het leven zou hebben geleid van zijn helden Fortunio en d'Albert, zich omringd zou
hebben met de schoonste-kunstwerken en de schoonste vrouwen. Die flonkerende
schoonheidsdromen vindt ge overal in de vertellingen die ontstonden in dezelfde
tijd als zijn Comédie de la Mort. Doch ook in deze dichtbundel komt zijn heidense
levensliefde telkens stralend breken door de sombere doodsgedachten. Uit de
verheven opwekking die hij tot de dichters richt aan 't eind van zijn gedicht op
Petrarca (Le Triomphe de Pétrarque), en uit de kleurig-geestige schildering die hij
geeft van ‘l'art pour l'art’ kunstenaar in 't begin van A un jeune Tribun, blijkt voldoende
dat voor hem de schoonheid een troosteres was, die
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hem de nietigheid van al het menselike en het trieste einde, ook van de grootsten,
kon doen vergeten. Trouwens, Gautier is al jong zichzelf geweest en heeft nooit
meegedaan - altans niet in ernst - aan de buitensporigheden van sommige romantici;
met de verering van de middeleeuwen en Byron, met de doodskoppen- en
skelettenkultus, heeft hij ondeugend gespot in zijn boek over de Jeune-France.
De Mémoires d'un fou zijn grotendeels autobiografie. In de opdracht aan Alfred
Le Poittevin zegt Flaubert dat hij van plan was een ‘roman intime’ te schrijven, ‘où
le scepticisme serait poussé jusqu'aux dernières bornes du désespoir,’ maar onder
't schrijven brak de persoonlike ervaring door 't verhaal heen. Alfred zal vinden aldus de auteur - dat de schildering geforceerd, met opzet versomberd is. Maar laat
hij bedenken dat het een gek is die deze bladzijden schreef. Inderdaad, indrukken,
ideeën, herinneringen, dromen en grillen van een buitensporige dwaas. Zijn snikken
en zijn lachen, maar een hokkende spottende skeptiese lach, niet de blijde lach van
de vreugde om 't leven, maar die van twijfele en honende spot. En al die gevoelens
en ideeën in klinkende perioden, in schellichtende romantiese beeldspraak.
Geen wonder dat Flaubert tot een uitstorting van zijn zieleleven en van persoonlike
ervaringen bewogen werd. Met bewondering - het blijkt uit zijn brieven van die tijd
- las hij de Confessions van Rousseau, waarvan sommige bladzijden hem deden
‘wegsmelten in zaligheid en verliefde dromerijen,’ en de gehele literatuur van zijn
tijd stond in 't teken van zelfontleding: in 1835 was Sainte-Beuve's Volupté
verschenen, in 1836 de Confession d'un enfant du siècle van Musset; Indiana van
George Sand is van 1832, haar Lélia van 1833.
Evenals Agonies, de lyriese ontboezemingen die ik zoeven besprak, zijn de
Mémoires d' un fou belangrijk, omdat zij ons - hoewel gechargeerd - de gevoelens
openbaren van Flaubert vóór zijn zeventiende jaar, omdat zij ons tonen hoe de
hartstochtelike geniale knaap de invloed onderging van zijn grote tijdgenoten, hoe
zijn somberheid gevoed werd door hun pessimisme. In zijn wanhoopszangen horen
we de echo van hun stemmen. Niet alleen de stemmen van tijdgenoten. De
veellezende knaap, geneigd de nietigheid en de vergankelikheid van de mens en
al het menselike te zien, vond die opvatting bij bijna alle grote Franse moralisten,
en niet 't minst bij hem die altijd zijn lievelingschrijver zou blijven: Montaigne. Telkens
vinden we bij Flaubert gedachten die aan Montaigne herinneren, over de onvrijheid
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van de mens, die geboren wordt met het erfdeel van vaderlike of voorvaderlike
ondeugden, die een speelbal is van de elementen, over zijn aarzelingen en
tegenstrijdigheden, over de ontoereikendheid van het verstand waarop hij zich
zozeer pleegt te verhovaardigen, over de relativiteit van goed en kwaad. Rauw-cynies
zegt de jonge Flaubert: ‘On te dira qu'on doit aimer son père et le soigner dans sa
vieillesse: tu feras l'un et l'autre et tu n'avais pas besoin qu'on te l'apprît, n'estce
pas? cela est une vertu innée comme le besoin de manger; tandis que, dernière la
montagne ou tu es né, on enseignera à ton pareil à tuer son père quand il est vieux,
et il le tuera, car cela, pense-t-il, est naturel, et il n'était pas nécessaire qu'on le lui
apprît. On t'élèvera en te disant qu'il faut se garder d'aimer d'un amour charnel ta
soeur ou ta mère, tandis que tu descends, comme tous les hommes, d'un inceste,
car le premier homme et la première femme, eux et leurs enfants, étaient frères et
soeurs; tandis que le soleil se couche sur d'autres peuples qui regardent l'inceste
comme une vertu et le fratricide comme un devoir.’
Op verschillende plaatsen heeft Montaigne zich uitgelaten over de verscheidenheid
van gewoonten en wetten. Ik herinner slechts aan de volgende zinsnede uit de
Apologie de Raimond Sebond: ‘Il n'est chose en quoy le monde soit si divers qu'en
coustumes et loix: telle chose est icy abominable, qui apporte recommendation
ailleurs, comme en Lacedemone la subtilité de desrobber; les mariages entre les
proches sont capitalement deffendus entre nous, ils sont ailleurs en honneur; le
meurtre des enfants, meurtre des peres, communication de femmes, traficque de
voleries, licence à toutes sortes de voluptez, il n'est rien en somme si extreme qui
ne se treuve receu par l'usage de quelque nation.’
Het is aardig de rhetories-opgewonden toon van Flaubert te vergelijken met de
genoeglik-kalme van Montaigne.
Als we de ontboezemingen over zijn jeugd lezen, waarmede Flaubert de Mémoires
inluidt, verschijnt onmiddellik de figuur van René voor onze geest, en we denken
aan de beroemde bladzijde: Du Vague des passions in Le Génie du christianisme,
de bladzijde waarin Chateaubriand uitstekend de eigenaardige geestestoestand
ontleedt van zoveel hartstochtelike jonge mensen. De jeugdige dromers hebben al
hun geestelike energie verspild aan de bepeinzing van hartstochten die hun slechts
van horen zeggen of uit boeken bekend zijn; hun verbeelding is wonderbaarlik rijk
en weeldrig, maar hun uiterlik leven is
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schromelik dor. Ze hebben alles doorleefd in droom, doch niets in ervaring. En dit
verkropt-in-zich-omdragen van hevige gevoelens, van verlangens en hartstochten
die zich niet kunnen uitleven, maakt hen onrustig, bitter en skepties.
De gemoedsgesteldheid die Chateaubriand in Du Vague des passions tekent, en
die hij illustreert met zijn René-verhaal, was ook die van de Dwaas van Flaubert.
We zien hem als een dromer, maar geen tedere dromer; we zien hem als een
opstandige, die Byron en Werther verslonden heeft. Ver weg uit de school, zwerven
zijn dromen naar 't Oosten, naar de woestijn, naar de vurige liefde van Arabiese
vrouwen, naar Rome, het Rome van Nero. Hij, de dromer, wordt niet begrepen door
leermeesters, wordt bespot door kameraden, die niet dulden zijn spottende
onafhankelike aard, zijn bijtende ironie. 't Verschil tussen droom en werkelikheid
was groot ook bij de Dwaas, en juist die tegenstelling veroorzaakte ontevredenheid,
die zich uitte in sarkasme en cyniese spot. Jeugdbrieven van Flaubert aan Alfred
Le Poittevin en Ernest Chevalier, die nòch in de Charpentier-editie nòch in de
uitgebreidere Conard-editie van zijn Correspondance voorkomen, bewijzen hoe
1)
buitensporig-grof zijn cynisme zich uitte, vooral over sexuele dingen.
Wèl geeft de schoonheid van geliefde meesters de Dwaas vervoeringen, en kan
hij schrijven: ‘Si j'ai éprouvé des moments d'enthousiasme, c'est à l'Art que je les
dois,’ maar tegelijk brengt die aanbeden Kunst hem teleurstellingen, juist omdat hij
het ideaal van schoonheid, vaag en hoog, eindeloos ver verwijderd ziet van hetgeen
hij bereikt in eigen werk, en bereikt ziet door anderen: ‘L'homme avec son génie et
son art n'est qu'un misérable singe de quelque chose de plus élevé.’
Het was in de zomer van 1836 dat Flaubert in de badplaats Trouville in
aanbiddende liefde ontgloeide voor een schone getrouwde vrouw, Madame
Schlésinger. Die liefde zou onuitwisbaar blijven in zijn herinnering gedurende zijn
later leven. Ze zou de lichtkern worden van zijn heerlikste verbeeldingen; hij zou
haar lyries bezingen in de Mémoires d' un fou en eenmaal zou ze, als een zoete en
tegelijk pijnigende extaze het kille nutteloze leven verwarmen van Frédéric Moreau
in de tweede Education sentimentale.
Het verhaal van de Dwaas eindigt met zijn zoeken naar het antwoord op de grote
vragen: Wat is God? wat is Oneindigheid? Wat is

1)

René Descharmes, aan wie inzage verleend is van die brieven, spreekt er over in zijn Flaubert
avant 1857.
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Eeuwigheid? De Oneindigheid, ‘gouffre immense, spirale qui monte des abîmes
aux plus hautes régions de l'inconnu, vieille idée dans laquelle nous tournons tous,
pris par le vertige.’ Reeds als knaap heeft Flaubert de duizelende wind van de
krankzinnigheid langs zijn slapen voelen suizen als hij trachtte door te dringen in
de betekenis van het begrip Oneindigheid. Hoe dikwels zal hij dat begrip besproken
hebben met zijn trouwe vriend Alfred Le Poittevin, tot wiens geliefde schrijvers
Spinoza en de neo-platonici behoorden. Er is een opmerkelike overeenkomst waar
te nemen tussen de pessimistiese levensopvattingen der beide vrienden, en 't is
niet onwaarschijnlik dat de vijf jaar oudere Alfred bij Gustave de neiging tot
somberheid heeft versterkt. Het laatste gedeelte van Alfred's leven is tragies geweest:
fyziek verzwakt, ook door uitspattingen, zwak van wil, vreugdeloos, omdat hij door
analyse van alle menselike gevoelens de vreugde van de verwachting in zich gedood
had. Die levende dood heeft Flaubert ook gekend, maar hij heeft er zich aan
ontworsteld. In 1848 is Alfred Le Poittevin gestorven, en men kent de wonderbaarlike
brief van Flaubert aan Maxime Du Camp over Alfred's laatste dagen, zijn dood, zijn
begrafenis, die brief waarin geen enkele banale klacht voorkomt, en die toch, van
't begin tot 't einde doet huiveren en schreien om de ontzaglike smart die men achter
1)
elk woord ervan voelt beven.
Om duidelik het verschil te zien tussen Flaubert en zijn grote voorganger
Chateaubriand, behoeft men slechts te vergelijken de indruk die het gelui der klokken
op beiden maakt. René ondergaat er de zoete bekoring van. Voor hem ademen die
klanken niets dan landelike onschuld, rust, religieuse bekoring, weemoedige
jeugdherinneringen. ‘Tout se trouve dans les rêveries enchantées où nous plonge
le bruit de la cloche natale: religion, famille, patrie, et le berceau et la tombe, et le
passé et l'avenir.’
Ook de Dwaas der Mémoires wordt bewogen door de klanken van de kerkklok.
Hij houdt van het kille regelmatige doodsgelui, dat hem doet peinzen over eeuwigheid
en eindeloosheid, en het wijde netwerk van geluid dat geweven wordt tussen hemel
en aarde, als alle kerken te zamen tot de dienst roepen, wekt in hem grootse
gedachten. Maar de onverschilligheid van de klokken die eenmaal om zijn dood
zullen luiden, en een ogenblik daarna voor een doop, lijkt hem een hoon:

1)

René Descharmes heeft 't onuitgegeven werk van Alfred Le Poittevin gepubliceerd, tegelijk
met zijn proefschrift over Flaubert. 't Filozofies verhaal Bélial is 't merkwaardigste wat Le
Poittevin geschreven heeft.
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‘Vous êtes donc une dérision comme le reste et un mensonge comme la vie, dont
vous annoncez toutes les phases: le baptême, le mariage, la mort. Pauvre airain,
perdu et penché au milieu des airs, et qui servirait si bien en lave ardente sur un
champ de bataille ou à ferrer des chevaux’!
Ook Novembre is autobiografies, maar 't verhaal is rijper. Vier jaar scheiden het
van de Mémoires d'un fou, vier jaar waarin Flaubert Rouen had verlaten, en in Parijs
rechten was gaan studeren. Zonder enig enthousisasme was hij in 1840 die studie
begonnen. Ze leidde immers tot een advokaatschap of een rechterlike betrekking,
en de gedachte een ‘nuttig’ mens in de maatschappij te worden was een gruwelike
voor Flaubert. Hij had daarover juist dezelfde ideeën als zijn meester Gautier. ‘Il
faut s'établir, avoir une position dans le monde, on s'ennuie à rester oisif, il faut se
rendre utile, l'homme est né pour travailler: maximes difficiles à comprendre et qu'on
avait soin de souvent lui répéter.’ Ziedaar, in Novembre, een toespeling op hetgeen
hijzelf ervaren had. Zijn vader had gewild dat hij een beroep zou kiezen, en toen ik citeer opnieuw Novembre - ‘résigné à s'ennuyer partout et à s'ennuyer de tout, il
déclara vouloir faire son droit et il alla habiter Paris.’ We weten, uit zijn
Correspondance en door de Souvenirs van Maxime Du Camp, wat die rechtstudie
voor hem geweest is: een marteling. De stijl van de wetboeken was een voortdurende
kwelling, het ‘code civil’: ‘quelque chose d'aussi sec, d'aussi dur, d'aussi puant et
platement bourgeois que les bancs de l'école où on va se durcir les fesses à en
entendre l'explication.’ Daarbij kwam dat de rechtspraak hem een dwaze grap
toescheen: ‘Juger les autres, quelle farce!’ Volgens Du Camp schreef hij, zonder
ze te begrijpen, de paragrafen van zijn wetboeken over, raakte nog meer in de war
door de studie van kommentaren, en leed een droevig échec bij zijn examens. De
weerzin waarmee hij werkte, de kleurige dromen waaraan hij zich overgaf, als hij
over zijn wetboeken zat gebogen, dat buitensporige verbeeldingsleven, maar ook
andere excessen waarin hij zich stortte met de vitale drang van zijn robust lichaam,
excessen van roken en eten vooral, ziedaar de waarschijnlike redenen van zijn
nederlaag in de worsteling met een wetenschappelike materie die hij in later jaren
gemakkelik zou hebben beheerst.
Ik zei reeds dat Novembre bezonkener werk is dan Mémoires d'un fou. Het Parijse
leven, liefdeservaringen, doch vooral het intellektuele leven, omgang met studenten
en kunstenaars, de muziekuit-
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gever Schlésinger, de beeldhouwer Pradier, later Louis de Cormenin en Maxime
Du Camp, en vooral onafgebroken lektuur, hadden de geest van Flaubert gerijpt.
In Novembre wordt 't zieleleven beschreven van dezelfde knaap die we kennen uit
Mémoires d'un fou, maar reeds kan de dichter dat zieleleven weergeven met de
objektiviteit waarmede men het verleden beziet. Geen beschouwingen meer over
de menselike ellende in 't algemeen, zoals in Mémoires, maar alleen de gevoelens
en ervaringen van de hartstochtelike jongeling. Zijn ziel vindt een zusterziel in die
van de prostituée, in wier armen hij voor 't eerst zijn zinnelikheid bevredigen kan.
Flaubert was achttien jaar toen 't in Novembre beschreven avontuur met Marie
voorviel. Niet om 't geval zelf natuurlik, de inwijding in de werkelikheid der
lichaamsliefde, maar om de wijze waarop de geëxalteerde jongeling die inwijding
beleefd en weergegeven heeft, is dit avontuur 't vermelden waard. Om de deceptie
die moest komen, nadat de droom zo wonderbaarlik was geweest: ‘Ce n'était donc
que cela, aimer! ce n'était donc que cela, une femme!.... Aura-t-on, en effet, dépensé
tant de rêves sublimes, tant de désirs bouillants pour aboutir là?’ Vermeldenswaard
ook om het groots-sombere karakter dat hij zijn inwijdster verleent; als een hetaire
schildert hij haar, die de hartstocht ondergaan heeft van rijke en arme mannen,
mooie en lelike, doch die nooit bevrediging heeft gekend. En als Marie hem de
bekentenis heeft gedaan van haar onvoldaanheid, van haar eeuwig verlangen, voelt
de jonge man zich plotseling aan haar verwant. Immers, hij ook is de zoeker, de
immer onbevredigde: ‘Sans nous connaître, elle dans sa prostitution et moi dans
ma chasteté, nous avions suivi le même chemin, aboutissant au même gouffre;
pendant que je me cherchais une maîtresse, elle s'était cherché un amant, elle dans
le monde, moi dans mon coeur; l'un et l'autre nous avaient fuis.’ Fantazie en waarheid
zijn dooreengemengd in dit autobiografies verhaal. We geloven niet aan de
tragies-geweldige grootsheid van de romantiese prostituée, maar véél in dit verhaal
komt ons voor werkelik doorleefd te zijn. En in de uitbeelding daarvan herkennen
we reeds éven de latere Flaubert, die de schijnbaar banaalste momenten zou weten
op te voeren tot kostelike schoonheid. In de beschrijving van 't nachtelik waken van
de jonge man bij zijn slapende minnares: het aanlichten van de dag, haar houding,
't strooien van de verwelkte violen over haar borst, en zijn gedachten daarbij, in die
beschrijving is reeds iets te speuren van de schoonheidshuiver die trilt door vele
bladzijden van Salammbô en
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1)

Madame Bovary. In zijn studie over de jeugdgeschriften van Flaubert, heeft Coleman
er de aandacht op gevestigd dat we in de Marie van Novembre, in haar
onbevredigdheid, in haar maagd-zijn ondanks al het doorleefde, een vrouwefiguur
van Théophile Gautier terugvinden. Rosine uit Mademoiselle de Maupin heeft niet
't fataal-demoiese van Marie, doch ook zij heeft eindeloos verlangd, tevergeefs: ‘On
pourrait mettre des roses blanches sur ma tombe. J'ai eu dix amants, mais je suis
vierge, et mourrai vierge.’ Ook in de jongeling die zijn ervaringen vertelt, vinden we
een gelijkenis met d'Albert, de schoonheidsminnaar uit dezelfde roman van Gautier.
Als we d'Albert horen zeggen: ‘Je suis aussi las que si j'avais exécuté toutes les
prodigiosités de Sardanapale, et cependant ma vie a été fort chaste et tranquille en
apparence; c'est une erreur de croire que la possession soit la seule route qui mène
à la satiété. On y arrive aussi par le désir, et l'abstinence use plus que l'excès,’ dan
denken we aan dergelijke zinnen uit Novembre, en als we d'Albert in een prachtige
tirade Tiberius, Caligula en Nero horen verheerliken, wier daden minder geweldig
zijn dan zìjn dromen, hij die zelfs gewenst heeft vrouw te zijn om nieuwe zaligheden
te leren kennen, dan klinkt daaruit dezelfde toon als uit Novembre: ‘J'aurais voulu
être empereur pour la puissance absolue, pour le nombre des esclaves, pour les
armées éperdues d'enthousiasme, j'aurais voulu être femme pour la beauté, pour
pouvoir m'admirer moi-même, me mettre nue, laisser retomber ma chevelure sur
mes talons et me mirer dans les ruisseaux.’
Opnieuw zien we dus Flaubert de invloed ondergaan van de tien jaar oudere
tijdgenoot, die later zijn persoonlike vriend zou worden, en aan wie hij eens zou
schrijven in een brief, waarin hij hem bedankt voor een kritiek over Salammbô: ‘Si
on m'avait dit, il y a vingt ans, que ce Théophile Gautier, dont je me bourrais
l'imagination, écrirait sur mon compte de pareilles choses, j'en serais devenu fou
d'orgueil.’
2)
Novembre werd voltooid in 1842. Het volgend jaar begon hij een ander werk: de
eerste Education sentimentale, waaraan hij met tussenpozen arbeidde, tot 1845.
In Februarie '43 had hij er een aanvang mee gemaakt, in Parijs, maar toen hij, in
Oktober van hetzelfde jaar, na de

1)
2)

A. Coleman, Flaubert's Literary development in the light of his Mémoires d'un fou, Novembre
and Education sentimentale (version of 1845) Elliott Monographs.
Voor de verschillende door mij vermelde data, die de geestelike evolutie van Flaubert beter
doen volgen, heb ik grote verplichtingen aan de Biographie chronologique, achter in 't tweede
deel van Autour de Flaubert, door René Descharmes en René Dumesnil.
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eerste aanval van de zenuwziekte, die hem jarenlang zou plagen, besloten had in
Rouen te blijven, heeft hij 't boek dààr en te Croisset, waar zijn ouders waren gaan
wonen, voltooid.
Dit boek, dat men niet verwarre met de door Flaubert zèlf in 1869 uitgegeven
Education sentimentale, beschrijft de zieleavonturen van twee vrienden, en is vóóral
belangrijk omdat 't de wending tekent die het geestelik leven van Flaubert zou
nemen, de wending van lyriek naar realisme, van uitbundig subjektivisme naar
beheerste objektiviteit.
Van de twee vrienden gaat de een, Henry, in Parijs rechten studeren, en blijft de
ander, Jules, in zijn provinciestad. Henry krijgt kamers in een pension, dat gehouden
wordt door het echtpaar Renaud. Henry, die sentimenteel en melankoliek is, leidt
in Parijs een eenzaam leven. Het is zeer waarschijnlik dat Flaubert in het leven van
de jonge student, zijn eigen studenteleven, altans het begin ervan, geschilderd heeft.
Mevrouw Renaud, die mooi en hartstochtelik is, en niet houdt van haar banale
echtgenoot, wordt de minnares van haar stille pensionnaire. Maar zij is tien jaar
ouder dan Henry, en er ontstaat een drama dat op dat van Adolphe gelijkt. Evenals
Ellénore is mevrouw Renaud bevreesd haar jonge vriend te verliezen, en haar liefde
wordt even jaloers, even hinderlik als die van Ellénore. Uitstekend heeft Flaubert
deze liaison beschreven, de jaloezie van hààr op andere vrouwen die hij ontmoet,
zìjn jaloezie op haar man, de verdenkingen, de verwijten. Ze vluchten naar Amerika,
en na een worsteling met materiële moeilikheden, wordt hun leven kalm en banaal.
Treffend is het kontrast tussen de hartstochtelike drift der eerste tijden en de
burgerlike alledaagsheid waarin hun liaison doodloopt. Als we bedenken hoe schoon
voor de knaap van Novembre 't woord ‘adultère’ klonk, en er hier de trieste achterkant
van zien, wordt 't duidelik welk een inzicht Flaubert in korte tijd had verkregen in die
vroeger aanbeden waan. Henry en zijn vriendin keren naar Frankrijk terug, waar hij
in Aix zijn studie gaat hervatten. Langzamerhand vervreemden ze geheel van elkaar.
Henry wordt een man van de wereld en een ‘homme à bonnes fortunes,’ die eenmaal
député of minister zal zijn, die niet ongevoelig is voor kunst, maar die er vooral een
amusement in ziet, zoals alles amusement voor hem is.
Het is niet onmogelik dat Flaubert, toen hij de Education sentimentale ontwierp,
uitsluitend van plan is geweest een autobiografiese roman te maken, en dat het
verschil in de karakters der beide vrienden

Groot Nederland. Jaargang 19

347
indien hij tenminste terstond twee hoofdpersonen en niet één voor ogen heeft gehad,
aanvankelik minder geprononceerd was dan tenslotte het geval blijkt te zijn in de
loop van 't verhaal.
‘Le héros de ce livre.’ Aldus begint de eerste zin van 't boek, en die held is Henry,
de student in de rechten. Maar vooral om de belangrijke evolutie van zijn geest,
zouden we Jules evengoed de held van 't verhaal kunnen noemen. Het is niet
onwaarschijnlik dat, voor goed teruggekeerd in Rouen, Flaubert de behoefte heeft
gevoeld zijn veranderde ideeën uit te spreken, en daarvoor aan de figuur van Jules
de waarde heeft gegeven van een jong kunstenaar die, na veel dwalen, zich bewust
wordt wat waarachtige kunst betekent, terwijl Henry een gechargeerd portret is van
zijn vriend Ernest Chevalier.
Een innige vriendschap verbond sinds vele jaren Ernest Chevalier en Flaubert.
Evenals Alfred Le Poittevin was ook Ernest Chevalier een leerling van 't collège van
Rouen. Een vrolike enthousiaste jongen, wiens levenslust de sombere stemmingen
van Gustave dikwels wist te verdrijven. Deze had behoefte aan de
goedgehumeurdheid van zijn vriend. Het blijkt uit hun briefwisseling. In een brief
van 19 Desember 1839 schrijft Flaubert: ‘Au lieu de perdre deux feuilles de papier
à me moraliser, raconte-moi plutôt des blagues, de bonnes facéties, car, après tout,
c'est la meilleure chose, la plus simple, la plus douce.’ Later zijn de vrienden van
elkaar vervreemd. Geen onenigheid ontstond tussen hen, maar Chevalier beging
't ergst vergrijp dat denkbaar was in de ogen van Flaubert: hij ging zich niet aan de
Literatuur wijden, hij werd substituut-officier van justitie op Corsica. Schamper zijn
de brieven van Flaubert waarin hij spot met de brave ambtenaar. ‘Te voilà donc
devenu homme posé, établi, piété (?), investi de fonctions honorables et chargé de
défendre la morale publique. Regarde-toi immédiatement dans ta glace, et dis-moi
si tu n'as pas une grande envie de rire. Tant pis pour toi si tu ne l'as pas, cela
prouverait que tu es déjà si encrassé dans ton métier que tu en serais devenu
stupide. Exerce-le de ton mieux, ce brave métier, mais ne le prends pas au sérieux.’
Juist in de dagen dat Flaubert zijn Education sentimentale schreef, werd Chevalier
de ernstige ambtenaar, de ‘bourgeois,’ en het komt me waarschijnlik voor dat de
auteur, bij het uitwerken van de verandering die hij zijn figuur Henry laat ondergaan,
dikwels de verandering van zijn vriend Chevalier voor ogen heeft gehad.
Tegenover Henry staat, vooral wat de evolutie in zijn ideeën be-

Groot Nederland. Jaargang 19

348
treft, scherp kontrasterend, diens vriend Jules. Zijn zieleleven herinnert telkens aan
dat van de zelfontleder der Mémoires d'un fou en van Novembre. Ook in zijn
hartstocht voor 't toneel herkennen we de jonge Flaubert. Is het avontuur van de
liefde voor de komediante en de teleurstellende ontknoping daarvan een herinnering
aan een dergelijk in het leven van Flaubert? We weten welk een gebeurtenis het
optreden van de Parijse toneeltroepen was voor de jeugdige collégien. Maar ook
de sombere levensbeschouwing van Jules doet onmiddellik aan die van Flaubert
zèlf denken, de Flaubert die we in de vorige bladzijden schetsten. Van de stijl van
Jules wordt gezegd: ‘Il considérait la rhétorique comme une chose grave; quand il
faisait du style, l'hyperbole l'emportait au-delà de sa pensée, et il employait des
expressions magnifiques pour des sujets assez pauvres.’ Is deze karakteristiek niet
treffend van toepassing op veel van Flaubert's jeugdgeschriften?
Na 't avontuur met de komediante, na haar bedrog, komt er bij Jules een afkeer
van het leven, een onverschillige rust, waarin hij glimlachend de dood verwacht.
Maar die toestand is niet blijvend. Hij ontwaakt uit zijn indolentie, om in verbeelding
alle hartstochten en alle begeerten te kennen. Gelijk tot St. Antonius komen
Gelddorst, Wellust en Krijgsroem tot hem. Ook hier her kennen we weer de jonge
Flaubert, die het moderne leven ontvlucht om in de oudheid de heftigste en
kleurrijkste hartstochten te vinden. Ze zijn zeer merkwaardig, de bladzijden van de
Education sentimentale die Jules' voluptueuse dromen schilderen en die de
bedwelmende verzoekingen van Antonius aankondigen. Maar op die geestelike
orgie volgt - de overgang wordt ons door Flaubert niet duidelik gemaakt - een wijde
sympathie voor de schepping: De in-zich-zelfgekeerde en van zichzelf vervulde
egoist spreidt zijn liefde rondom, over bloemen, bomen en stenen, doden en
levenden. De aandacht van Jules gaat tot de oudste tijden van de aarde, die van
mastodonten en dinotheriums, tot de geschiedenis van Indië, Egypte en Griekenland,
tot alle ideeën en systemen, tot alle godsdiensten. Langzamerhand onttrekt hij zich
aan het konkrete, het beperkte, het eindige, om in het abstrakte, het eeuwige, het
schone te blijven. ‘Daar hij weinig van zijn vaderland hield, begon hij de mensheid
te begrijpen; daar hij noch kristen noch “filosoof” was, kreeg hij sympathie voor alle
godsdiensten; daar hij de Tour de Nesle niet meer bewonderde en de rhetorica had
afgeleerd, doorvoelde hij alle literaturen.’ Hij gaat gevoelens bestuderen die afwijken
van
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de zijne, stijlen die niet gelijken op zijn stijl. Hij komt tot de konkluzie dat alle
akademiese regelingen, alle theorieën en verhandelingen waardeloos zijn voor de
echte kunstenaar, wiens stijl biezonder is als zijn gedachte: ‘Elk kunstwerk heeft
zijn eigen poetica.’ Er zijn nog andere dingen die Jules gaat begrijpen. Hij ontdekt
dat ‘lelikheid’ en ‘schoonheid’ slechts menselike begrippen zijn. Lelikheid bestaat
nòch in de natuur nòch in de wetenschap. De wetenschap erkent geen monsters;
zij verafschuwt geen enkel schepsel, en bestudeert met even grote liefde de wervels
van de boa en de miasmen der vulkanen als het strottenhoofd van de nachtegaal
en de bloemkroon van een roos.
Zo tracht Jules zich los te maken van de betrekkelike persoonlike inzichten van
de enkeling. Hij wil even onpartijdig, even ruim, even ‘objektief’ zijn als Natuur en
Wetenschap.
Zó immers zijn de grote kunstenaars. Op hen hebben de toevallige
levensomstandigheden geen vat. Zij vervullen hun taak met een goddelike
hardnekkigheid, en 't geeft hun geen persoonlike trots: ze zijn als fakkels die zelf
niet weten dat ze verlichten. Ze vertolken àlle gevoelens met meer warmte, kracht,
natuurlikheid dan de lyriese dichters, die eigen emoties uitzingen. Jules trok daaruit
de gevolgtrekking dat uitwendige prikkels de bezieling dikwels verzwakken of
ontaarden, dat men nuchteren moet zijn om de wijn te bezingen, en niet verliefd
behoeft te zijn om de liefde te schilderen. Zijn kunstenaarsverbeelding geeft Jules
genietingen die de slaven van hun hartstochten niet kennen. ‘De macht bezit krachten
die de machtigen onbekend zijn, de wijn een smaak waarvan zij die hem drinken
onwetend zijn, de vrouw weelden die zij die ervan genieten niet bemerken, de liefde
een lyriek die vreemd blijft aan hen die van liefde vervuld zijn.’ In een jubelende
hymne op de heerlikheid van de kunstenaar bezingt de schrijver diens overgave
aan alle vormen en alle kleuren. Maar geen emotie mag hem verwarren; alleen de
gevoeligheid van de schepper mag hij kennen: wat het leven hem aan toevalligs
geeft, drukt hij uit als onveranderlik in de kunst; vloed van de wereld, eb van zichzelf,
onmetelik pantheisme dat hem doorstroomt en weer in de kunst verschijnt.
We hebben gezien dat de verandering van Jules in de Education sentimentale vrij
plotseling plaats heeft. Is ook die bevrijding uit de egoistiese wereldbeschouwing
bij Flaubert zo onverwacht geweest?
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Zeer vermoedelik niet. En evenmin natuurlik heeft die verandering plaats gegrepen
zonder invloed van de intellektuele atmosfeer van die dagen. Flaubert heeft de
kentering meegemaakt die door talloze Franse kunstenaars van zijn tijd werd
doorleefd.
In zijn Souvenirs littéraires vertelt Maxime Du Camp dat, toen de Lucrèce van
Ponsard in 't Odéon werd opgevoerd, Flaubert tot de bewonderaars er van behoorde,
Flaubert, de enthousiaste Hugo-vereerder! Du Camp spreekt spottend over die
bewondering voor 't klassieke stuk van Ponsard, dat werd toegejuicht hetzelfde jaar
van de smadelike val der Burgraves van Hugo. Het is zeker dat de geestdrift
waarmede Flaubert Marie Dorval als Lucretia toejuichte, niet alleen ging tot de
vertolkster, maar ook tot de sobere antieke werkelikheid en tot de diepere
psychologie, die zich, zij 't dan ook in dorre verzen, wederom op de planken
vertoonden na de kleurige, zwierige, welluidende, maar zielloze beweging van het
romantiese drama.
De herleefde liefde voor de antieken, die zich uitte op alle gebieden - archaeologie,
beeldhouwkunst, poëzie - was een machtige faktor bij die bevrijding van de geesten
uit overdreven zelfbeschouwing en zelfbezinging. De romantiese gevoelens en
ideeën: hyperindividualisme, hartstochtverheerliking, Byronisme, Walter Scottisme,
waren omstreeks 1840 vrijwel uitgebloeid.
In de beeldhouwer Pradier, die hij dikwels bezoekt, zag Flaubert de zuivere alleen
voor zijn kunst levende artiest, - ‘un vrai Grec, et le plus ancien de tous les
modernes,’ de werkman, die, zonder zich te bekommeren om politiek of godsdienst,
zijn taak vervulde, uit liefde voor zijn heerlik ambacht. Het voorbeeld van Pradier
zal van grote invloed geweest zijn op de metamorfoze van Flaubert.
Moet, in verband met die metamorfoze, nog een gebeurtenis genoemd worden,
die plaats had in Oktober 1843: zijn eerste zenuwtoeval?
René Dumesnil, die in 1905 een mediese dissertatie schreef over Flaubert et la
Médecine, gelooft niet - en hij geeft voor zijn oordeel verschillende gronden aan dat de zenuwaanvallen van Flaubert zuiver epilepties waren; hij spreekt van ‘attaques
d'hystérie, à forme épileptoïde, avec un fort appoint névropathique.’
We hebben in de voorafgaande bladzijden Flaubert geschilderd als kind en
jongeling, met een tot de spits gedreven verbeeldingsleven, van een buitengewone
nervositeit. In Parijs is die nervositeit er niet op verminderd. We weten welke verre
reizen zijn fantazie maakte,
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aan welke verbeeldingsorgieën hij zich overgaf. En bovendien - ik zei 't reeds - blijkt
uit brieven aan Ernest Chevalier dat hij ook lichamelik een hevig leven leidde. Het
is daarom niet onmogelik dat de toevallen, waaraan hij vele jaren geleden heeft,
moeten worden beschouwd als een eindelike uitbarsting van de hevige
zenuwspanning die hij sinds zijn jeugd onderging. Hijzelf heeft de aanvallen
beschreven als ‘dérivatifs,’ waardoor op zijn lichaam het tumultueuse borrelen van
zijn gedachten en fantazie werd overgebracht. Tien jaar na zijn eerste toeval schrijft
hij aan Louise Colet: ‘Non, je ne regrette rien de ma jeunesse, Je m'ennuyais
atrocement! Je rêvais le suicide! je me dévorais de toutes espèces de mélancolies
possibles; ma maladie de nerfs m'a bien fait, elle a reporté tout cela sur l'élément
physique et m'a laissé la tête plus froide, et puis, elle m'a fait connaître de curieux
phénomènes psychologiques, dont personne n'a l'idée, ou plutôt que personne n'a
sentis.’
Ik geloof dat men tot nu toe niet voldoende heeft ingezien welk een grote invloed
de zenuwziekte op de gemoedstoestand en de geestelike ontwikkeling van Flaubert
heeft uitgeoefend. Onwaar is het wat Maxime Du Camp beweert, n.l. dat zijn
geestelike ontwikkeling er door gestremd zou zijn: ‘il resta stationnaire’, dat zijn
weetgierigheid er door verdween, dat hij niet meer gemakkelik kòn schrijven. Voor
wie Flaubert's jeugdwerk vergelijkt met hetgeen hij na 't begin van zijn
zenuwaanvallen wrocht, zijn de beweringen van Du Camp kinderachtige praatjes,
of insinuaties. ‘C'est de ce moment que date l'inconcevable difficulté qu'il éprouvait
à travailler,’ zegt Du Camp. En de eerste Tentation de Saint Antoine dan? Dat
wonderwerk van vizionnaire schoonheid, dat hij na uitgebreide voorstudieën, van
Mei 1848 tot September 1849, dus in zestien maanden slechts, geschreven heeft?
Neen, Du Camp's beweringen zijn niet waar. Maar wèl is waar dat in de eerste
plaats zijn levenswijze geheel werd gewijzigd. Zijn vader onderwierp hem aan
aderlatingen en een streng dieet. Onder de voortdurende bedreiging van de toevallen
zag hij zich gedoemd tot een kalm monnikenbestaan. Door zelfanalyse, door studie
van zijn ziekte - we weten dat hij veel mediese werken ging lezen -, is hij tot de
overtuiging gekomen dat de gloeiende fantazieën, de hevige verbeeldingen, die als
wilde vurige rossen zijn gemoed doorrenden, moesten worden bedwongen, of
afgeleid. Hij heeft er mee gestreden als met zijn zenuwtoevallen. In een brief zegt
hij dat hij zich, bij zo'n
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aanval, vastklemde aan zijn ‘rede’. ‘Elle (la raison) dominait tout, quoiqu'assiégée
et battue.’
Die strijd heeft zijn verstand ook gevoerd in normale tijden. Flaubert wilde niet de
fantazie en de gevoeligheid in zich doden; ze waren noodzakelik voor zijn
kunstenaarschap, maar hij moest ze kunnen oproepen en gebruiken naar believen,
voor zijn Kunst. De Kunst en de Idee, ziedaar de twee grote woorden, die voortaan
telkens in zijn brieven zullen voorkomen. Zich daaraan wijden wordt zijn enig
levensdoel. Een angst voor ‘menselike’ emoties heeft hem aangegrepen, en die
angst óók zal hem er toe bewogen hebben, de kunstleer op te bouwen, die in de
eerste Education sentimentale wordt verdedigd, waaraan hij zijn gehele leven is
trouw gebleven, en die hij, helderder en schoner dan in die eerste onvolmaakte
roman, heeft uiteengezet in zijn Brieven.
Bewondering voor de grote kunstenaars, waarvan de persoonlike lotgevallen ons
onbekend zijn, Homerus, Shakespeare, bewondering voor de wetenschap, die geen
mooi en lelik, geen goed en kwaad onderscheidt en die geen konkluzies wenst,
verlangen naar een stijl die niet rhetories-lyries is, maar die tegelijk vast en zacht
is, ‘un tissu souple comme la soie et fort comme une cotte de mailles,’ verlangen
op te gaan in de Idee, het eeuwig-onveranderlike, al die bewonderingen en
verlangens staan in nauw verband met elkaar en vloeien alle voort uit de begeerte
te ontkomen aan de woest-schone en gevaarlike dieren, die zijn lichaam en ziel
hadden verscheurd.
Dat is de geweldige worsteling geworden waarvan zijn Brieven getuigen. Als een
Antonius heeft hij gevochten tegen de wilde driften, en zijn Tentation, de eerste
bewerking vooral, symboliseert die strijd en de overwinning. De overwinning is
behaald, maar 't was geen onmiddellik-triomfantelike. De kluizenaar van Croisset
heeft zijn gehele leven de gevolgen gevoeld van zijn sombere onstuimige jeugd: hij
bleef pessimisties, hij bleef lijden, zoal niet aan zenuwtoevallen dan toch aan
aanvallen van drukkende neerslachtigheid, van grauwe verveling, van felle wanhoop.
Deze lyricus, die geboren was om zijn zielsvervoeringen uit te storten in
vlammende prozagedichten, heeft zichzelf een prachtige maar ontzettend-moeilike
taak opgelegd. Zijn hartstochten heeft hij dienstbaar gemaakt aan een kunst, waarin
niets mocht blijken van zijn persoonlik-menselike verlangens en smarten. 't Was
een martelende tucht, maar de goddelike tucht waarmede de anachoreet zijn boze
lichaam kastijdde.
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En zo heeft hij gewrocht zijn ‘realistiese’ werken, die zeer onpersoonlik waren, naar
hij meende, doch waarin wij die hem kennen, de romantiese Flaubert terugvinden,
met al zijn wanhoop om 't leven, zijn verlangen naar een geluk, dat eenmaal bereikt,
slechts teleurstelling geeft, zijn smachten naar verre en vreemde landschappen,
naar verleden hevige tijden, zijn afkeer van al wie voortsukkelen in de tredmolen
der banaliteit.
Hilversum.
P. VALKHOFF.

Groot Nederland. Jaargang 19

354

Buitenlandsche litteratuur
Pierre Benoit, Les Suppliantes. Paris, Albin Michel.
Dat Pierre Benoit een dichter is die zichzelf beheerscht - iets wat niet te verwonderen
is van den schrijver van zulke sterkgebouwde romans als Koenigsmark en L'Atlantide
- blijkt niet zoozeer uit het feit dat hij aan al de uitingen zijner gevoelens, zonder
ééne uitzondering, eenzelfden vorm geeft: vier strofen van vier alexandrijnen, dan
wel uit het feit dat hij zijne emoties verbergt achter het masker eener historische of
legendarische figuur.
Men moet evenwel niet denken dat dit iets te maken heeft met de zoogenaamde
impassibiliteit der Parnassiens, die door eenigen tot theorie werd verheven om de
armoede hunner gedachten en gevoelens te verbergen. Wel zou die lange stoet
van legendarische vrouwen en godinnen, die in de harmonieuze verzen van Benoit
hare eeuwige klachten uiten, evenals de vorm zelf dezer klachten met hare vele
vreemde woorden en opvallend zoogenaamd rijke, maar niet altijd even gelukkige
rijmen, bij een eerste gezicht de herinnering kunnen opwekken aan zekere
verdienstelijke, maar vervelende, dorre dichters, als b.v. de Heredia. De geest dezer
poëzie is echter een gansch andere.
Het is dezen dichter er niet om te doen harmonieuze gestalten voor ons oog te
doen verrijzen op een sterk-gekleurden historischen achtergrond, noch verdwenen
beschavingen en antieke werelden te verbeelden in plastische lijnen en kleuren.
Het is steeds zijn gevoel, het is steeds het menschelijk hart, dat in zijne verzen
spreekt. En al die weemoedige, suggestieve schimmen die de dichter hier oproept:
Arethuse, Agrippine, Athalie, Hermione, Andromaque, Aride, geven uiting aan
gevoelens die, in de eerste plaats, die des dichters zijn. Zij zijn symbolen, als ge
wilt, van de onveranderlijke emoties en hartstochten van het menschelijk hart.
Het is dan ook niet zonder reden dat Pierre Benoit boven een groot aantal zijner
gedichten een vers van Racine als motto plaatst. De zuivere menschelijkheid van
den schrijver van Andromaque lijkt hem ongetwijfeld de schoonste eigenschap die
een dichter kan bezitten. Toch meen ik dat deze citaten uit den grootsten der
Fransche klassieken het werk van den dichter die ze koos niet altijd ten goede
komen; er is een al te groote tegenstelling tusschen de sterke gebondenheid in den
meest harmonieuzen vorm die Racine kenmerkt en de bevallige, naar zooveel
lossere kunst van Benoit. Het aanbrengen van citaten is soms gevaarlijk.
Wat den vorm betreft, is naast den invloed van Racine, die van Baudelaire in
sommige gedichten terug te vinden. Dit is bijzonder typisch in verzen als deze b.v
Mais hélas! j'ai passé la saison des semailles
Sans avoir pris le soin d'enrichir mon terroir,
Et maintenant j'entends résonner sur les pailles
Les fléaux des voisins qui battent dans le soir.
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In sommige gedichten klinkt een toon van zeer bijzondere melancolie, iets dat
herinnert aan het nonchalante heimwee van Musset en dat eene groote bekoorlijkheid
heeft. Maar niettegenstaande al de hoedanigheden van deze poëzie - en zij zijn niet
gering - rijst ten slotte toch de vraag: is deze voortreffelijke prozateur wel een dichter
in den echten, zuiveren zin? Ik geloof het niet. Wel schreef hij mooie gedichten. Ook
Anatole France schreef mooie gedichten, zooals b.v. het prachtige gedicht
opgedragen aan Charles Maurras. Maar mag men hem daarom, zonder verwarring
te stichten, een groot dichter noemen?

Fagus, La Danse macabre. Bibliothèque du Hérisson. Amiens, Librairie
E. Malfère, 1920.
Welke tegenstelling vormt met het hooger besproken werk van Benoit het boek van
den merkwaardigen en te weinig gekenden dichter Fagus. Alle eigenschappen van
den dichter van Les Suppliantes: de zelfbeheersching, de maat, de handigheid en
eene zekere langoureuze harmonie, die eene groote bekoorlijkheid geeft aan Benoit's
verzen, zijn dezen dichter vreemd. Hij is wild en ongebonden, hartstochtelijk en
uitbundig. Duizenden beelden dringen zich aan hem op. Het lijkt soms een orkaan.
En niet altijd staat zijne macht over het woord op dezelfde hoogte als zijne rijke
verbeelding. Zijn lied is vol storende klanken, vol fouten tegen de meest elementaire
regels der harmonie, maar het vloeit uit het hart, het trilt van leven. Eene godheid
bezielt dezen dichter, en steeds is zijn woord de trouwe echo dier bezieling. Hij is
werkelijk, in den oorspronkelijken zin van het woord, een dichter, een van den
hoogeren geest bezetene.
Men ziet door het bovenstaande dat in deze poëzie alle elementen aanwezig zijn
om een werk te vormen, waarin alle schoonheden en dwalingen van het Romantisme
zijn vereenigd. Toch is dit niet het geval. Wel is de aard zijner inspiratie - ten minste
van uit een oogpunt - romantisch. Zooals vele romantische dichters, is deze poëet
gehallucineerd door het oude beeld der bijbelsche Luxuria. Hij is bijgevolg eenzijdig
en verbreekt op dramatische wijze de schoone levenseenheid der klassieken. Deze
oostersche levensconceptie, die men aantreft bij vele latere romantici, b.v. bij
Baudelaire, Flaubert, Barbey d'Aurevilly e.a. komt ons thans eenigszins verouderd
voor. Voor groote kunstenaars als deze laatste is zij een bron van dramatische
effecten, voor vele anderen een voorwendsel tot holle rhetoriek. Meestal is Fagus
niet in dit gebrek vervallen; zijn gezonde zin, zijn vaak opgewekt, maar ook wel eens
smakeloos cynisme, en ook wel eene diepmenschelijke teederheid, hebben hem
daarvoor behoed. Maar niet altijd.
Wat echter niet in het minst romantisch is, dat is de lenigheid waarmee hij zich
plots omwendt, met een schaterlach of met een glimlach vol teederheid, op het
oogenblik dat zijn zotte en wanhopige dans hem aan den rand van den afgrond
heeft gevoerd. Er is iets jong en frisch in dezen dichter, iets dat denken doet aan
de naieveteit van Villon en Verlaine. Het zijn ook wel deze twee dichters die op
Fagus den grootsten invloed hebben gehad. Nog een andere invloed - en wellicht
de gelukkigste - is op vele bladzijden merkbaar: die der oude volksliederen.
Dan klinkt tusschen de zware tonen van zijn chaotischen zang een teer en
eenvoudig lied:
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Rose comme une fille apparaît Chérubin
Au jabot mille fleurs et son coeur à la main:
- Mon coeur soupire
La nuit, le jour:
Qui peut me dire
Si c'est d'amour.

En deze strofen van het dansende meisje:
Je suis fille, folle fille
Qui s'avance en sautillant
Dans ses jupes qui frétillent
Au tumulte provocant.
Ma chair blonde est ma cuirasse,
Toute armée et toute nue,
Fleur et braise, neige et glace,
Je passe, flamme et statue.
..............................
Je suis une fleur qui danse,
Et de sexe délestée,
Tout ce qui émeut les sens,
Je le transpose en beauté,
Je ne touche plus la terre,
Je suis étoile vraiment,
Je tourne comme les sphères
Suspendues au firmament.

Ook mooie alexandrijnen treft men hier en daar aan, maar onbetwistbaar in minder
groot aantal. Intusschen is het wel merkwaardig, dat een dichter, die door zijn talent
op het volkslied is aangewezen, eene creatie aandurft als deze Danse macabre,
die slechts een deel is van een groot geheel, dat niet minder dan een negental
boeken zal omvatten; slechts een drietal daarvan zagen tot nog toe het licht. Hoe
ongelijk en paradoxaal Fagus soms ook weze, geen beminnaar der Fransche poëzie
mag dezen dichter uit het oog verliezen: hij is eene merkwaardige figuur.

Jérome et Jean Tharaud, Un Royaume de Dieu.... Paris, Librairie Plon,
1920.
Reeds een paar malen heb ik de gelegenheid gehad in dit tijdschrift te wijzen op
het voortreffelijke werk van Jérome en Jean Tharaud. Deze schrijvers hebben de
Fransche romankunst met een werk verrijkt, La Maitresse servante, dat naar mijne
meening een meesterwerk is en een der mooiste Fransche romans van alle tijden.
In elk werk dat zij in het licht zenden ontmoet men trouwens diezelfde zeldzame
hoedanigheid van stijl en compositie, dienzelfden ernst en degelijkheid, die
bezonkenheid en zelfbeheersching, waardoor zij in de hedendaagsche Fransche
literatuur de voorname plaats verworven hebben die zij innemen. Zij werken met
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liefde en toewijding. Zij doen mij denken aan die oude ambachtslieden, die het als
een heilige plicht beschouwen geen werk uit hun handen te laten gaan, dat niet zoo
volmaakt mogelijk is.
Uit dit hun jongste werk blijkt weer hunne zeer bijzondere gave om, met middelen
van een bewonderenswaardigen eenvoud en soberheid, een ongekende wereld te
openbaren. Zij voeren ons andermaal in die geheimzinnige wereld, die wij kennen
uit L'Ombre de la Croix, een dier kleine Joodsche gemeenten - in Ukranië ditmaal
- waarvan zeden en gewoonten ons even vreemd voorkomen als die van onbekende
volkstammen.
Het is inderdaad een vreemd dorp, dat Schwarzé Témé, waar de Joden aan den
eenen, de Kristenen aan den anderen kant wonen, zonder eenige gemeenschap
met elkaar dan de onvermijdelijke handelsbetrekkingen. Geestelijk en
maatschappelijk zijn het twee gemeenten door een afgrond gescheiden. De Joodsche
gemeente is een brandpunt van geestelijk leven. Voor de leden dezer gemeente
zijn de uren, die zij in de Synagoge doorbrengen, de belangrijkste van den dag.
Worden aldaar niet de hoogste theologische vraagstukken opgelost en ook niet de
belangrijkste handelszaken afgehandeld, niet alle kwesties besproken die het stoffelijk
en geestelijk leven der bevolking betreffen? Sedert eeuwen is er niets in het leven
dier gemeente veranderd.
Maar plots dreigt de catastrofe: in een naburig dorp is de Jodenvervolging
uitgebroken en werden een groot aantal geloofsgenoten vermoord. Ineens is alles
veranderd: de theologische spitsvondigheden hebben alle aantrekkelijkheid verloren;
ieder is beducht voor zijn have en leven. De vrees heeft als een kwade koorts gansch
de bevolking bevangen. Het gaat zoover dat men niet terugdeinst voor den uitersten
maatregel: een verzoek tot de overheid om de zoozeer gehate Kozakken te zenden
ter beveiliging van het dorp. Als de Kozakken komen worden ze als redders
ontvangen. Maar dagen en dagen gaan voorbij en er gebeurt niets. Als het eindelijk
is gebleken dat de vrees voor moord en plundering ongegrond was, dat alles in de
naburige dorpen tot rust is gekomen, worden de Kozakken weer als oude vijanden
beschouwd en op zachte, maar besliste wijze uit het dorp gewerkt. En het oude
leven herbegint.
In het relaas van deze eenvoudige gebeurtenis hebben Jérome en Jean Tharaud
de volle maat van hun talent gegeven. Wat zij in dit boek hebben bereikt is waarlijk
bewonderenswaardig. Slechts eenige personen worden getypeerd, en treden zelfs
niet al te zeer op den voorgrond. Wat leeft, spreekt en handelt, dat is de collectiviteit,
de ziel der gemeente. Met de meeste zorg is elk détail gekozen dat daarop eenig
licht zou kunnen werpen; maar niets is overbodig. Geen enkele daad van deze voor
ons zoo vreemde menschen blijft in het duister. Zij waren eerst raadsels voor ons;
thans ligt hun hart voor ons open, glashelder. Ik ken geen grootere gave voor een
schrijver, dan die macht om alle buitensporigheden, om alle hartstochten en
gevoelens nader te brengen tot ons hart.
JAN VAN NIJLEN.
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Literatuur
Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde, door Maurits
Basse, 1e deel. Gent. - Ad. Hoste, 1920.
Dit boek is een jubileumsuitgave van het Vlaamsche Willemsfonds, bij gelegenheid
en ter eere van 't Virginie Lovelings-feest in het jaar 1912, door allerlei
omstandigheden en niet het minst door den oorlog vertraagd. ‘Overeenkomstig het
dubbel karakter van de meeste Willemsfondsuitgaven - zegt de schrijver - hebben
wij gepoogd een wetenschappelijk, nauwkeurig en toch voor het groot publiek
toegankelijk boek te maken.’
In hoever hij geslaagd is met de wetenschappelijkheid, zou ik niet kunnen
aanwijzen, als behoorende uitteraard meer tot ‘het groot publiek’ of wel de leeken.
Maar voor dezen is het wel een leesbaar boek geworden, meen ik. De figuren der
vrouwelijke letterkundigen worden telkens voorafgegaan door een korte karakteristiek
van hun tijdvak, zoodat men eenigszins voorbereid is op hetgeen de figuur zal
uitdrukken. En dan komen er min of meer uitgebreide studies aan elk hunner gewijd,
van de mystieke schrijfster Hadewijch tot mevr. Bosboom Toussaint toe. Bij haar
eindigt dan het eerste deel.
Indien men nu kennis neemt van hetgeen de heer Basse over de wonderlijke
verschijning van Hadewijch schrijft, vindt men een zeer nauwkeurig relaas van haar
werken en daden en ook van haar geest, den mystieken geest. Meer kunnen
studeerenden en leeken eigenlijk niet verwachten en hebben zij misschien ook niet
noodig..... voor hun studie. Voor een waarachtig inzicht in den geest van Hadewijch
is echter nog iets anders noodig dan deze benadering van buiten af, hoe nauwgezet
ook bedreven. Op zijn allerminst behoeft men daartoe de intuïtie van den kunstenaar,
als de eigen vroomheid hier geen inzicht geeft. De enkele zin van den goeden
katholiek, die zich bekommert om de vraag of Hadewijch ook kettersche gevoelens
had, is hier klaarblijkelijk niet voldoende. Den mystischen gevoelsstaat meer dan
bij benadering te duiden, is zijn zaak niet, en zoo wordt het duidelijk, dat aan de
beschrijving van deze eerste vrouwelijke representant der letterkunde..... voornamelijk
‘de wetenschap’ iets hebben kan, die immers gezegd wordt vooral op nauwkeurigheid
uit te zijn.
Maar het opstel over mevr. Bosboom geeft veel meer, omdat de schrijver hier
waarschijnlijk dichter bij huis is. Naast de wetenschappelijke nauwkeurigheid, ook
een, zij 't globaal, overzicht van haar kunstenaarsontwikkeling en een zeer
uitgewerkte en onderscheidende beschrijving van haar karakter, ter verduidelijking
harer werken.
Ook Betje Wolff is aardig en levendig beschreven, en... meer las ik van het boekje
niet.
Maar toch wel genoeg om het te karakteriseeren als een belangrijk
middelsoortboek van bruikbare inlichting, met toewijding en inzicht samengesteld.
F.C.
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De Kinderen hunner Ouders, door L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck.
Amersfoort - Valkhoff & Co. 1920.
‘Wat is de wereld toch onrechtvaardig, Berthe!’
‘Dat is ze inderdaad, Ivonne.’
Aldus, geheel natuurgetrouw, beklagen twee meisjes ‘van de (Brusselsche) vlakte’
hun respectieve noodloten. De eene was de eerbare dochter eens geachten officiers
en werd verleid door een jongen edelman (o, die jonge edellieden!) en de andere
draagt haar leven lang de last der zonde van haar ouders. (Vader: strooper en
moordenaar, Moeder: slet). Dat laatste, 't meedragen, vooral is erg, vindt Mr. L.H.J.
Lamberts Hurrelbrinck. Wees een engel van schoonheid braafheid, goedheid en
heb een paar rakkers van parenten, dan helpt 't alles net niks niemendal. Wel zegt
de volkswijsheid, dat een kind niet te voorzichtig kan zijn in de keuze zijner ouders!...
Hier in dezen roman zien wij de gevolgen van dit laakbaar transcendentaal gebrek
aan uitverkiezing. Stap voor stap (de omstandigheden een handje mééhelpende)
wordt het Brave meisje door de booze, erbarminglooze ‘wereld’ nader tot den afgrond
gedrongen, op welks bodem Ontucht, Schande, Misdaad gruwelijk dooreenkrioelen.
En terwijl haar ziel rein blijft als die eener pasgeborene of als van la Dame aux
Camelia's wentelt zij zich in 't slijk der Zonde en geen sterveling (behalve de pastoor)
die gelooft, dat zij 't niet helpen kan. Helaas, zoo worden er duizenden
Rechtvaarvaardigen, zuiver als Christus zelven, door een Huichelachtige Wereld
(waarin vooral de Aristocratie een gemeene rol speelt) wreed vervolgd en vernietigd.
En wij mogen nog blij zijn, dat er een Mr. L.H.J. Lamberts Hurrelbrinck bestaat,
(open oog, edelmoedig hart) om ons op deze besliste misstanden onzer samenleving
attent te maken middels eenen roman.
Hoe verbaasd staan wij alsdan... het meest nog misschien over de omstandigheid,
dat een gewichtig en achtbaar man als Mr. L.H.J.L.H. te midden van de boosheid
zulk een kinderlijk gemoed heeft kunnen bewaren. Zijn boek is net een goedkoope
film, 1200 Meter huilerige romantiek.
F.C.

Een uit Velen, door Marie Gijsen, Brusse's Uitgevers Mpij. - Rotterdam
1920.
Na de volmaakt wezenlooze romantiek van Hurrelbrinck dit goedmoedige, trouwe
realisme, ook uit het Roomsche Zuiden en ook van een Katholieke auteur. Het is
een verhaal, uit den oorlogstijd, een episode van mobilisatiewee en
boerenondergang, die de schrijfster als typisch voor vele dergelijke gevallen
beschouwd wil zien. Dat wilde Mr. Lamberts Hurrelbrinck van zijn historie ook, doch
van hem geloofden wij 't niet, zooals wij 't van dit relaas wel gelooven. Stiene, de
jonge weduwe, is juist met den arbeider Rinus getrouwd, als de oorlog uitbreekt.
Rinus moet gaan van huis en hof, met achterlating van de vrouw en beide
voorkinders. Als er dan nog een nieuw kindje is bijgekomen en de mobilisatie al
maar duurt, verarmt allengs het gezin. Vrouw Stiene werkt, tot zij
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niet meer kan, in huis en op hun landje, maar het gebrek is toch op dien langen
duur niet te weren en telkens vindt de met verlof keerende Rinus zijn gezin
achteruitgegaan. Tot het der vrouw allengs te machtig is geworden en zij aan 't
malen raakt. Terwijl de man, die om zijn land te bewerken van verlof achter bleef,
voor den krijgsraad moet wegens desertie.
Dan is de ondergang van het gezin voltooid en heeft de wereldramp ook in dit
land, dat voor 't ergste nog gespaard bleef, zijn somber werk gedaan.
Marie Gijsen vertelt er van zonder eenigen ophef, zonder de minste
sentimentaliteit, en haar boekje is er te treffender om geworden. Het boerenmilieu
met verschillende typen lijkt heel zuiver geteekend in een taal, die nergens
opmerkelijk, maar ook nergens storend klinkt. Alleen is er wel rijkelijk veel dialoog,
zou ik zeggen... Wat, tenslotte, een verhaal als dit zoo schrijnend maakt, is juist het
gemis aan individueel voelen en denken. Als hulpelooze dieren lijden deze menschen
wat onbegrepen over hen komt, als ware het een natuurmacht waartegen niet te
strijden valt. En niettemin of juist daarom gevoelt men overal de bitterheid van het
onrecht dezen nederigen zielen aangedaan door de verre wreede machten, die dit
noodlot over de wereld voltrokken en die... toch niet zoo gansch onpersoonlijk of
on-menschelijk waren. Geschreven oorlogsherinneringen vinden wij over 't geheel
weinig verkwikkend meer, doch als zij zoo stil en eenvoudig en ernstig zijn als deze
van Marie Gijsen, kan het gebeuren dat men er nog wel even getroffen bij stil blijft
staan.
F. C
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Liedjes.
I
Gedachten rammelen in mijn brein,
Als rollende holle noten,
Die een jongen, in 't holletje warm en klein
Van zijn handen houdt spelend besloten.
Gedachten klapperen in mijn brein
Als eentonige castagnetten.
Gedachten neurieën tinkelend fijn,
Als oude menuëtten.
De noten strooi ik langs den weg De vinder, die mag ze kraken.
De castagnetten gooi ik weg,
Om een jongen mee blij te maken.
De muziekdoos werp ik het venster uit Waar bleven de menuëtten?
Mijn brein is leeg nu ik het sluit,
Mijn hart wil ik openzetten.
- ‘Neen,’ zei mijn hart en beefde bang,
‘Wees wijzer en zet mij niet open!
Dan vulden mij zongoud en vogelzang
En ik zou weer verlangen en hopen.
‘Dan leed ik weer over wat ik leed
Van honger en liefdeverlangen
En àl waar je mij mee te spijzen weet
Is een handvol kleine zangen.’
Toen liet ik gesloten mijn angstvol hart.
Ik moest het gelijk wel geven.
Ik kan het niet spijzen met louter smart
En van liedjes kan het niet leven.
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II.
Zachtblank en week gelijk zwanedons
Hangt de mist over 't stedeplein.
Nauw zichtbaar is der boomen brons.
De menschen gaan, zwart en klein.
Zij lijken zoo eenzaam, elk alleen,
Op het nevelbesluierde plein
En telkens éen, die in mist verdween Waar zou hij gebleven zijn?
In die zee van nevel een winkelruit
Of een tramlicht zoo rood als wijn.
De mist dooft ieder stappengeluid De menschen gaan, zwart en klein.

III
De wintersche kamer maakt somber en oud.
Ik wil mij verjongen in 't knoppende woud.
Terwijl ik daar zat bij den winterschen haard
Gebeurde er een wonder aan hemel en aard.
Hoe leefde ik zoo zangloos, zoo arm en zoo koud?
Nu vul ik mijn handen met zonnegoud.
O zonlicht! o zegen uit Engelenrijk!
O goud van den hemel! hoe maakt gij mij rijk!

IV
De kamer treurde regenvaal.
- O goud nu van éen zonnestraal!
Daar goot opeens de zonneschijn
Vol lentegoud mijn kamerkijn.
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- O nu vergeetmijniet-azuur,
Vioolfluweel en tulpenvuur!
Daar bood een knaap zijn bloemen mooi.
Ik kocht ze blij voor kamertooi.
- O nu een teedre vogelzang!
Die stilte maakt mijn hart zoo bang.
In 't knoppend tuintje lentefrisch
Hoor hoe die meerle aan 't kweelen is!
Als in een sprookje een goede fee
Had lente mild vertroost mijn wee,
Met zon en bloei en melodie
Vervuld mijn wenschen alle drie.
Zij gaf mij al wel wat ik vroeg,
Maar bloem en zon zijn met genoeg.
Wat 'k meest van nôo heb geeft zij niet
En droever stemt mij 't vogellied,
Al moet ik luistren tot ik ween Alleen, alleen, altoos alleen!

V.
Ik tuur in de daavrende strategeul.
Hoe kon ik verwachten hier zalving en heul?
Ik staar naar lantaren- en winkellicht,
Dat lijkwit op 't grijze plaveisel ligt,
Naar de donkere wagens in dondrende vaart Had ik hiervan zoo teeder een heugnis bewaard?
Hoe zocht ik hier troost voor mijn eenzaam hart?
Fel kijken de huizen, vijandig en hard,
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Met, boven de daken, een strookje lucht,
Voor wie leefde onder heemlen vol wolkenvlucht.
Zoo ziet wel verrijze' aan den horizon
Een reiziger palmen en hoort al een bron.
En hij nadert de oase - en 't is ál weer woestijn
Arm hart, zal je altoos weer bedrogen zijn?

VI
Blonde beukebloesem regent
Op het gras der lentelaan.
In een boom, die wuift en zegent,
Heft zijn liedje een lijster aan.
Blonde beukebloesemregen,
Vul mijn handen met uw vreugd,
Waar ik wandel langs de wegen,
Droomend van mijn blonde jeugd.

VII
Naar Heiderust, naar Heiderust,
Waar vrede lokt naar veil'ge kust,
Daar ben ik heengetogen.
Door loover zeefde zonnegoud,
Een merel zong in 't lommerwoud,
Toen is hij heengevlogen.
Op Heiderust, op Heiderust,
Waar eens mijn hart van lijden rust,
Daar wil ik zijn begraven.
Daar zal ik slapen als een kind,
Daar zal mij wiegen zacht de wind,
De regen zal mij laven.
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Op Heiderust, op Heiderust,
Daar wordt mijn hart weer blij gekust
Door 't ruischen van de boomen.
'k Vergeet er àl de liedjes mijn
En àl mijn liefde en àl mijn pijn
In slapen zonder droomen.

VIII
O was ik maar jong gestorven,
Een maagdeken blank en têer!
Hoe was ik onbedorven
Gegaan naar den hemel weer!
Nu hebben om aardesmarten
Mijn oogen te veel geschreid
En te vol werd de beker mijns harten
Met alsem van bitterheid.
Nu kan er mijn hart niet gelooven
Aan vreugde na zóoveel leed.
Nu lijkt alles mij leeg daarboven,
Nu vraagt er mijn twijfel: - ‘Wie weet?’
Is de hemelbelofte geen logen?
Zal ik slapen voor eeuwig misschien? Zóoveel tranen verblinden mijn oogen
Dat ik nooit meer den hemel kan zien.

IX
De boomen zijn al donkergroen,
De korenvelden worden geel.
De bloesems van het Meiseizoen
Bezaaien paden en struweel.
Zoel wekt de loome zomerwind
De aromen van de roomen vlier
En streelt mij als een teeder kind
En vraagt hoe ik den zomer vier.
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- Ik vier den zomer niet, ik wacht,
Ik wacht en weet van lust noch rust.
Ik wacht den koelen najaarsnacht,
Die 't roode vuur der rozen bluscht.
Als blaadren zweven door de laan,
Als moede vlinders, bruin en geel,
Dan zal ik tot mijn Vader gaan
En vragen om mijn vreugdedeel.

X
De korenvelden zijn leeggemaaid.
De wagensporen zijn volgewaaid
Met goudenen beukebladen.
Zij geuren en ritselen me onder den voet.
't Is me of ik al sneller mij haasten moet,
Al over de geurende paden.
Ik weet niet waarom en waarheen ik snel,
Mijn hart is zoo moe van het levensspel:
Het wou nu maar veilig slapen.
Daar zie ik al tusschen den beukenboog
De hei met de zeilende wolken omhoog
En omlaag, de weidende schapen.
Ik rep mij, door 't ritselend bladerengoud,
Uit de stervende pracht van het najaarswoud
Naar de donkere stemmige heide.
Mijn hart is een lam, dat zijn herder verloor En 'k geloof dat ik ijl langs het goudenen spoor
Wijl ik hoop dat de Herder mij beidde.

HÉLÈNE SWARTH.
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De vrouw die wachtte
XV.
In St. Paulskerk verstomde dadelijk het regengeruisch.
Op stille voeten ging Minne rond. De dienst was nog niet begonnen, de weinigen
die er schouwden als in een museum langs marmergroep en schildering, of verloren
in de kille ruimte op de houten stoeltjes zaten, konden wel meerendeels
vreemdelingen wezen.... Tevreden overpeinsde ze het deugddoende van eens een
enkele maal alleen uit te zijn, waartoe Nell's aanstaande verjaring als voorwendsel
zoo voortreffelijk diende.
Geleidelijk groeide het geschuifel van voetenover den steenen vloer, donkere
gestalten traden zonder opzien tot aan de voorste stoelenrijen. Aan het einde der
kerk, als op een klein en veraf toneel, ving een plechtig beweeg aan van roode en
witte gewaden, tusschen gulden lofwerk en donkerglanzig hout. Dan zette het orgel
zijn stem in, die zocht en zwol en zonk weer neer, als machteloos in de al te wijde
koepeling.
Op een stoel aan de zijgang, haar armen tot de ellebogen verdoken in de groote
bontmof, liet Minne droomerig de klanken verzingen langs haar ooren. Met een
prettig rillinkje dacht ze eraan terug, hoe plotseling haar de regen overvallen had,
die de straten fijngrijs versluierde en hoe het asfalt glom. Duidelijk werd al een
lenteluwheid merkbaar op den wind....
Vreemd, je kon aan met anders denken, en toch was dat eender, ieder jaar. Straks
ontdooide de harde grond, als je naar de naakte kruinen keek zag je een paars
waas langs de takken. Ineens botten de knoppen, en op een zonnigen morgen, juist
als toen, zou het park verstuiven onder wit van meidoornbloesem. En dan wou je
liefhebben!
Het orgel zweeg, de menschen knielden op de stoeltjes. Minne boog het hoofd,
ze zocht naar een goed ding om aan te denken.... Ze vond er geen. Als ze opzag,
leunde vlak bij een man tegen den steenen pijler, hij hield den slappen hoed tusschen
zijn handen op den rug, zijn
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ruig donker haar, naar achteren gestreken, stond grappig rond zijn hoofd, uit. Met
een felle vleug van belangstelling doorvoer haar, dat ze dat haar kende, en die
lenige bruine vingers, die smalle schouders...
- Koen Beverwijk!
Ze wist nauwelijks of ze het riep of hardop dacht. Maar de man wendde zich om,
met enkele stappen van zijn lange beenen stond hij naast haar stoel en hield zijn
hand naar haar uit.
- Dan heb ik me toch niet vergist, toen ik meende je eens met je zuster te hebben
zien loopen!
Hij zette zich naast haar, fluisterend spraken ze. Hij vertelde dat hij afgestudeerd
raakte, eer hij een betrekking aannam eens op zijn gemak Londen bekijken wou,
minstens een half jaar rekende hij daarvoor. Het gaat wel niet uit een ruimen beurs,
maar het gaat toch, eindigde hij, en lachte als vroeger....
De dienst was geëindigd, werktuigelijk volgden ze de anderen naar de uitgang.
Wat onwennig daalden ze samen de stoeptreden af, wandelden naast elkaar voort.
Het regende niet meer, al dreigde nog de lucht, de lentegeur scheen van overal op
te stijgen, tot van het natte plaveisel toe. Begeerig snoof Minne in den wind. Ruik
je het?
- Nog een paar weken en alles bloeit. Londen in het voorjaar, dat is altijd mijn
ideaal geweest, en dat ik het nu eindelijk zoover heb gebracht!
Zijn kinderlijke geestdrift vermaakte Minne. Leek hij in de schemerige kerk
verouderd, hier, in het volle middaglicht, gaf ze hem amper zijn vijfentwintig jaren.
Zijn uiterlijk teekende sterker nog dan vroeger een mengeling van den burgerjongen
die er zich door zijn gaven heeft bovenop gewerkt, en van den bohemien. Zijn weinig
verzorgde kleeding ergerde haar thans niet meer, als in den eersten tijd van hun
kennismaking, toen hij dweepte met Dolf en wel eens wat al te druk kwam
oploopen.... Eer vond ze er nu iets primitiefs in, een zich geven zooals hij was met
al zijn kanten en oneffenheden. Het scheen haar waarlijk toe, of er een frissche
strooming van hem uitging, die haarzelve ook krachtiger zou kunnen maken op den
duur.... Ze vroeg, onder den invloed van dat gevoel in één adem:
- Waar woon je, en wanneer zoek je Nell en Jack op?
- Ik kom wel eens aan, ontweek hij, ik maak liever geen afspraken, je herinnert
je misschien dat ik daarin geen man ben van mijn woord. En wat mijn kamers betreft,
die moet je maar komen kijken bij gelegenheid....
- Graag, nam ze dadelijk aan. Je weet niet hoe ik me verveel....!
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- Ik verveel me nooit, zei hij ernstig-verwonderd. Hoe kan iemand zich nu vervelen
in Londen!
Het klonk heel vast en zeker, zoo welbewust. Ja, Londen was groot.... en het
leven, het wondere leven ook!
Minne dacht er nog over, als ze een paar uur later met Jack en Nell naar stad
ging om te middagmalen. Voor het eerst vond ze haar bestaan van thans
minderwaardig, slapjes nam ze het besluit daarin verandering te brengen, al begreep
ze niet recht hoe. Nell, die ze de ontmoeting van den middag vertelde, had haar
geraden Koen spoedig op te zoeken, omdat dit haar zou afleiden. Ze drong er wel
sterk op aan... peinsde Minne bevreemd na, het strookte eigenlijk minder met haar
zuster's principes, een jongmensch op kamers.... Doch dan ontgaf ze zich dat weer,
kwaad stak er zeker niet in!
Dezen avond behoefde Jack zich niet te beklagen, het kostte haar geen moeite
zich vroolijk te betoonen. Het moest waarlijk de komende lente wezen, de suggestie
dat de sombere wintertijd voorbij raakte, dat dus ook haar sombere tijd weldra zou
achter liggen, wijl Dolf haar met het voorjaar stellig halen kwam! Vanavond leken
wel alle voorbijgangers te leven in verwachting van iets heugelijks dat te gebeuren
stond.... Telkens ontmoette Minne's blik andere oogen, oogen die vroegen, die
hoopten of beloofden. Het werd opwindend alle die blikken te onderscheppen, het
voerde in een roes van geheimzinnigheid, als van te leven in een wonder-wereld,
een wereld van rappe gestalten door rosdoorlichte donkerheid, een floersigen hemel
zonder sterrenschijn, een nachtwind die naar regen rook en naar onbegrijpelijke
buiten-geuren....
Wijl ze vroeg terugkeerden om het regenachtige weer, zocht Minne nog even de
benedenbewoners op. Ze zaten in de ruime keuken, deels als eetvertrek ingericht,
gulzig at de oude man het weinig smakelijk uitziend voedsel dat zijn vrouw hem
mopperend opdischte. Ook hij vroeg naar den husband, voor het eerst hinderde
deze vraag haar niet, frank vertelde ze dat hij met het mooie weer zou overkomen.
Den verderen avond bleef ze mee aanzitten om het brandend fornuis, waar de oude
vrouw kastanjes roosterde in de heete asch, onder het relaas van haar kwalen. Zóó
konden ook Dolf en zijzelve later zijn, stelde ze zich voor, vergrijsd en gebogen,
kibbelend en klagend, hangend aan elkaar als twee schepselen, wier levens nu
eenmaal zijn vergroeid tot een eenheid, die elkaar wellicht hartgrondig moe zijn en
toch niet willen missen.... Het beeld lokte haar weinig, met een zucht van ont-

Groot Nederland. Jaargang 19

370
spanning bedacht ze zich haar jeugd. Koen Beverwijk eigenlijk niet veel meer dan
een jongen, ondanks zijn knappe kop. Wat telde voor een man nu vijfentwintig jaren!
Morgen zoek ik hem op, besloot ze ineens. Natuurlijk vertelde ze hem niets van
de reden waarom ze zoo lang in Londen bleef, hij dweepte vroeger nogal met Dolf....
Zeker zou hij het vreeselijk vinden hij nam alles zoo ernstig op.
Deze dag leek veel korter dan anders. verwonderde ze zich, als ze eindelijk zich
te slapen legde, alsof er van allerlei in gebeurde.... Koen had gelijk, niemand
behoefde zich te vervelen. Wie weet, hoezeer ze nog aan Londen hechten ging,
juist als hij kwam om haar hier weg te halen! Wie weet, zou ze dan heelemaal geen
verlangen meer hebben, om met hem naar Holland terug te keeren, zou Londen,
het drukke woelige Londen haar meer bekoren.... En vreemd, terwijl ze zich dit
voorlegde, zag ze voor zich Koen Beverwijk.

XVI.
De kamers van Koen Beverwijk lagen aan een halfcirkelig klein plein: Mornington
Crescent.
Het uitzicht bood er weinig opwekkends op het armoedige zwartomhekte parkje,
dat er lag als een kinderkerkhof tusschen de hooge stroeve architectuurlooze huizen.
Doch vergeleken bij vele Londensche buurten was het hier nog schilderachtig en
vooral.... rustig, al leek het niet op landelijk Hampstead, waar alles frisch kleurde
van wintergroen en naar de aarde van een hooge heuvel rook.
Met Koen, die er luchtig over heen praatte, verwachtte Minne dat de lente in het
uitzicht wel verbetering zou brengen. En de kamers bevielen haar best! Eigenlijk
bestonden ze uit één buitengewoon groote kamer, waarin door middel van een
verschoten rood gordijn een stuk werd afgeschoten tot slaapvertrek. Het overige
gedeelte vertoonde nog zulke afmetingen dat de vierkante, met papieren en
plattegronden overdekte tafel, de ongemakkelijke stoelen en de volgepropte
boekenstandaard er in verloren dreigden te gaan. Maar de ruime vensternissen, in
één waarvan Koen het theegerei had uitgestald, maakten veel goed, kleurige brokken
tapijt en kussens dekten den vloer om het nietige ingemetselde haardje. En er was
een schemerlamp en een reusachtige bos zilverige judaspenning in een soort
bruinaarden aardappelpot.
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- Zoek je het beste plekje, zei Koen gastheerachtig.
Voorzichtig stapelde hij bonken steen kool in het haard je, dat gaf even een dikke
witte walm, dan schoten de vlammen door. Het knapperde en knetterde, meteen
ving in het keteltje dat aan een haak erboven te bengelen hing, het water luidruchtig
te razen aan. Bij gebrek aan vaas schikte Minne de meegebrachte bloemen in de
waterkaraf, zoekend zag ze om naar een leege plaats tusschen de papierrommel
op tafel.
- In den vensterbank, raadde Koen. Geknield tusschen de bonte kussens,
roosterde hij brood; handig schikte hij dat op een schaaltje, zette thee. Voldaan
zette hij zich dan over Minne, die uit het venster tuurde op de verlaten Crescent. Ze
klaagde, zonder zich om tewenden:
- Het wil vandaag niet licht worden....
- Ja, laten we het eens over het weer hebben! Toch volgde hij haar blik.
Troosteloos eenzaam lag het pleintje uit onder den mist, enkel aan het aldurig
gegons viel te bemerken hoe vlakbij het stadsgerucht leefde. Achter het huis, met
korte tusschenpoozen, hoorden ze treinen langs denderen.
Koens felle oogen verzachten zich in het staren.
- Zóó houd ik juist van Londen, om dat gedempte, dat grijze, om de oude grauwe
gebouwen, de vuile tuintjes waar in de lente de heesters knoppen onder een vlies
van roet. Ik houd van Londen om zijn tegenstelling van weelde en ellende, nergens
als hier voel je je zóó hevig leven, gaat zoo snel je liefde uit tot het mooie als je
deernis tot het afzichtelijke. En is niet in deernis ook liefde?
Minne strekte huiverend de handen naar het vuur uit.
- Ik houd van niets wat leelijk is....
Hij keek naar haar witte vingers, haast doorzichtig in den rooden gloed. Hij
vervolgde:
- Omdat je te zwak bent om het leelijke aan te durven. Ik, ik ben sterk, en alles
wil ik dragen, alles gelijkelijk liefhebben wat het leven brengt. Want dat is het leven,
en als geen andere stad biedt Londen daarvan een beeld: van goed en kwaad een
mengeling!
Hij zweeg, verlegen om de eigen woorden die hem plotseling opgeschroefd leken
in de stilte. Om zich een houding te geven, stootte hij met den pook de glooiende
kolen tot gruis.
Ook Minne vond niet dadelijk woorden. Een wrevel bleef in haar nabranden.
Zwak.... Altijd datzelfde verwijt! Nell had haar zoo genoemd, en vroeger al, Dolf. Ze
herhaalde koppig:
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- Ik kan niet houden van wat leelijk of van wat triestig is. Zie, dat daar, het doet me
pijn?
Ze wees naar beneden in de Crescent. Een Schot stond er in zijn eigenaardige
kleeding en bespeelde een doedelzak. De dreinerige klanken stuitten tegen de
stugge huizenwanden, dropen er langs af als den neerslag van de nevel, die
geleidelijk zich mengde met de schemering. Zijn oogen zochten de stomme vensters,
of niet een geldstuk zou neer kletteren op de steenen.... Mistroostig sukkelde hij
verder in zijn potsierlijk rokje, opnieuw, van den overkant, jammerden de naargeestige
klanken.
- Dat is Londen voor mij, zei Minne moedeloos. Pijn en schaamte is het voor mij.
Als ik uit ga en gelukkig wil zijn omdat de zon schijnt en ik leef, - dan staat daar
waàr ik kijk de eindelooze rij van ongelukkigen, van mismaakten en zieken, met hun
borden met onooglijke koopwaar om den hals, Nell en ik geven wat we missen
kunnen, maar genieten kan ik niet. Ik heb dezen winter, als we uit den schouwburg
kwamen, 's nachts, oude vrouwen zien zitten slapen op straat tegen een muur, in
een portiek, haar handen in de mouwen van haar dunne mantels. En wij, en iedereen,
liepen daar langs of het zoo hoorde. Een keer zag ik een schilder onder een lantaarn
zoo een arm oud schepsel schetsen. Hij was jong en knap, aan zijn oogen zag ik
dat hij dacht als jij, en dit enkel een merkwaardig levensmoment achtte! En weet je,
Koen, soms....
Haar stem daalde, onwillekeurig boog ze zich naar hem over.
- Soms denk ik, dat deze pijn van mij zelve ook eigenlijk geen medelijden is, maar
enkel angst, een zelfzuchtige vrees mogelijk zoo te kunnen verworden als zij.... Je
hand uit te steken en ieder loopt voorbij. Niet te weten waar je 's nachts slapen
zult....
Ze rilde; bij het licht van het vuur zag Koen hoe haar oogen groot van ontzetting
stonden in haar bleek gezicht. Verwonderd suste hij:
- Kind dat je bent, waarom maak je je van streek? Jij hebt nu eenmaal het privelege
van zwak te mogen wezen.... Dolfis sterk, hij zal je beschesmen.
Minne lachte schril. Een seconde worstelde ze tegen de verzoeking het hem te
vestellen.... Haar trots nam de overhand. In éën teug dronk ze haar koud geworden
thee.
- Ja, ik ben dwaas! Laten we over wat vroolijkers praten.
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XVII.
In de dagen die volgden bezocht Minne Koen niet meer. Doch na een onverwacht
bezoek van hem aan de Archers, werd het een gewoonte dat hij zondag's naar
Hampstead kwam. Bij slecht weer bleven ze thuis, op mooie dagen trokken ze er
vroeg op uit, om zoo lang mogelijk buiten te kunnen wezen.
De lente bloeide open als een wilde roos, zoo teer en puur en plotseling. Na de
eerste lauwe regenbuien sproot alles uit, het waasde ijlgroen langs de
boomenkruinen, de heesters en heggen vertoonden een weelde van knoppen
waartegen het gras wat versleten afstak. Dan, overdadig, bloesemden alle de
amandelboomen te gelijk, en alsof ze enkel wachtten op een voorbeeld om ook te
beginnen, bepoeierden zich in één nacht de stekelige meidoornstruiken in de parken
met het witte stuifsel, dat geurde in de zon. Waarlijk, er ontbrak niet anders dan een
zomersche menschheid!
En ze kwamen, de Londensche meisjes. Al draaide nog de wind niet zuid, ze
betoonden zich niet kouwelijk. In haar lichte kleeren leken ze zelve vreemde en
sierlijke bloemen tusschen de lenteprilheid, hetdeed prettig aan er naar te kijken,
als zou nu al het oude, het stoffige en gebruikte met den winter hebben afgedaan,
en iedereen frisch en nieuw zijn herboren!
Minne onderging een dergelijke gewaarwording, terwijl ze naast Koen, en met
Nell en Jack door de zonnige straten liep naar de motorbus voor Richmond. Ze
voelde zich jong en soepel in haar voorjaarspakje, vaag dacht ze er over, hoe hij
haar zóó vinden zou.... Ze zette de tanden op elkaar, ze nam zich voor zich niet den
dag te laten vertroebelen, door verleden noch door wat komen ging.... Dolf was ver,
en dichtbij al het andere, Koen en de koestering van de zon, de kleurige fleurige
menschen, het zondagsche klokgebeier in de hooge trillende blauwheid. Vandaag
wou ze leven bij het heden, het oogenblik!
Het werd een lange gouden dag, als een zeldzamen droom. De kruinen wuifden
schaduwstrepen van takken en takjes over den open tuingrond waar ze het noenmaal
gebruikten, er kon niets heerlijkers bestaan dan het blanke brood, de versche boter
en de frischgroene waterkers, die beet op den tong. Traag en metalig stroomde het
Theemswater tusschen de lage oevers, in de booten flirten de blonde meisjes met
de sportboys, of ze den ganschen winter hier niet waren weg geweest.
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Nell en Koen hadden een tijdje samen vooruitgeloopen, terwijl Minne achteraan
kwam met Jack die uitgelaten zijn vacantie genoot. Maar midden in een dwaas
verhaal van hem, bleef Nell staan wachten, ze wenkte Jack, druk pratend voerde
ze hem mee.... Minne, volgend met Koen, kon een glimlach niet onderdrukken om
haar zuster's waakzaamheid. De ruil mishaagde haar niet. Het was rustig, niet aldoor
te hoeven luisteren en lachen, waar hij weinig sprak, kalm naast haar gaande met
toch dat air van toewijding dat prettig aandeed. Dolf had haar vaak doodelijk vermoeid
door zijn vlugge stappen, onafgebroken sprekend over zijn werk, een te kiezen titel,
onaangenaamheden met uitgevers, vergeleek ze onwillekeurig. Als iets veraf en
onzegbaar afmattends lagen in haar herinneren die wandelingen met hem, waarvan
ze meestal beiden geirriteerd terugkeerden. Dubbel goeddoend doorvoelde ze thans
dit voortgaan langs de fluweelige graslanen, met rondom, overal, de zoete
meidoorngeur. Het wekte een zachte genegenheid in haar op voor Koen, ze beloofde,
in een behoefte hem iets vriendelijks te zeggen:
- Ik zoek je weer eens gauw op....
- Ja, doe dat, zei hij hartelijk.
Hij bood haar zijn arm, waar ze struikelde over een oneffenheid, dan bleven ze
zoo voortgaan. Alsof het spreken er gemakkelijker door viel, begon hij te praten van
zijn plannen, zijn verwachtingen, aarzelend eerst, later vrijuit: hoe hij, nu hij de actes
bezat, zijn vak niet wilde opvatten als ieder ander, een geestdoodend bestaan van
lessen en repeteeren. Studeeren wou hij, altijd verder studeeren, schrijven in
tijdschriften, boeken uitgeven....!
Het idee schudde Minne ruw uit haar behagelijke stemming, het wekte heugenis
aan drukproeven en stapels papieren, waar niemand aan raken mocht.... En ineens
rees daarmee weer de neiging te spreken over haar leed, Koen in vertrouwen te
nemen.... Doch ze wist die aanvoeling terug te dringen.
Ze namen het middagmaal in een landelijke gelegenheid, waar veel luidruchtige
bezoekers kampten om het weinige slechte eten. Het lange wachten werkte
deprimeerend op Jack's humeur, alleen de stellige verzekering, dat er thuis genoeg
voorraad aanwezig was voor een stevig souper, vermocht hem een weinig op te
wekken. Toch werd de terugtocht aanmerkelijk stiller ondernomen dan de heenreis.
Onder den zachtgroenen hemel stonden donker en armelijk-ijl nu de lenteboomen
op, de Theems glom als gepolijst in den zwakken
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maanglans. Twee aan twee volgden ze het smalle zandige voetpad langs het water,
de kille lucht leek het meidoorn-aroom te hebben gedood, enkel dreef er om de reuk
van het water, een vreemde sterke geur van vochtige aarde. Minne had opnieuw
haar arm gestoken door dien van Koen, de kou van den avond drong door haar
dunne kleeren, ze duwde zich dicht tegen hem, vast en warm leefde hij naast haar.
En ze vertelde het hem....
Ze vertelde het, eenvoudig en onopgesmukt, zonder zichzelve te vernederen of
vrij te pleiten. Het was weldadig, dat hij het juist zoo opnam, niemand beschuldigde,
voor niemand partij koos.... Dan stonden ze al gevieren bij de halte van de motorbus;
ze zaten later dicht opeengedrongen, terwijl de bus schokte door het duister en een
zwak violet schijnsel tegen den hemel aangaf waar de lichten van Londen gloorden.
Bij Mornington Crescent stapte Koen af, hij liet zich niet overhalen. Minne wist
zelve niet of het haar speet. Achterover geleund, liet ze den dag aan haar geest
voorbijgaan, ze behield een indruk van zuiver, zorgeloos genoegen, als weerschijn
van zon en luchteblauw op een flakkerend meervlak. Het gesprek met Koen, haar
bekentenis, ze schaduwden er niet donkerder dan de plekken tusschen het riet,
waar de waterlelies koelte zoeken voor de smetteloosheid van hun kelken.
En toch zouden ze van nu af aan een band vormen tusschen hem en haar.... Ze
voelde dat aan komen.
Als het licht brandde in de hall, snuffelde Nell de brieven na in den koperen bak
op het tafeltje, terwijl Jack hongerig naar de eetkamer liep. Minne draalde
onverschillig, gewend dat er voor haar zelden wat kwam, het verwonderde haar,
Nell te hooren zeggen:
- Hier, voor jou, van Dolf!
Nu ze den brief aannam, verwarde haar de eigen kalmte, of het eigenlijk van geen
belang meer zou wezen.... Zonder ontroering beschouwde ze zijn onduidelijk
handschrift, haar voornaam voluit zooals hij altijd deed: mevrouw Minne van Varijk.
Ze blikte naar Nell, die haar vragend aanzag, voor het eerst rees niet de neiging
met zijn brief, als met een kostbaar iets, de eenzaamheid van haar kamer te zoeken.
Ze zette zich op de houten gangbank, scheurde het omslag open en ving te lezen
aan.
Als altijd kostte het schrift, hoe bekend ook, haar eenige moeite het te ontcijferen.
De eerste twee zijdjes waren geheel gevuld over zijn werk, waar hij zich op het
oogenblik mee bezighield; wat hij voleindde;
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een herdruk diende omgewerkt, stapels nieuw-uitgekomen boeken wachtten ter
beoordeeling. Op het derde kantje, bovenaan, als bijna vergeten en nog juist
herinnerd: dat hij zooals ze hieruit zou opmaken overstelpt was van bezigheden, er
geen dag kon uitbreken. Wou ze deze week terugkomen, dan hoopte hij dat de reis
alleen geen bezwaar opleverde. Hij ontving graag vooruit bericht van den datum.
Minne reikte Nell het velletje over. Ze zuchtte diep van ontspanning, machtiger
dan kleine grieven overheerschte het weten dat eindelijk alles voorbij raakte, ze kon
terugkeeren. Het doorstroomde haar als een warme tinteling van de kruin tot de
voetzolen, alle de nieuwe dingen hier, die reeds oud werden in de sleur van
dagelijksheid, ze vergleden naar een vagen en verren achtergrond. Sterk en als
vernieuwd rees daar te voren het huis over de weilanden, Dolf!
- Dus je moogt terugkomen.
Nell's toon striemde als een slag. Ze reikte den brief over tusschen duim en vinger
als een walgelijk ding, ze herhaalde, als vreesde ze te doen misverstaan den hoon
van haar woorden:
- Dus je moogt terugkomen in je eigen huis!
Het bloed schoot Minne naar de wangen, ze zocht naar verweer, naar
hatelijkheden die zouden kwetsen, vernietigen.... In een wreede helderheid
onderkende ze het gelijk van de andere. Haar drift slonk en meteen slonk haar
vreugdige opwinding als een kleur-laaiend vaandeltje dat valt en slap hangt als een
vod bij het liggen van den wind. Ze wist enkel te zeggen, treurig:
- Waarom toch heb je zoo een hekel aan hem?
Nell antwoordde niet. Met verbazing zag Minne hoe haar oogen verdoften, hoe
een trek van pijn haar mond genepen hield. En opeens bevroedde ze wat haar
zuster zóó deed zijn.... Het was angst, duldelooze angst dat ook haar man een of
andere keer zoo zou handelen. Bleef toch aan het eind niet iedere vrouw daaraan
bloot gesteld.... kon er niet altijd een andere komen die je verdrong? Mannen, wat
zijn mannen? Stroovuren, zóó aangestoken en gelijk in vollen vlam. En daarvoor
was ook Nell bevreesd en haatte ze Dolf, die een slecht voorbeeld aan Jack gaf.
In felle bewoordingen wilde ze Nell haar veronderstelling als vaste waarheid
toeslingeren, dan bedacht ze zich, dat het nergens toe diende het troebele geluk
van haar zuster nog onzuiverder te maken. Inplaats van te verwijten brak ze uit in
klachten:
- Altijd en eeuwig heeft hij het over dat werk, hij kan niet over-
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komen wijl hij het zoo druk heeft.... Begrijp dat dan toch! viel zo uit, nu ze een flauwe
glimlach Nell's mondhoeken zag krullen.
Nell keek haar verwonderd aan.
- Zeker kan ik me begrijpen dat hij het druk heeft, dat verandert je plannen
natuurlijk wel eens, ofschoon....
- Nee, dat verandert niets, riep Minne schril, in tegenspraak met zichzelve. Al
heeft hij het nog zoo druk, dan moest hij me toch komen halen, omdat hij het
beloofde!
Haar stem sloeg over, eindigde in een snik. Nell voelde deernis met haar, om wat
haar toescheen als een vernedering. Ondanks zichzelve raadde ze:
- In jouw plaats ging ik niet, wachtte ik tot hij me kwam halen....
- En als hij nu niet komt, wat dan? Wat dan?
Ten einde raad schokte Nell de schouders. Zwijgend gingen ze samen naar boven.

XVIII.
Het knaagde en liet niet af.
Het liet niet af, met den dag groeide het. Waren het Nell's woorden, die haar
hadden wakker geschud? Of was het al dien tijd een andere geweest die duldzaam
droeg en wachtte, en had haar ware zelf ten leste weer de overhand genomen?
Minne wist het niet. Ze dwong zich, er niet over te denken, te verrichten wat haar
te doen stond, deze weinige dagen: koffers inpakken, van allerlei diende er nog
gekocht in stad, met Nell moest ze gaan afscheid nemen van bekenden. Ook Koen
bleef ze een bezoek schuldig...
Het schoot niet op. Middagen vertreuzelde ze in haar kleine kamer, te midden
van open laden en kasten. De lentezon toonde verlokkelijk de rossige takjes aan
den knoestigen appelboom, hoe pronkte toch het verweerde grasveldje zoo frisch
en jong? Bloothoofds harkte de oude man de paadjes; nu hij haar bemerkte aan
het venster riep hij haar iets toe met zijn goedige bromstem. Ze verstond niet wat,
ze lachte maar, haastig trad ze achteruit.
Van den schoorsteenmantel nam ze de boeken, stapeltje na stapeltje legde ze
onder in de koffer. Het deeltje van de Maupassant hield ze lang in de hand, scherp
stond ineens voor haar op dien herfstmiddag dat hij haar aan boord bracht, haar
kuste in de hut en wegging,
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naar die andere. Zij, ze had niet anders gedaan dan snikken en huilen, dan heengaan
en wachten. Nu mocht ze terugkomen....
Met een bons smeet ze het boek tusschen de anderen. Ze hadden wel lang werk
gehad, daarginds, om het eens te worden. Het vlotte zeker minder goed, hij verdiepte
zich al weer in zijn werk. Eens op een middag, na een oneenigheid misschien, zou
die vrouw hebben gezegd: god ja, laat haar maar terugkomen.... En zij, dankbaar,
pakte nu haar koffers en kwam naar huis!
Minne drukte de handen tegen de kloppende slapen, ze kende zichzelve niet
meer. Een vreemd fel gevoel, als van een dorst, een onleschbaar begeeren, leek
haar aderen te verdrogen.
Waarom werd dit ineens zoo duldeloos, zoo niet te dragen vernederend, terwijl
ze het toch al deze maanden tegemoet zag, zelfs hunkerde naar deze oplossing....?
Nee-nee, niet zóó! Ze wou het zichzelve wel in het gezicht schreeuwen. Als hij
naast haar had geleefd in deze kamer, met haar omgegaan door deze vreemde
stad, waar niemand wist van haar verbanning, als ze hem, van uit de hoogte van
haar zelfverloochening had vergiffenis kunnen schenken! Doch niet waar hij thuis
bleef, wel geweten wachtend achter zijn schrijftafel op nader bericht van haar
armzalige komst.
De overhoop gehaalde kamer werd haar te benauwd. Ze zette een hoed op,
ordende haar door het pakken gekreukte kleeren. Zoetjes, om niet door Nell te
worden gehoerd, sloop ze de trappen af, trok de voordeur behoedzaam achter zich
toe.
Haastig liep ze de straat ten einde, en een volgende, weer een volgende.
Vermoeidheid deed haar ten slotte langzamer gaan, met schuwe oogen mat ze de
voorbijgangers. Die allen kenden hun doel, doch zij, waar moest ze heen? Het kwam
er niet op aan, drong ze zichzelve op, alles beter dan te zijn overgeleverd aan die
kwelgedachten.
De laatste straat mondde uit in een parkje. De warme lucht trilde er boven
bloeiende heesters, kinderen stoeiden op het gras, hun ongedekte hoofdjes
goud-schitterend in de zon. Minne bleef staan om ze gade te slaan, onverhoeds
bekroop haar een vermoeden, hoe alles anders zou zijn geweest, als ze een kind
gehad hadden.... Ze weerde het beeld, telkens gleed het terug voor de oogen van
haar geest: Dolf 's middags thuiskomend, joelende buurkleintjes aan zijn armen en
hangend aan zijn wijde jas.
Waar de huizen dichter samendrongen, in de nauwere straten het
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rellend gerij niet te einden scheen, vertraagde opnieuw aarzeling haar schreden.
Besluiteloos tuurde ze een gearmd paar na, hij tot aan de brauwen gedoken in zijn
pet, zij een ranke volksmeid, roodharig onder den zwart-strooien matelot-hoed. Naar
Koen! Het doorflitste haar eensklaps, ze glimlachte van verlichting. Dom dat ze daar
niet eerder op kwam.
Veerkrachtiger stapte ze aan. Waarlijk, de lente was tekort geschoten tegenover
Mornington Crescent, het parkje zag er nog even somber en kerkhofachtig uit, de
schaarsche bloemen die er prijkten leken te bloeien op een graf. Meneer niet thuis,
verklaarde het slonzige dienstmeisje; Het dichtklappen van de zware deur dreunde
Minne na in de ooren.
Als verbijsterd bleef ze minuten talmen. Een dichtbije klok begon te spelen, ze
telde de slagen: een-twee-drie-vier. Vier uur! Ze diende den terugtocht te aanvaarden,
Nell zou zich ongerust maken.
Werktuigelijk liep ze voort. Doch als een looden last, viel na de eerste passen de
vraag op haar:
En wat dan?
Ze antwoordde zichzelve, als in bevreemding:
Wel, koffers afpakken en sluiten, opdat ze morgenmiddag gehaald konden worden
voor de boot waarmee ze vertrok. Vanmiddag, van kantoor, had Jack geseind naar
Holland....
En wat dan? herhaalde koppig de stem.
Ze rilde van een plotselinge afkeer. Het kon immers niet, zóó wou ze niet terug
met dien machteloozen wrok. Wat moest er worden van hun samenleven! Oneindig
beter, hier te blijven tot dat veranderde, en anders liever nooit meer terug te keeren!
Ze hief het hoofd hooger, verwonderd zichzelve zoo sterk te vinden, waar ze
louter zwakheid verwachtte, met diep-in broeiend een wantrouwen aan die kracht....
Thuis trof ze Nell koel en karig van woorden, of er uit de woordenwisseling van
den vorigen avond een wrevel achterbleef. Jack zat er ook al, hij vertelde opgewekt,
dat het telegram er wezen kon. En plotseling meende Minne te beseffen, hoe voor
beiden haar vertrek een opluchting beteekende, na deze aldoor gerekte logeerpartij,
waar ze zelfzuchtig zich al te veel had verdiept in de eigen beslommeringen.... Het
schokte haar pas verworven fierheid, verontschuldigend, deelde ze mee, dat ze
afscheid van Koen had willen nemen, hem niet trof.
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- Dus ga ik vanavond nog maar even, besloot ze kleintjes, blij een aanleiding te
vinden niet te zitten tegenover die strakke gezichten.
- Zooals je wilt, zei effen haar zuster.

XIX.
In den avond, als Minne het huis bereikte waar Koen zijn kamers had, zag ze aan
het gedempte licht van de schemerlamp door de vensters, waarvoor hij zelden de
gordijnen zakken liet, dat hij thuis was. Een vreugdigheid brandde in haar op, ineens
begreep ze, hoe een teleurstelling het zou zijn geweest hem niet te treffen.
De kamer toonde nog grooter dan 's winters, nu niet het haardje zijn gezellig rood
schijnsel verstraalde, en het meerendeel der kleurige kussens verhuisden van den
vloer naar de vensternissen.
Door het open raam dreven als op de zwoelte die er binnenzelfde, de verwijderde
straatgeluiden aan.
Aan een verlegenheid in zijn oogen wist ze dat hij herinnerde, dat hij aan haar
had gedacht sinds die avondwandeling langs de Theems. Het amuseerde haar, met
haar bekentenis te hebben vertroebeld zijn gemakkelijke en goedkoope opvatting
van een huwelijksmoraal die hij niet kende, ze voelde zich eensklaps tegenover
hem de oudere vrouw, de oudere in ervaring vooral. Het schonk haar een
evenwichtigheid, waarnaar ze vergeefs de laatste dagen trachtte en die ze ten volle
genoot. Ze wierp haar hoed op een stoel en liet zich in de vensternis zakken, ze
maakte plaats voor hem:
- Kom naast me zitten, dan vertel ik je nieuws!
Glimlachend voldeed hij aan haar verzoek.
Een oogenblik zwegen ze beiden, naar buiten starend in het duister. Voor zoo
vroeg in het voorjaar was de avond bizonder zoel, zonder maan- of sterrenschijn
welfde de hemel boven de crescent, met lange tusschenpoozen doorschoot een
snelle flikkering van violet het fluweelen zwart boven de verre daken, als het lichten
van een vuurtoren. Dan zei Minne, en zag hem recht aan:
- Morgen vertrek ik naar Holland.
Hij schrikte; met voldoening merkte ze het op. En wijl hij zwijgen bleef, de oogen
neergeslagen, liet ze haar blikken onweerhoudend rusten op zijn gezicht, zijn
verstandig voorhoofd, den jongensachtigen mond. Een spijt woelde daarbij in haar,
dat ze hem niet eerder
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hier ontmoette, niet eerder hem in vertrouwen had kunnen nemen, of het wachten
dan minder zwaar zou gevallen zijn....
- Je man komt je halen?
Aan den toon van zijn vraag hoorde ze, dat hij het antwoord bevroedde, ze nikte
ontkennend.
- Hij heeft het te druk.
Wrevelig voelde ze, hoe al dit simpele zinnetje haar evenwicht dreigde te verstoren,
een drift deed haar hart rapper slaan. Dwaas leek haar hun zitten in de vensternis,
de holle kamer voor hen uit als de wachtzaal van een station. De schemerlamp op
de schrijftafel wierp vanonder de roodpapieren kap warmen schijn over de
schaarsche meubelen, het gordijn waarachter zijn bed stond. Het grove theegerei,
nu op een tafeltje geschikt, gaf toch iets huiselijks.
- Zul je me missen?
Minne vroeg het zonder behaagzucht. Als hij zwijgend de oogen naar haar opsloeg,
berouwde haar de vraag. Ze lei haar hand op de zijne, stil naast haar op de kussens,
koel verwonderd zon ze: houdt hij van me....? Haar blikken streken opnieuw langs
zijn gebogen hoofd, dan de kamer rond langs alle de bekende dingen, waartusschen
hij leefde, waarin een deel van zijn bestaan besloten lag. En onverwachts, één fel
moment, rees in haar de begeerte zich door dezen jongen te wreken op den smaad,
haar door den ander aangedaan, te kunnen vergeven om eigen schuldbesef. Zóó
heftig doorbeefde het haar, dat alles ertegen wegzonk, haar gansche zijn zich trillend
scheen op te lossen in dat wraakverlangen.... Ze roerde zich niet, ze wist niet anders
dan naast haar zijn hand, waarop de hare brandde....
Een gerucht schokte haar op, verwezen wendde ze zich naar buiten: koel en
gestadig sproeide uit den floersigen hemel de voorjaarsregen neer, het suizelde op
de heesters van het parkje, de steenen, op het breede kozijn achter hen, heel de
lucht scheen vervuld van den ruischenden regenval. En terwijl ze diep opademde
de smachtende geuren die van overal opstegen, meende ze plotseling zuiver de
eigen gevoelens te onderkennen, de radeloozen drang naar koestering, naar
vertroeteling, een tot lafheid leidende angst voor het leven, die haar bescherming
en een schuilplaats deden zoeken bij den sterkere, den man.... Het duizelde haar,
in een marteling van schaamte ontrok ze haar hand aan de zijne, heesch fluisterde
ze:
- Ik moet gaan.
Hij bracht haar naar de motorbus, gedwongen namen ze afscheid.
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Heel dien rit door de avondstad bleef ze moeizaam rondtasten in de chaos van haar
gevoelens, zonder tot een uitkomst te kunnen geraken.
Thuis, op haar slaapkamer, liet ze het elektrisch licht branden, met wakkere oogen
lag ze rond te kijken. Het zien der gepakte koffers, op elkaar gestapeld tegen den
wand, deed haar hart samenkrimpen; morgenavond dezen tijd op de boot,
overmorgen bij hem, in het eigen thuis.... Ze probeerde zich voor te stellen, hoe het
er precies uitzag, hoe de weilanden dommelden aan de overzij.... Aldoor was het
Dolf die zich er tusschen drong, kloek op zijn stevige beenen, met zijn breede
schouders, zijn goedigen spottenden kop. Het verwarde haar tot ze er gloeiend van
bloosde, bitter zei ze zich:
- Zelfs tot haten ben ik te zwak.
Als ze het licht ging uitdoen, talmde ze een wijle voor het open raam. De lauwe
wind ritselde voorzichtig in de jonge wingerdranken, de regen had opgehouden,
een alleene ster fonkelde in een diep-zwart plekje tusschen de wolken. Het beloofde
een mooie overtocht, morgen! Ze dacht aan dien stormnacht, toen ze hem
verwachtte, ze drukte het gezicht in de kussens, wanhopig wist ze, dat het nooit
weer het oude worden kon.

XX
Eindelijk stoomde de kleine Londenboot de Maas op.
Vanaf het dek aanschouwde Minne vreemd ontroerd weer het Hollandsche
landschap, de zon-overwaasde rivier, boompjes als verbleekte penteekeningen
langs de oevers, de bolle blanke wolkenstoeten tegen den ijlen voorjaarshemel. Het
leek alles kleiner en verfijnd, teerder van tint en gevoeliger gelijnd dan daarginds,
het was om veel van te houden voor een gelukkig en evenwichtig mensch.
Als de eerste huizen van de havenstad blinkend van pannedaken oprezen tegen
het hooge blauw, liep ze jachtig naar de hut om de laatste hand aan haar bagage
te leggen. Voor het spiegeltje zette ze den modieuse Londenschen hoed op, met
een steek van pijn merkte ze opnieuw hoe slecht ze eruit zag, hoe dof en
donker-omringd haar oogen groot-stonden in haar bleek gezicht.
Juist als ze aan dek verscheen, bereikte de boot de kade. In de verwarring van
het aanleggen, het uitzetten van de bruggen, meed ze het een blik te werpen naar
waar de wachtenden samendrongen langs den kant. Toch, één seconde, ving ze
een zweem van een wijde jas, een
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zoekend, helblauw kijken.... Dan namen de douanen haar aandacht in beslag, ze
moest de koffers openen, aanwijzen, verklaren.
Het duurde kort. Nu ze met haar handtasch de loopplank afkwam, stond hij vlak
voor haar, haar klamme vingers lagen een oogenblik in zijn vaste koele greep, zijn
onderzoekende rustige blik vatte haar wegvluchtende oogen. Vlijmend voelde ze
dat hij vergeleek, dat die vergelijking niet uitviel in haar voordeel....
Gestadig liepen ze naast elkaar voort door den lenteochtend. Na de eerste vragen
naar Nell en Jack, den overtocht, sprak hij niet meer. Ook Minne vond geen woorden.
Goud van zon lei over de vertrouwde straten, ze hield de oogleden neer, het scheen
haar toe in haar overspanning of iedere voorbijganger wel wist van haar schande.
In een wrange verbazing hoorde ze nevens haar op de steenen zijn stoeren stap,
ook zonder op te kijken zag ze hem gaan, zelfbewust, welgeweten als een
rechtvaardige. Sarrende beelden, doken op in haar geest alle de edelaardige
voornemens van hem te sparen, hem te vergeven vanaf de hoogte van haar
zelfverloochening.... Ze wou wel lachen er om, de tranen schoten haar in de oogen.
Door een nevel van tranen zag ze hem stilstaan, een sleutel steken in het slot, de
voordeur openen. Hij trad terzij om haar te laten binnentreden.
IJl van hoofd, onevenwichtiger dan ooit, betrad ze het oude welbekende huis. En
terwijl ze als een vreemde door de huiskamer schreed, en even haar blik liet dwalen
door de andere vertrekken, zocht ze naar woorden, om een stemming te uiten die
ze zelve nauwelijks omvatte. Ironisch zei ze:
- Wat is het hier alles klein, wat valt dat tegen als je uit Londen komt!
- Zóó, - gaf hij gerekt terug, en keek langs haar heen.
Die opmerking van haar leek hem niet de moeite waard er op in te gaan. Natuurlijk
was het hier klein, als je uit een wereldstad kwam, alles was klein in Holland, dus
ook dit huis. Hij had dat vroeger zelf zoovele malen ervaren.
Zenuwachtig bleef Minne aldoor heen en weer drentelen, niet wetend wat te doen.
Ze voelde zich zonderling ontwend aan de eigen woning, of ze hier niet meer hoorde,
of elk meubelstuk, elk voorwerp het stempel van die andere droeg.... Weer viel het
haar op, hoe welgeweten hij daar stond. Nee, klein kon ze hem allerminst noemen,
eer sterk en daardoor wat kortaf, veeleischend. Voor het eerst zag ze klaar het
verschil tusschen hen beiden, voelde ze vooral de kleinheid
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van zichzelve. Haar zenuwachtig en onzeker doen, haar gemis aan evenwicht en
kracht. Als een kind keerde ze terug in het huis, dat ze voortaan weer met hem zou
deelen, als een ongeduldig kind, inplaats van als een vrouw waardig te hebben
afgewacht tot hij haar zou hebben teruggevoerd.
Hun hartstocht der eerste jaren was uitgelaaid, de wederzijdsche genegenheid
geluwd.... nu bleef er enkel over de wettelijke band. Geen blijk van hartelijkheid ging
er van hem uit, geen enkele teederheid. O, als hij haar nu in zijn armen nam!
wenschte ze hartstochtelijk.
Doch tegelijk dat deze wensch in haar opwelde, voelde ze dat zijn omhelzing haar
geen genot meer verschaffen kon. Dat de behoefte van wie liefhebben, om
aanhankelijk en afhankelijk te zijn, in haar was gedoofd, en dat er altijd, op den
bodem van haar hart, een wrevel zou achterblijven om wat ze zag als zijn
onrechtvaardigheid. En in de kilte, die langzaam-aan haar scheen te doordringen,
wist ze aan haar hunkerende wanhoop geen andere uiting te geven, dan door nog
eens smalend te herhalen, hoe klein ze hier alles vond!
Ze zag zijn gezicht betrekken, het schokte haar voor een oogenblik. Ze wist hoe
hij gehecht raakte aan deze woning, het minderde de eigen smart even, dat ze hem
kon aantasten in iets wat hem dierbaar was. Ze verwachtte een uitval van hem,
doch die bleef uit. Geringschattend haalde hij de schouders op. Dan zei hij
goedhartig:
- Kom, je zult vermoeid zijn van de reis. Maak het je wat gemakkelijk, dan schenk
ik je een kop thee in.
Onhandig rammelde hij al met het theegerei. Dadelijk verteederd, sprongen Minne
de tranen in de oogen. Smeekend vroeg ze:
- Is alles nu in orde tusschen ons?
Meteen wist ze nuchter, dat dit vragen enkel dwingen was, haar in waarheid zijn
antwoord toch niet bevredigen kon. Ze liet zich zakken in zijn clubstoel, haar leden
leken gebroken als van een overgroote moeheid. De kin gestut in de hand, staarde
ze hem aan met haar groote oogen.
Even aarzelde hij, alsof hij naar een antwoord zocht, dan zei hij ietwat verlegen:
- Nee, alles is nog niet als van ouds.... en dat kan ook niet, dat moet je begrijpen,
ik heb van de andere ineens teveel gehouden.... Ik weet zelf niet waardoor het
gekomen is, en hoe het eigenlijk gebeuren kon....
- Omdat ze rijk is en je vooruitzichten bood!
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Een woede borrelde in hem op, maar haar uitgeput gezicht en strakke moeie oogen
maakten hem stil. Het leek hem zelf toe, of hij een rol speelde in een eenacter, of
alle waarheid onecht werd tegenover haar houding van ongeloof. Mat zei hij, en de
eigen stem klonk hem onzuiver:
- Ach nee, hoe kom je erbij....! Nee, het was heel iets anders, iets lichamelijks,
een....
Hij stamelde, brak af. Beiden zwegen ze, vervreemd en bedroefd om die
vervreemding. Rondom hen stond de kleine woning, waarin ze zooveel jaren samen
gelukkig waren, en die hen nu een gevangenis toescheen.
- Je bent te vroeg teruggekomen, begon hij weer, gedempt, je hebt het geforceerd.
Je had me wat meer tijd moeten laten.
- Te vroeg! herhaalde ze smartelijk. Het beteekende voor mij een eeuwigheid.
- Kind, zei hij zacht, je begrijpt maar niet dat toen ik je schreef, dat ik overstelpt
zat van werk, ik dat werk had aangegrepen om weer mezelf te worden, wijl dit het
eenige redmiddel kon wezen om dat andere te vergeten. Je hebt er enkel uit gelezen,
zooals altijd, dat ik jou bij dat werk achterstelde.
Geleidelijk was zijn eerst zachten toon aangezwollen tot een van prikkelend verwijt,
en dit sloeg haar geheel terneer. Aarzelend prevelde ze:
- Je had wel tijd voor haar....
Beschaamd hield ze het verdere gedeelte van den zin in, want in elk geval wilde
ze vermijden dat het verleden opnieuw zou worden een bron van oneenigheden.
Kleintjes vroeg ze nog eens:
- Is het dus in orde tusschen ons?
- Ja, dat heb ik je toch wel doen uitkomen.... voor alles is tijd noodig!
- En ik wachtte.... wachtte eindeloos, ik kon niet langer wachten, onmogelijk, ik
zou me dood hebben gemaakt, of dolle dingen gedaan hebben....!
Driftig had ze het uitgesproken, als een nog altijd smeulende bedreiging.
Achterover in haar stoel geleund, bespiedde ze dan op zijn gezicht de uitwerking
van haar woorden.
- Zeker, zei hij toegevend, ik begrijp dat wel.... De tijd zal het moeten heelen.
Een heete boosheid golfde in haar op. Wat sprak hij bedaard en
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welgeweten, hoe deed hij of zij hier nu eigenlijk als de schuldige zat, en niet hij....
Vaag besefte ze wel dat een man, die voor een andere vrouw een hartstocht heeft
opgevat, en die neerdompt om de eigen vrouw niet te verstooten, maar niet dadelijk
lief en aanhalig wezen kan.... En toch, dat alléén begeerde ze, zooal niet bewust,
dan toch in het diepste van haar vrouwelijk wezen. Ze zuchtte, hulpeloos sloot ze
de oogen.
Hij keek naar haar, naar haar kinderlijk gezicht, haar tengere handen die zich
zwak uitstrekten als om steun te zoeken. En een oogenblik welde in hem de
gedachte, dat als hij haar nu in zijn armen nam, haar kuste tot ze bezwijmde, voor
een wijle wel alles tusschen hen zou geëffend zijn.... Doch zijn eerlijkheid van weinig
buigzaam man, die de oude innigheid weer vanzelf meent te moeten laten ontwaken,
weerhield hem. Al voelde hij schrijnend, dat zijn houding haar verkilde, dat ze hem
dit gebrek aan hartelijkheid meer kwalijk nam dan zijn ontrouw zelf, en ook voor
hem geen teeder woord meer vond.
Zóó was dan, na maanden van verlangend wachten, Minne's terugkomst in het
huis over de weilanden.
DOROTHEE BUIJS
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Dorpsherberg.
De gewone morgenklanten waren al lang geweest. De melkboer, die op zijn tweede
ronde door het dorp altijd even een wippertje nam, om er dan weer voor een paar
uur ‘tegen te kenne’, de postbode met hel-blauw buis en wat lichteren broek, de
tasch met brieven aan leeren riem gesjord om zijn rug, de mager-verbruinde hand,
beverig frunnekend tusschen een paar brieven, die bij Keetje, de kasteleinsvrouw
‘waize mosten.’ Dien zag ze altijd graag komen - Keetje - met nieuws uit de stad,
van den wijnreiziger van de firma Bergschau & Co, of den bierhandelaar en ook wel
een brief van haar oudsten broer, die daar in garnizoen lag.
‘Morgen Klaas’ lachte ze hel op, als de bode binnenstapte met zijn plompe,
vierkantige schoenen, waarop het slik van den weg, stof van auto's en karren had
ingezogen tot een harden, grijzigen koek. En dan kon ze de brieven beschouwen
met het zwaarwichtige air van iemand, die veel in het leven te zeggen heeft, een
‘spil,’ zooals dat deed de oudste firmant van de firma Bergschau & Co, die de grootste
wijnhandel hadden uit de heele stad.... ‘Goedig was ze - die Keetje’ - want Klaas,
de postbode kreeg er vaak eentje voor niets en als je zoo een wandeling van twee
uur achter den rug had, smaakte dat wel. Eens in den maand kwam de wijnreiziger
hooren, of er niets nieuws te bestellen was: - nog genoeg Cats, port, madera,
anisette, brandewijn of cognac - en al was er dan werkelijk van alles nog overvloed,
Keetje peinsde en peinsde en snuffelde altijd zóó lang tusschen de glimmende,
rooie, gele en groene karaffen, dat er altijd nog wel iets was. Ze hield wel van dien
reiziger, omdat ie zoo knussies gezellig praten kon. Je hoorde nog eens wat, dingen, waarvan in het dorp heelemaal geen sprake is - en moppen en leutigheden,
dat-ie vertellen kon! Ze fleurde er altijd van op en 'n blij-feestige stemming bleef
haar den heelen dag bij. Na den melkboer en den postbode kwamen er een paar
boeren met dikke, benauwd-bolroode gezichten, zóó rood als pasgeboren jonge
kindertjes, of mager geel-verbrand, dragend de glanzend-fluweelen zakken met
rood-zijden koord; de hooge zwarte petten op het altijd zweet-droppelende hoofd,
de prop-
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pige das gestropt om den hals, het vierkant afgesneden buis met veterband afgezet.
Die leuterden dan wat over den oogst, het vee en het weer, dronken ieder een
slappe Cats, lachten met Keetje, tot ze het uitjoelde van pret en streken haar met
de dikke vingers wel onder de kin. Als die vertrokken, kwamen er een paar
daglooners, met moede, mistroostige, zwijgende gezichten, als kwamen ze zoo pas
van een begrafenis - het hemelsblauwe, met donkerder gelapte buis, geperst in de
wijde, vaal-bruine werkbroek, waarvan de pijpen vergroeiden met hooge, modderige
laarzen, sporen vertoonend van vet-klontige klei, het schaftmaal in blauw-witten
ruitjesdoek over den rug en schoppen of zeisen, naar gelang het jaargetijde.
Keetje had het er niet op; - die daglooners zagen er zóó zorgelijk uit, zeiden geen
stom woord, terwijl ze wijdbeens gebogen zaten in den rieten café-stoel, de grove,
verbrande handen met de wortelsneeïge vingers, geplakt op de knieën, soms even
de stilte doorgrauwend met een.... godverr.... dat wijf van me.... of 'n, dertien cente
't uur en dan een gezin van negen kinders. Als ook die vertrokken, werd het stil,....
een verlammende stilte, die bleef tot den middag.
De gelagkamer van café ‘de Witte Zwaan’ lag dommelend in die namiddag-stilte,
als de omroeper met koperen bord, tamtampend plechtig, door de dorpsstraat
geschreden kwam, stilstaand op het pleintje en uitgalmend z'n: ‘afslag, áf-slag....
murregenuchtend om zaive uurre....
Ramen en deuren gingen open, stoffige haar knoedels draaiden naar alle kanten,
tot de hoofden weer recht overeind stonden, oogen elkander véélzeggend
aanstaarden en de armen, die nog even te voren rusteloos hadden doen zwieren,
stofdoek, boender en veger, bevallig zich kruisten in pose van niets-doen, dàn
nabauwend de lippen: ‘dus morregenochtend... afslág... 't sal maai benieuwe hoeveel
mande.... 'k mag wel zoo'n visschie, as se maar niet te duur benne....
Mannen bleven een oogenblik stilstaan, begrijpend, doende een hevigen trek aan
't stompige pijpje, kinderen met hoepel of tollestokje onder den arm, met groote
oogen en open mond, verwezen starend naar den gewichtigen man met koperen
bord, - 'n soort van gong - dan plechtig achter hem aanschrijdend met grappig-groote
passen, net als hij zelf; 'n heele optocht!
En een huismoedertje deed haar kindje dolledijnen op den arm, trippelstampend
op den grond, de voeten in pantoffels, onder een ‘heisa-heisa-heisa, trala....
làlàlàlala.... tralalalalala.... láa!
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Voor het venster van de ‘Witte Zwaan’ zat Keetje met haar nicht, een meid met
hoog-rooie kleur en geel-tanig haar, den vollen boezem, zorgvuldig kuisch-verborgen
onder een grijs-blauw ruitjes-schort, dat erg naar buiten rook, iets ziltigs, de groenig
verschoten grofwollen kousen in te wije pantoffels.... 'n meid, die altijd onder de
boeren geweest was....
Zwijgend zaten ze tegenover elkaar, tikke-tikkelend de breipennen, telkens met
vlugge, handige beweging, de wachtende vinger, omwerpend den draad, tot het
‘beginseltje’ er onder aangroeide tot een lap, 'n vierkantig, weerspannig, stijf ding....
alsof het godsonmogelijk scheen, dat dat ding zou worden een kous, een echte
kous, waarin een heusche menschenvoet.
Keetje peinsde over de inkomsten van den voorbijen zomer. Het was een goed
jaar geweest.... ze mócht niet klagen.... natuurlijk 't bleef altijd mobelisatie.... en al
waren er op de kleine badplaats niet zooveel menschen geweest als anders, ze kon
tevreeën wezen. Ze had nog een pension-gast gehad, die nou vertrokken was en
aardig geld van die kamer gemaakt.
Vreemd als zoo'n zomer nu weer voorbij was.... zóó stil, zóó akeligverlaten het
strand, je werd er vervelend van.... het strand zóó grauw in 'n mieserige motregen
en de wind, die je rokken om de beenen deed flapperen. Geen mensch te zien, als
de door weer- en wind geharde figuur van een schelpenvisscher, die naast het
karretje, als een platte, vierkante doos op hooge wielen, een zak, bengelend aan
een nok terzij het droomerig gebogen paard bij den teugel leidde.
Al het bontkleurige en drukke van het badplaatsleven al weer voorbij.... geen
koetsjes, geen strandstoelen, geen tentjes met vroolijk wuivende vlaggetjes.... alles,
alles voorbij.... alleen de groote, wijde zee en het geel-streepige zand, de duinen,
waarop de halmen rilden, die waren gebleven. De lucht scheen éen dikke, grijze
vacht met hier en daar stille plekken van zilver gestolten licht, maar later op den
dag klaarde het weer op en een zonnestraaltje peuterde moedig door de donkerte
heen, ovèrgloedde de oranje-gele kastanjes van de dorpsstraat, dat ze blonken als
goud, verzilvertipte de bezige breinaalden en òpsprankelend het rooie, gele en
groene vocht in de karaffen van het buffet.
Maar na zoo'n lichtvloed, ebde het langen tijd en het herfstdonker scheen dan
mistroostiger als te voor. - Het was er niet ongezellig daarbinnen, in de gelagkamer,
het massief-plompe billart met groen-
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laken.... twee ballen wit en een rood, geduldig wachtend, beweging loos, de keuen
als speren, rechtstandig in het rek langs den muur, nauw latend éen plekje wit, zóó
volhangen van allerlei dingen als reclameplaten met strak-roode of glimmend-zwarte
letters, roze-en wit gestalten van nymphen en engelen, uitbazuinend den roem van
Bergschau & Co of zijn concurrenten. Langs de muren de tafeltjes met een spichtig
glazen vaasje, waarin eén vuurroode dahlia en telkens symetrisch, een klaverblad
van drie, de rieten café-stoelen, die kraakten, als je er in ging zitten. Naast het billart
een spuugbakje voor pruimen of pijp-uit-kloppen en een mand, waarin een glinsterend
zwarte kat met mystiek groen-lichtende oogen zich onophoudelijk zat schoon te
likken.
Dan had je achterin, in een hoek, een hok, waarin twee oude konijnen, een
zwart-met-witje en een grijzertje; den ganschen dag door vretend het vettige, gijle
loof van wortels of ook wel aardappelschillen, die ze minder lustten, soms bijtend
in de zelfde schil ieder aan een eind, met forsch-nijdige kopbeweging de een het
den ander ontsnoerend. Aten ze niet, dán neusmummelden ze wat tegen elkaar; praten konden ze niet de beesten! Het gaf wel een heele boel last en viezigheid van
‘hok-schoon-maken,’ maar ze hadden om de haverklap jongen en die brachten toch
altijd gauw nog een paar gulde'-op. De baas, die des daags op het land werkte en
zich met den café-boel weinig inliet, was gek op die beesten en 's avonds kon hij
uren met ze zitten praten, ze op zijn knie nemen en met zijn eeltige werkershand
over de wollig-zachte huid streelen, alsof 't zijn kinders waren. Keetje had er het
land aan.
Als de ziel van het café, plechtigde het groote, gewichtige buffet met de
glinsterende kannen en karaffen, als een zich-zelf-bewuste vrouw, die aller oogen
weet op zich gericht, gevend die vraagt, pralend en heerschend. De Cats, slappe
en sterke, de Pommeranz en de Kruienjenever stonden op de eerste plank, omdat
die 't meest gevraagd werden; behalve dan bier, uit de pomp op de toonbank, - heel
geheimzinnig onder de toonbank door, ergens gaande naar het vat in den kelder verkocht je eigenlijk niet. Nou ja, Zondags een enkel glaasje port of madera van de
tweede plank of 'n likeurtje, als 's avonds de dorpers met d'r meissies zaten om de
tafeltjes met de dahlia. Maar veel verkocht je niet van dat goed. Heel boven stond zuinig bewaard, een enkel fleschje met echte Chartreuse en 'n
reclame Champagne-flesch, waar niets inzat. En
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hoog opeengestapeld, de leege sigarenkistjes, de volle bovenaan, de goedkoopste
van twee, de beste sigaren van vijf cent. Daarnaast het blikkerend gelonk der glazen
spiegelkast, waarin grootsteedsche rollen sjokela en langwerpige tabletten met
vet-gouden letters. In de stilte, onophoudelijk tikke-tikkelden de breinaalden tegen
elkaar als het koekoek-klokje blijmoedig verwelkomde den tijd met vier krachtige
slagen.
‘'s Jeessnogtoe, me eete’.... schrikhaastigde Keetje's stem en den brei-boel
neerwerpend schoot ze al door de gelagkamer naar het keukentje. Even een
geschuifkletter van pannen, water, dat schor wegslokkerde in den gootsteen, het
dicht-kletsen van de glazen deur.... en ze was al weer terug.
‘Goed, da'k temet effe ging kaike.... as de oarappels annebrand zain, hait de boas
altaid weer wat te zegge.’
‘Je had me wel eens effe kunne waarskouwe hoor’.... waarop de nicht, die èn in
kom-af, jaren en centen de mindere was, nog rooier werd, dan ze al was. Breinaalden
bekampten elkaar nog heftiger; stilte hing als na een slag.
Pats!.... daar dofte weer een glanzend-rooie kastanje in 't geelbruine dek op den
grond. 't Woei toch nog aardig. Een jong poesje kroop uit een donker gangetje
tusschen twee huizen, tipte voorzichtig een eindje tot midden in de straat en
stilstaande, nieuwsgierig het kopje spiedend naar alle kanten, liep het met stijf-schuin
hangenden staart op een sukkeltje den dorpsweg af. De straat was al weer in den
soes. Middagklanten kwamen nu aanzetten. Een paar soldaten in grijs-groene
uniformen, gezichten van na-dienst-tijd, slaperig, geeuwerig; gingen zitten op vaste
plaats, het tafeltje, heel in den hoek.
Keetje kende ze al; vaste klanten van vier uur; vulde de glazen met het frissche,
schuimvlokkige Pils, dat wild de schuimstrepen siepelden over den rand op het blad,
streek glad den witten schuimkop met houten kam om dan met liefste lachje de
‘biertjes’ den mannen vóór te zetten. Zwijgend zaten ze eerst tegenover elkaar, te
vermoeid van langen marsch om veel te praten, maar na het tweede biertje kwamen
de tongen al los.
‘'n Pestboel de dienst.... officieren, lammelinge allemaal.... 't sal d'r zwaar zitte,
of je thuis vrouw en kinders hét.... 's kaike, of ze nog zooveel kale drukte haie, as
se in 't vuur motte.... laane ze dan eens komme.... verdikkeme....’
Maar een ander tegensputterde: ‘mot je niet segge.... 't lig an de
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persoon, de een is de ander niet.... daar hè je die luitenant van Raay, een beste
kerel, wil 'k best mee den oorlog in.... d'r motten d'r nou eenmaal zain, die
commandeere en die maar gewone manskappe benne.... poppekas hè-je overal.’
Op de geeuw-slaperige gezichten ontwaakte het leven, oogen vurigden en armen
argumenteerden met harlekijnig beweeg, vingers puntboorden maar steeds in de
zelfde richting, als stond daar de Waarheid!
Een roezemoezig gegons en geraas van stemmen, waarin soms na forschen
kraak van den rieten café-stoel, een heftig-ongeloovige galm:
‘Duitschland, bè-je belazerd.... Duitschland gaat nooit onder den voet, nooit.... of
met overtuigend knipoogje: maar Rusland is ook niet mak.... laát Frankrijk maar
schuiven.... Engeland, Engeland....’ Die zin ging verder verloren, verminkt en
afgemaakt door een gesteek, gepor en gehouw van woorden uit lijven, die zich
driftig verhieven.
‘Keetje, main nog een Pils.’ ‘Dan allemaal nog eentje,’ betoog de pro-Duitscher
in een communistische bui. ‘Voor main cente.’
Keetje knipoogde eens tegen de nicht, de zaken marcheerden, schonk dan voor
de derde maal het klokkende bier in de glazen. Weer ring-sloeg de deur. Nieuwe
klanten stapten binnen, nog een soldaat met handschoenen, een minachtend trekje
om den mond, een trekje van als burger in beter-doen te zijn, dan de vier in den
hoek, gewichtig bestappend den houten vloer, handschoenen uitschuivend met
gebaar van groot heer, dán gewild-achteloos in een stoel achterover vallend.
‘Wa-sal-'t weese’ vriendelijkte Keetje's stem.
‘Ja 's sien. Je weet 't op 't laatst waarachies niet meer, wat je zal drinken. Altijd
hetzelfde gaat ook verveele.’
‘'n Biertje?’.... lokte Keetje's stem opnieuw.
‘'k Het pas een nieuw vat anneslaage.’....
‘Nee, geen bier, zoo'n plas in je maag.’
‘Die echte half-om-half hè-je zeker niet.’
Keetje beweerde van wel, maar de soldaat zei, dat dat namaak eigengemaakte
was. Hem namen ze er niet tusschen!
Toen besloot hij heel luid met een ‘portje’, waarop de vier aan het uiterste tafeltje,
verwonderd om de royaliteit, van dertig centen, waarvoor je heel wat meer kon
hebben, veelzeggend elkander betuurden, uitzakkend de vooruit-gestoken onderlip.
't Dienst- en oorlogsgeklets verstilde.
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Met hem was een tuindersjongen naar binnen gekomen, aarzelend naar de toonbank
gaande en vragend om een kaart en een possegel van twai en een halleve cent.
Die kaart kwam heelemaal uit een blikken doosje, vroeger voor sigaretten, - onder
uit een laadje in de toonbank.
‘'n Fentazzie of 'n ewone’, vroeg Keetje.
De roze-rooie postzegels van vijf cent en de zee-groene van drie, allemaal
koninginnetjes an elkaar lagen boven in, dan de ‘fentazzie’ en de ‘ewône’ kaarten
en dan een postwissel-formulier. De tuinders jongen moest een ‘fentazzie’ hebben.
‘Stadsezichten’ was niks an.
Hij haalde de kaarten uit het doosje, die ie niet hebben wou, onderdoende, de
mooiste op de toonbank uitspreidend, geen keus kunnende maken, aarzelend,
telkens opnieuw zoekend, weer terug leggend.... dán beverig betastend, bang van
eigen getalm.... in laatsten tweestrijd tusschen een opera-zangeres met hel-rooie
wangen, de haren en oogen vol glinsterende kraaltjes en een aandoenlijk tafereel
van twee elkaar omhelzende gelieven, terwijl de zon onderging met de kleur van
een biet.
Omdat-ie aan zijn meissie ging, koos-t-ie de laatste. Toen ging ie' em schrijven.
‘Pen-en-ink’ mocht-ie voor Keetje wel effetjes hebben.
Hij zette zijn pet af en begon. 'n Heele karwei!
Zich schrap zettend, de beenen om stoelpooten heenslaande, begon ie in
bukhouding, het hoofd schuin, de tongpunt in linkermondhoek an Aarlanderveen.
Maar de pen schaperde over het kartonnig gladde papier, haakte dan plots en
ontelbre inktspatjes fonteinden om den stam van de ‘A.’
Hij zweette er van en mompelde 'n ‘zeker een haôrtje,’ veegde de pen af aan het
vet-gelig fluweel van zijn broek en begon opnieuw. De soldaat in goeien doen lachte
minachtend.
Ineens 'n vaag-aanzwevend, zeeig gewarrel van stemmen met scherper opklinken
van een deun, een vreugd-bijtende kermisdeun. Steeds naderkomend geschuif en
geklos van klompen; klepperend van die, op een sukkeltje uit de huisjes komen;
door elkander geg oo van bontgekleurde stemgeluidjes, als glazen stuiters, die
telkens maar weer opspringen van marmeren steenen.
‘'s Jeesesnogtoe, wá salle me nou aite.... gossiemaine wat 'n keet!’
Keetje's blonde hoofd schuin-turend door opzijgeschoven vitrage-
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gordijntje aan koperen roetje. De deftige soldaat doende alsof-'t-ie niets hoort; de
nicht met 'n hè-watte naar de deur loopend.
‘Jemie! Hain en Kais en Piet terug van den vangst!’
Het stuk keet kwam donker aangezeuld over den dorpsweg als een geweldig
vischachtig dier met beweeglijken staart van steeds aangroeiende dorpertjes op
klompen; de kop een stug-beweeglijk ding van drie man an elkaar, de rompen
vergroeid tot een driehoofdige verklomping met twee armen en beenen.
‘Ze komme hier hain, ze komme hier hain’, - vreugdstampte Keetje. ‘Asse nou
moar niet al te zat benne.’
‘Kaik die Hain d'r us roar doen.’
Zig-zag zwenkend over den dorpsweg, omjoeld van 't gekleuter, altijd tuk op een
lolletje, bereikte de ‘kop’ de al-open-staande deur van de kroeg.
Hein en Kees, twee broers, sprekend elkaars portret, alleen Kees een haartje
ouwer waren al naar een hoek gebeend, hadden de zware leeren zak met een
stukkie van den vangst op den vloer geplompt en stonden zich nu met d'r rooien
zakdoek het zweet van het voorhoofd te vegen.
Verdikkeme, wat was die zak zwaar! Eens effe uitblazen! Maar Piet, die 't met de
nicht van Keetje hield, de zak nog op den rug, stond met haar op den drempel te
konkelefoezen.
‘Hai Piet, kâ-je weer nie fan de vrouwe afblaive.... mô-je weer daolik an 'n
vrouwerok blaive hange.’
‘Hou jij nu maar je moel, hè’, - verdedigde zich Piet.
De nicht kleurde omdat Keetje haar jaloersch-nijdig aanzag.
De heele kroeg dadelijk een welkomst-poot en een borrel. Alleen de deftige soldaat
doende alsof-'t-ie 't niet zag.
‘Mô-je dan wat anders, 'n biertje soms?’ - dronkemansdreinde Hein.
‘Wat kan main nou een biertje ferdomme, as je vierhonderd guldens in je zak
hèt.... vierhonderd guldens.... eerrelijk ferdiend geld’ ....‘fr'uit Piet mô-je nou ook
niks?’....
‘Geef main dan maar een glaassie melk.’
‘Wat jij met je mellekie.... je lijkent wel zoo'n maid.’
‘Zuip je liever lazerus, main kan 't niks ferdomme, niks, niks.’
En ineens begonnen Hein en Kees, elkander met de ruw zwar ekkige werkhanden
aan den schouder vastklampend, eerst opzette-
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lijk langzaam-deftig, dan dolzinnig-woest door de gelagkamer rondtedansen,
scheef-botsend de stoelen, en tafeltjes, uithijgend de heete, persende vreugd van
aan-wal zijn, om dan na vinnig-snelle rondedraai, als een schuitje van de
cents-draaimolen, bek-af, zweetend in de rieten café-stoel neertebonken.
Echte kerels van de zee, die Hein en die Kees. De roet-zwarte haarwarboel,
uitspruitend onder de schuinsche pet, zweet-piekerig neerhangend op het bruin-vettig
hoofd, waarin fel-blauw de vreugd-overmoedige, soms van duivelsche lust flikkerende
oogen in het rijsteglimmig wit.
Woeste ongeschoren koppen met goud-rossige haartjes op de stevige kin. De
donker blauw wollen trui, weggefrommeld in de vettig vaal-bruine broek, vastgesnoerd
door een leeren riem, over die trui een uit-de-mode geraakt Zondagsch buis van
een goedkoop confectie-magazijn, om den ruigen, zweet-siepelenden hals een rooie
das in artistieken knoop.
Piet, die altijd maar melk dronk was rossig-blond, met boerig rooie wangen en
slimme oogen, had de pest aan sterke drank, die je naar de sodemieter hielp, ging
liever 's avonds met die nicht in de duinen.... daar bleef je gezond bij.
Voor de deur van het café propte nog altijd het gekleuter, joelend en schreeuwend,
soms vuurpijlig-fel uitstootend: ‘Keess....ie, la-je nou nog eens sien;’ duwend en
stootend van louter vreugd om het herrie-verwachten, elkander afwippend de petten,
zich optrekkend aan het kozijn, om te kunnen zien.
En binnen in het café dronken de kerels flink door, soms met een zwaai van de
rechterhand den drank ingietend de keel, násmakkend de tong, vegend langs 't
brijig-dik goor-geel der tanden en kiezen met sporen van zwartig, vocht-doortrokken
tabak.
Of met fel-lustende, drank-vurigende oogen, zot-lachend beturend de rest van
een borrel, als bij lustvermeerenden, aarzelenden vingerdraai rondwemelend in 't
langstelig glaasje. Hein ging eens uitpuffen, had al lang zijn bekomst van het woeste
gedans, eens effen zijn hart uitstorten, bij nieuwe gezichten zèggen, wat er nou
allemaal wel in hem omging.
Goed deed het, weer eens met nieuwe gezichten te zijn, als je ook acht maanden
lang, niks om je gezien had als de kameraads, de schuit en de zee. Zijn
heet-brandend begeeren dreef hem nou te zeggen, moèst hem wel doen zeggen,
deed het hem haast uitschreeuwen, hoe
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heerlijk-blij, hoe licht als een zeepbel, die wil omhoog, - hij zich nu gevoelde. Nu
weer verwend met de oude bekende dingen: de dorpsstraat, als schoon-gewasschen
'n kind op Zaterdagavond, de twee rijen vaderlijk-ernstige kastanjes, nog volbladig,
oranje-bruin den weg overhuivend.
De lucht, waar de wind nu verveegd had de wolken, als een strakblauw feestlint
tusschen het zon-doorlichte oranje. De bloedroode wingerd, omhelzend de woning,
waar leefde zij, die hem wachtte.
Vreemd, toen ze vertrokken, was 't net effe lente, op de velden al tulpen en ineens
weer denkend aan Haár, zijn goedige zeemansruwheid ontkleurd tot een blanke
verteedering.... vreemd-lachend, niet willende weten, wat nou in hem omging,
vertellend de mannen, die hij nog pas kende, van Haar, zijn moeder, die-al wist van
zijn terugkomst en nog niet hem gezien had.
Zijn moeder, die in 't kleine huisje nou tuurde achter het witte gordijntje of nou
nog niet kwam, hij en Kais.
Zij zittend, achter den Zondagschen, wit-porceleinen pot metkoffie het doosje met
balletjes, de boterkoek met krenten.... onrustig speurend naar buiten; en dan weer
in niet-begrijpen, van waar ze toch blijven, bedribbelend het rood-met-zwarte gestreep
van het vloerkleed.
Toch nog verrassen zou hij haar en ineens haar omhelzen, als ze er 't minst op
verdacht was. Strakkies koopen 't cadeau, een doek voor best, als Zondags zij ging
naar de Kerk.
Zoo'n schotsche met ruiten net als nicht Mietje, waar altijd zij zoo mee op had.
Maar plots opschrikkend uit gansch-van-zijn-moeder-vervuld-zijn: ‘hai Kais, wa-zi-jij
nou te fillesefeere’.... sloeg hij dood met éen slag al teeder denken; opnieuw
ronddollend met Klaas de jenevergeurende kamer, terzij werpend de
vreugd-doortintelde beenen, hoog-op potsierlijk doende de ‘Keek-Wok,’ zich
slaphoudend en krom, of met den buik stijf-vooruit, het hoofd achterover, plots
omzwenkend, 't hoofd vooruit als om te rammeien en dan ineens deinzende
achterwaarts.
Piet zat te vertellen: hield niet van dansen.... in danshuizen zou nooit je hem
snappen.... liet-ie anderen over.... Klaas en Hain konden gaan zooveel als ze
wilden....
Hij niet in Rotterdam, hij liever hier in 't dorp, waar ie thuis was.
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‘Nooit in een groote stad, waar zoo mirakel mieserig en klein hij zich gevoelde....
Te groot en te veel van alles zoo'n stad....
Hij en de nicht konden 't best met elkaar vinden, zoûen uitgaan van avond, als 't
weer nou maar goed bleef....
Opnieuw de deur open, gauw dichtdoen, zoo warm-gezellig daarbinnen. Twee
slagersjongens en een koddebeier.
Scherpe geuren van zee en visch doet de tocht uitwaaien van de kleeren der
kerels.
Keetje weer neussnuivend, wang hoog vertrekkend tot vlak onder d'r oog, na
stikum begrijpend knipoogje aan den deftigen soldaat, als met zwijgen te kennen
geven, hè wat stinken die kerels.
Soldaat voelt zich gevleid in waardeering van z'n als burger in goeien-doen zijn.
Hij haalt zijn zakdoek langzaam te voorschijn, die hij ontvouwt en nu zich heerig wat
koelte toewuiven, verspreiend een doodschen, ziek-muffen geur van vergane eau-de
cologne.
Hij toch is de meneer hier!
De slagersjongens met valsch-bleeke, geniepige gezichten en slimme,
klein-saamgetrokken oogen, een donker jasje met kraag hoog-op over 't bloedbespat,
stijvig wit katoen buis, de rechterhand nog omklemmend een bloedvlekkerig, vettig
mes, uitstekend den zak, zijn zonder zien naar het joelen om hen, rechtuit gestapt
naar de toonbank.
‘Een biertje voor mèn en me kameraad.’
‘Voor wie ze cente?’ - wantrouwt Keetje.
‘Me baas heit gezeid, dat we hier mochte drinke. Hij zal betale.’
‘O, benne jullie van Schenkels?’
‘Temet 'n halleve maand al, heb eerst gewerkt bij Linsse.... die kon verrekke, je
kapot werken voor geen centen.... zou nooit us afschuive as er geslach wier....
En ineens weer herdenkend het feest van den namiddag, de koe, de vetste van
al, zieltogend met groot-logge starende oogen.... te doorkerven den buik met
vlijmscherp mes.... het bruin-rood, dik-druipende bloed.... de ingewanden, vliezig,
blauw-geel.... - drukt hij krampachtig het mes in den jaszak als zou hij opnieuw
geven den doodsteek.
Dán zuig-slurpend de schuimende pils, verkoelend zijn keel, droog door inademing
van heeten bloedwalm, lacht hij tevreeën zijn kame-

Groot Nederland. Jaargang 19

398
raad toe, die handewrijvend uit zijn blijdschap, dat hij het bier niet heeft te betalen.
Daar komt de baas al. - Warm van 't werken, druppelt nog zweet op 't gelige
voorhoofd. Zwijgend staat hij, vèr van de knechts af, met mokkende oogen, die z'n
toorn verraden. Waar de jongens nou blijven.... nooit mo-je te goed zijn, altijd
gestreng maar.... willen altijd je nemen.
Had gezegd tot de jongens, ga nou maar effen naar 't Zwaantje, drink maar een
biertje en zeg, dat 't voor mij is.... maar d'rect weer weerom.... blijven me die jongens
nou weg, al over 't kwertier.... goed, dat hij hier nu zelf is gekomen.... zoûen er een
potje van maken, de rekels. Maar als de ‘rekels’ hem aanzien, schulnhoofdig en
beknipoogend het bierglas, dat leeg is, wil hij zich niet laten kennen voor al 't volk
daarbinnen en wenkt met zijn hand van vooruit maar. 'n Goeie baas toch, stil peinzen
de jongens al drinkend.
Ineens bij uitgaan der voordeur, klinkt vèr nog een vinnigende tromdreun met
scherpe kletsing van koperen bekkens, toon-serpentines, die feestig-kleurig hoog
de stilte doorzwieren en dan weer een effen gejoedel.
Het opproppend gekleuter daarbuiten is ál vergeten de keetige kerels, opzwermend
als een vlucht vogels bij het naderen der ‘sienboem.’
Ratelknerpend over de keien komt nader het orgel tot vlak voor 't Zwaantje. Alles
loopt naar de deur toe, de straat op. Dol worden de kerels, dol bij de vuriging der
glitsende bekkens, de donderende trom dreun.
Kees met drankvreugd-spattende oogen, glimmend het zon-bruinde voorhoofd,
baant handen-pagaaiend een weg zich door 't menschen gepak, moèt hebben de
kerel aan 't orgel. ‘Een mooi fijn stukkie’.... een walsie, als je die hèt’....
....ken me niet ferdomme, wâ je moet heje.... ik zorg voor de cente, al blèv ie 'n
half uur draaie....
Vindt 't al lang goed, de orgeldraaier en meebuigend zijn lang, mager lijf bij eiken
omdraai, doet-ie weer hooren de zwiepende walsen terwijl de roze-groen 'kleurde
poppen strak-effen de maat slaan, omwerpend naar links de stijf-houten hoofden.
De orgelromp siddertrillend van wilde emotie.
‘De sienboem, de sienboem’, doljuichen de kinders.
Trip-trappend op teenen en hakken, het eene been stijf, het andere gebogen,
schuifdraaiend, de walspas.... telkens de toonen rukporrend

Groot Nederland. Jaargang 19

399
de beenen tot omdraai, dollen ze rond de kerels, in feestroes uitvierend, gehunker
naar vreugde. Gerinkel van glimmende bellen en stampende tromslag! Nu met meer
wetend van om-hen-gebeuren, het kracht-lenig lijf malsch-zwierig en lokkend de
glimmende oogen, bedelen ze de vrouwen te dansen.
Even geaarzel van Keetje, die 't wel wat mal vindt bij zóóveel mannen, dán
schuimen ze rond door 't zaaltje. Hij, stevig drukkend 't malsch vrouwenlichaam,
dat lang hij ontbeerd heeft, telkens zijn knie warmstreelend haar mollige beenen;
zij met coquet-kleine passen, 't hoofd vèr van hem en schuin, in sierlijke pose.... 'n
heusche dame uit de wereld.
Met telkens nieuwe dansen, onvermoeid ronddansend het zaaltje tot Keetje
zweet-hijgend neerzit.
Orgeldraaier met kameraad aarzelen naar binnen, krijgen elk een biertje. De
orgeldraaier zelf, een mager, lang man met kleinen, drooggelen zenuwvertrekkenden
kop, doorheenschemerend de schedel, norsch en dof-onverschillig om het feest,
dat hem niks an gaat.... 't orgel, het feestding, voor hem slechts zijn brood.... rotte
muziek, waar ie den heelen dag inzit....
Gulzig uitslurpt hij zijn pils, waar 't schuim zich van vasthaakt in 't rood-ruige
snorhaar, staart dan grauw rond of er hier nog iets is te halen, de handen uitpuilend
het glimmig fluweel der broekzakken, de pijpen plooifladderend om bottige beenen.
Zijn plunje vaal, zit de kameraad, robuste kerel, goed in de kleeren. Een kleurig
overhemd met in de manchetten groote, verguld-pralende knoopen, een nieuw-nadige
breek, waaronder fèl-overmoedig, de oranjige schoenen. Een echte meneer zóó,
moeten wel denken de meiden. Keetje bedienend achter de drijf-natte toonbank,
frommelplooit met de toppen der vingers de zweeterig-uithangende haren, zucht
van 't dolzinnige dansen.
‘'n Fèn walssie hè’ - schuinoogt ze tot omstaande mannen..
‘'k Ken 't veel beter, maar 'k doe 't te weinig.’
‘Mo-je 't es 'n kairtje mair doen,’ met strak gezicht, de oudste orgeldraaier. Dan,
hij de mannen met stikum knipoogje beturend, lachbulken ze allen plots om een
gemeenheid, dat Keetje, beleedigde majesteit, zich omdraait, ophalend het omkrulde
neusje en uitstekend de tong, dan beteekenisvol zwijgend aanziend den deftigen
soldaat, alsof ze wou zeggen,.... toch smerige kerels, waar je 't van kan verwachten.
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Goorheden en platte gezegden doorgijlen het jenevergeur-zwangere zaaltje, dán
telkens schor lachen... een dreun van een vuist op de tafel.
Kees is als zot; 't kan hem niks meer ferdomme.... barst telkens uit in dom lachen;
gaat handengebarend zitten bij ieder aan tafel, opsnijend en zwetsend van wat ie
beleefd heeft.
Soldaten veinzen gelooven, verknipoogen stikum dien dronkemans onzin, maar
wel hem vriendschappelijk slaan op den schouder, telkens opnieuw aanmoedigend
tot drinken.
Wachtend den herfstavond ligt stil het land achter het cafeetje met zijn lawaaierige
menschenklomp.
Door donker wolkdek gezeefd, dalen schuinsche lichtstralen neer op de
zwartig-groene, winterige wei, als wierook in een kerk, die gloriënd opstijgt.
Op het hollandsche landschap van een gracieuse statigheid bewegen zich
langzaam halsmaaiend de zware, weelderige koeien, maar roerloos staan de
paarden, den gebogen kop omgeven door donkerdroevende manen.
Tooneelsgewijs rustig en statig ligt daar het land, vierkant-strak omvat door een
bruine haag van droog-verdorde blaren. In het verre 't zekere wentelwieken van
molens en de weelderige, week-zinnelijke lijning der duinenrijen, waarachter eentonig
't zeegeruisch. Stil-luisterend, in blauw buis, de rooie das in twee slierten gestropt
om den nek, twee boeren op 't paarse koolveld, waar de kolen staan vol en zwaar,
sierlijk uitschulpt als gebeeldhouwd, en met glanzing van donker paars fluweel.
In het donkerder wordend cafeetje, joelt de vreugde en lust-door-dartelde
menschlichamen wringen zich tegen elkaar in vreugde-omarming, elkander
neerduwend in kinderlijk-ijdele krachtmeeting, verklompend en opbotsend onder
dronkemansachtig, ophitsend gekrijsch. Een soldaat met rood en breed boerenhoofd
laat zijn volle, barstend-roode lippen zuigzoeken langs de donkere toon-hokjes van
een zilverig-blikken mondorgeltje, waaruit opstijgt een schichtende, vonken-spattende
muziek, een fonkelende regenboog van tonen, die snel vervloeit. Een kermisachtig
gewanklank, waar buiten nog altijd gieren de walsen bij donderenden tromslag
englitsendebekkens. Kees weet nauwelijks meer van om hem-gebeuren, voelt in
zich een krampdrang naar vreugde, naar woeste en dolle dingen. Kracht perst in
zijn lijf, in zijn drank-heete lijf, kracht, die er uit wil.
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En in zich voelt hij de overmoed van alles kunnen. De orgelman opzijduwend, zal
hij nu eens draaien, zijn kunst vertoonen. Maar de orgelman aarzelt, bang dat Kees
't orgel nog zal verpesten.
‘Nee nou geen gijntjes uithalen.’
‘Zoó mooi genoeg. Alles goed maar afblijven van de muziek.’
Het-ie immers toch geen verstand van.
Die tegenstand prikkelt Kees en zeker van zijn kracht, pakt hij forsch beet het
groote, draaiende wiel, dat de toonklettering plots afbreekt in schellen snik.
Hij Kees, zou niet kunnen draaien; mag nog tegen hem opdraaien, de orgelbaas,....
zoûen dan nog eens zien.
Hij, Kees heeft op de schuit zeker nooit an de lier gestaan. Heusch, Kees heeft
ook wel een snippertje kracht in zijn pooten! De orgelbaas sputtert nog tegen,
mompelt, ‘van de schaai betale,’ laat hem dan maar begaan, met mokkend gezicht.
En Kees, kracht-zettend, wijdbeensch, den eenen arm achteloos in de zij, den ander
omvattend het wiel, lonkt met glimmende oogen naar de pretgierende meiden, terwijl,
het orgel opnieuw aframmelt het vaste repertoire: ‘Tonkinoize, Metsjieze,’ Mimi
d'Amour, Tango.’
Maar gauw heeft hij er alweer genoeg van en een nieuwe gedachte doorflitst hem.
Want ineens tilt hij hoog op van den grond een tegenstribbelend moedertje, dat
hij een eind verder weer neerzet en haar beroovend van d'r wagentje, waarin een
wit-roze baby, loopt hij er nu potsierlijklangzaam mee voort. Als een heusche jonge
moeder, dollend tegen de baby, die rustig te slapen ligt onder de zwart-leeren kap;
bij elken tred met een kort rukje overbuigend zijn groote lichaam; dan weer als droeg
hij rokken met zijn vrije hand ophoudend de wijde broekspijpen dat de kerels en
meiden vasthouden d'r buiken, belachfleemend met slappe handen elkanders
lichamen van gek-makende pret.
Vindt nou dat 't tijd wordt, zoûen straks nog zijn boel verrinneweeren, - peinst
grauw de orgeldraaier en stikum beknipoogend zijn kameraad, vastrukt hij zijn pet
om de ooren, bespetterspuwt beî zijn handen, vlak-open voor den ruig-snorrigen
mond en nieuwe kracht opwekkend in zijn pooten, wring-wrijft ie ze krampachtig.
Kameraad heeft den wenk begrepen.
Is toch niks meer te halen, maar tijd verknoeien nog langer te blijven. En een,
twee.... huup, zich schrap zettend, wegtrappen ze den grond onder hun voeten, dat
het orgel rammelend over de keien voortschokt.
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Een paar kinderen sleepen trage nog achteraan, terwijl voor het cafeetje zich
langzaam de menschen-warboel ontkluwt.
In groote, inktig-zwarte vlekken valt de avond en in het somberende duister, een
gele lantaarn rustig te bloeien begint. Door het vierkantige deurgat naar binnen
ziende, heerscht in de gelagkamer een helsch-geheimzinnige donkerte, waarin
scherp de roode slingerlijnen der vurige sigarenpunten.
Telkens weer als Hein of Kees hebben verteld een van de rauwe moppen, die ze
an boord hebben opgedaan, rijt fel een gijl gebraaklach de spanningsstilte vaneen.
- Kees, dronken, levende in een wereld van machtsvisioenen voelt zich koning hier.
Ieder zal weten, wie hij is en wat hij wel kan. En nooit zouen ze hem ‘nemen,’ nooit,
nooit! Was-'t-ie ook nog eens drievierendeeler geweest, hij vijfenzeventig als de
andere kerels honderd schijven. Verdikkeme, mosten ze net bij hem kommen!
Had toch ook de honderd guldens gekregen.,
Zei tegen een kameraad: ‘wedden om vijfentwintig guldens, wie de eerste haring
tusschen zijn kiezen zal hebben.’
Had-ie toch zijn tanden in het rauw-bittere vleesch doen bijten, dat ie gekokhalsd
had en de andere kerels maar lachen. 't Had hem lauw gelaten, lauw, als hij het
geld maar had.
‘'n Dooie diender toch die Piet met zijn mellekie.... voer hij ineens weer uit, waarop
Piet slaperig, het hoofd onder den rechterarm op de toonbank neergezakt, even de
lodderige oogen opsloeg, schor uitbitsend: ‘Da's de kift hè, da's de kift, sjaloezie,
omdat jij geen maid het, hè.’....
Nee maar was die effen goed! Hij Kees en geen maid! Kon d'r wel tien tegelijk
krijgen, an elken vinger éen. Had er nog eens een in Rotterdam gehad, die 't later
met een student had gehoûen, die voor affekaat studeerde.... een jofele meid,
gossiemijne.... kon er komen, zooveel als-t-ie wou.... altijd wel wat te bikken, brood
met dik vleesch of kaas of koek.... was 'em zelfs eens met zoo'n bord erwtensoep
komen andragen, toen ie nog pas op het matje in den gang stond. Had er wel
tienmaal van zich afgegooid, maar als-t-ie in Rotterdam kwam, was 't altijd weer
goed. ‘De stommeling’, schamperde hij.
De meeste kerels met rooie wangen, glimmende neuzen en fel-lustende oogen
luisterden aandachtig, maar sommigen schudden ongeloovig het hoofd, juist om
Kees nu eens dwars te zitten, tot die zich
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meer en meer opwond, ten laatste de volle vuist krachtig op den tafel kletsend.
Glazen rinkinkten en vielen om. Keetje's hooge stem maande driftig tot klamte.
Ze rekenden af. Kees nog maar steeds dronkemans-brallend, dat ze hem vast
niet nemen zouden, tegensputterend, dat-ie 't verdijde die twee Cats te betalen, die
ie vast niet gehad had, tot Piet hem ten laatste onder den arm maar meenam.
De leeren zakken met een stukkie van den vangst hingen weer bultig om de
schouders. Plomp en onzeker beenden de kerels, krijschlachend over den weg,
hun dronkemanstaal striemend de avondlijke rust.
Een kwijnende stilte loomde over de gelagkamer. Vèr door de zwartstille velden
dreunstierf een trein.
Rustig godslampte een ster.
H.S. KEULS JR.
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De gebroken kruik.
Een Blijspel van Heinrich von Kleist, vertaald door Jan v. Lumey.
Personen
STUURMAN, gedeputeerde.
ADAM, dorpsrechter.
LICHT, griffier.
VROUW MARTHA KLIS.
EVA, haar dochter.
VALENTIJN TOFFEL, een boer.
RUPRECHT, zijn zoon.
VROUW BRIGITTE.
Een bediende, deurwaarders, meiden enz.

De handeling speelt in een dorp bij Utrecht.
Het vertrek, waar recht gesproken wordt.

Eerste tooneel.
(Adam zit en verbindt zijn eene been, Licht treedt binnen).
LICHT
Ei, wat te deksel spreek, collega Adam!
Wat is met u gebeurd? hoe ziet ge er uit?
ADAM
Ja, zie eens, struiklen eischt toch niets dan voeten;
Ligt op dees effen grond èèn struikelblok?
Gestruikeld ben ik hier; want ieder draagt
Den kant'gen steen des aanstoots in zichzelf.
LICHT
Neen, wat ge zegt, vriend! ieder draagt den steen -
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ADAM
Ja, in zichzelf!
LICHT
'n Vervloekte grap!
ADAM
Wablief?
LICHT
Gij stamt van een loszinnig voorvader,
Die zoo bij d'aanvang aller dingen viel,
En om zijn val beroemd geworden is;
Ge zijt toch niet.... in zijn geval?
ADAM
En of!
Hier ben ik neer-gevallen, zeg ik u.
LICHT
Minder figuurlijk: neer-geslagen?
ADAM
Ja.
Het kan tenminste een slecht figuur geweest zijn.
LICHT
Wanneer heeft zich dat alles afgespeeld?
ADAM
Nu pas, op 't oogenblik, dat ik mijn bed
Verlaat. Ik had het morgenlied nog in
Den mond, daar tuimel 'k in den morgen al,
En eer 'k den loop des daags nog kan beginnen,
Heeft al ons Lieve Heer mijn voet ontwricht.
LICHT
En dat nog wel den linker?
ADAM
Hoe? den linker?
LICHT
Hier den gewicht'gen?
ADAM
Ja!
LICHT
Heer in den hemel!
Die toch al moeizaam 't zondig pad bewandelt.
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ADAM
Wat! moeizaam! deze voet?
LICHT
De klompvoet!
ADAM
Klompvoet?
De eene of de andre voet, 't zijn klompen vleesch!
LICHT
Met uw verlof! daar doet ge uw rechter onrecht.
De rechter kan op zoo'n - gewicht niet bogen,
En waagt zich eer op 't gladde pad.
ADAM
Ach nonsens!
Waar de eene voet zich waagt, daar volgt hem de andre.
LICHT
En wat heeft uw gezicht zoo toegetakeld?
ADAM
Gezicht? gezicht?
LICHT
Hoe? daarvan weet ge niets?
ADAM
Tenzij ik lieg - vertel dan, hoe 't er uitziet?
LICHT
Hoe het er uitziet?
ADAM
Ja, kompeertje.
LICHT
Afgrijslijk!
ADAM
Spreek duidlijker.
LICHT
Geschonden is 't, een gruwel
Om aan te zien. Er mist een heel stuk wang,
Hoe groot? niet zonder weegschaal kan ik 't schatten.
ADAM
Wat duivel ook!
LICHT

(brengt een spiegel)
Hier. Overtuig u zelf.
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Een schaap, dat opgejaagd door honden zich
In dorens werpt, kan niet meer wol verliezen,
Dan gij - God weet waar? - vleesch verloren hebt.
ADAM
Hm! ja! 't is waar. Lieflijk is 't uitzicht niet.
De neus heeft ook geleden.
LICHT
En het oog.
ADAM
't Oog niet, collega.
LICHT
Ei, er loopt hier dwars
Een veeg, bebloed, God sta me bij, als had
Een dronken boer er woest op los getimmerd.
ADAM
Dat is het oogbeen. - Ja, nu moet ge weten,
Dat alles had ik nog niet eens gemerkt.
LICHT
Ja, ja! als men aan 't vechten is!
ADAM
Aan 't vechten! Met dien vervloekten geitebok daar op
De kachel vocht ik, zoo ge wilt. Nu weet ik 't.
Terwijl 'k mijn evenwicht verlies, en als
Een drenkeling in 't luchtruim om mij grijp,
Krijg ik de broek te pakken, die ik gister
Doornat aan 't droogrek bij de kachel ophing Dus 'k pak haar beet, begrijpt ge, denk, ik dwaas,
Eraan houvast te hebben, en daar breekt
De band; band nu en broek en ik, wij vallen,
En met mijn hersens smak ik dreunend op
De kachel neer, precies waar om den hoek
Een geitebok zijn neus naar voren spitst.
LICHT

(lacht)
Goed, goed.
ADAM
Verdoemd!
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LICHT
De eerste Adamsval,
Door u vanuit een bed gedaan.
ADAM
Voorwaar! Maar, wat ik zeggen wilde, is er nieuws?
LICHT
Ja, of er nieuws is! laat de duivel 't halen,
Dat zou 'k nog haast vergeten hebben.
ADAM
Wel?
LICHT
Bereid u voor op onverwacht bezoek
Uit Utrecht.
ADAM
Zoo?
LICHT
De gedeputeerde komt.
ADAM
Wie komt?
LICHT
Gedeputeerde Stuurman komt uit Utrecht.
Hij is op een inspectiereis door de districten,
En wordt vandaag nog hier verwacht.
ADAM
Vandaag nog! ben je dol?
LICHT
Zoo waar ik leef.
Hij was in Holla gister, 't grensdistrict,
En heeft 't gerecht daar al geinspecteerd.
De paarden werden, naar een boer vertelt,
Al voor den rit naar Heisa ingespannen.
ADAM
Vandaag nog, de gedeputeerde hier, uit Utrecht!
Om te inspecteeren, de oolijkerd, die zelf
De kat in 't donker knijpt, die fratsen haat! Naar Heisa komen en ons koeionneeren!
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LICHT
Eenmaal in Holla, komt hij ook in Heisa.
Wees op uw hoede.
ADAM
Ach loop!
LICHT
Ik zeg het u.
ADAM
Loop heen met uw vertelsels, zeg ik u.
LICHT
De boer, wat drommel, heeft hem zelf gezien.
ADAM
Weet ik, wien de leepoogige schoft gezien heeft.
Die kerels onderscheiden een gezicht
Niet van een achterhoofd, indien het kaal is.
Zet op mijn rotting een drie kant'gen hoed,
Hang er uw mantel om, twee laarze' eronder,
Dan houdt zoo'n schobberd hem voor wien ge wilt.
LICHT
Nu best, geloof 't dan niet, in 's duivels naam,
Tot hij hierbinnen komt.
ADAM
Hij binnenkomen! En ons vooraf niet op de hoogte stellen!
LICHT
Wat zotteklap! alsof het de inspecteur
Van vroeger nog, sinjeur Likeurtroost, was!
't Is raadsheer Stuurman, die nu inspecteert.
ADAM
Zelfs raadsheer Stuurman! kom, laat mij met rust.
De man heeft toch zijn ambtseed afgelegd,
En praktizeert, precies als wij,
Naar de bestaande edicten en gebruiken.
LICHT
Nu ik verzeker u, dat raadsheer Stuurman
In Holla gister onverwacht verscheen,
Er kassen inspecteerde en registraties,
En dat hij rechters en griffiers geschorst heeft.
Waarom? weet ik het! ex officio.
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ADAM
Wat deksel! heeft die boer dat soms verteld?
LICHT
Ja, en nog meer ADAM
Zoo?
LICHT
Als gij 't weten wilt.
Want hoor, vanmorgen vroeg zoekt men den rechter,
Die in zijn huis arrest gekregen heeft,
En achter in de schuur wordt hij gevonden,
Hoog aan een balk der zoidring opgeknoopt.
ADAM
Wat zegt ge?
LICHT
Intusschen is er hulp gekomen,
Men snijdt hem los, men wrijft hem en begiet hem,
In 't veege leven brengt men hem terug.
ADAM
Zoo? hem terug?
LICHT
Maar een beëedigd schatter
Verzegelt nu den boel en sluit het huis,
't Is of hij al op zijn begraafnis wacht,
En ook zijn rechterpost is al vererfd.
ADAM
Ai deksels! - 't was een liederlijke hond Maar toch een brave ziel, zoo waar ik leef,
Een kerel, dien ik wat graag lijden mocht;
Maar beestig liederlijk, dat moet gezegd.
Als de gedeputeerde in Holla is,
Dan kan 't hem slecht vergaan, den armen bloed.
LICHT
En 't is alleen dit voorval, zegt de boer,
Dat den gedeputeerde nog terughoudt;
Vanmiddag kan 't niet missen, of hij komt.
ADAM
Vanmiddag! Goed kompeer! toon nu je vrindschap.
Gij weet, hoe de eene hand de andre schoonwascht.
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Gij wilt ook graag, 't is waar, dorpsrechter worden,
En 't komt u toe, bij god, zoo goed als iemand.
Maar nu is 't oogenblik nog niet gekomen,
Vandaag laat gij den beker nog voorbijgaan.
LICHT
Dorpsrechter, ik! wat denkt gij wel van mij?
ADAM
Ge zijt een vriend van welgekozen woorden,
En hebt uw Cicero braaf bestudeerd,
Als leerling op de school in Amsterdam.
Zorg, dat ge uw eerzucht onderdrukt, verstaat ge!
Het zal vandaag de laatste keer niet zijn,
Dat gij voor uw talent een hoorder vindt.
LICHT
Wij beiden, als collega's! hoû toch op.
ADAM
Te zijner tijd, niet waar, zweeg ook de groote
Demosthenes. Diens voorbeeld moet gij volgen;
En ben ik al geen Macedonisch koning,
Ik kan op mijn manier toch dankbaar zijn.
LICHT
Houd op toch met dien argwaan, zeg ik u.
Heb ik u ooit -?
ADAM
Kijk, ik, wat mij betreft,
Ik volg den grooten Griek ook na. Er zou
Omtrent deposito's en griffie-gelden
Tenslotte ook heel wat te vertellen zijn:
Wie heeft er lust om zoo iets na te pluizen?
LICHT
Nu dan!
ADAM
Neen, zoo kleinzielig ben ik niet,
Dat zweer ik u! En alles, wat dit aangaat,
Ik noem 't een klucht, die in den nacht geboren,
Het onbescheiden daglicht schuwt.
LICHT
Ik weet het.
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ADAM
Voorwaar! ik zie niet in, waarom een rechter,
Als hij den rechterstoel verlaten heeft,
Plechtstatig als een ijsbeer rond moet wandlen.
LICHT
Dat zeg ik ook.
ADAM
Welaan dan, kom collega,
Volg mij een oogenblik ter registratie;
Dan zet ik de actenbundels recht, want die,
Die liggen als de Babylonsche toren.

Tweede tooneel.
(Een bediende treedt binnen. De vorigen. Later twee meiden).
DE BEDIENDE
God's zegen, edelachtbre! Raadsheer Stuurman
Zendt u zijn groet, zoo aanstonds komt hij zelf.
ADAM
Barmhart'ge goden! heeft hij dan met Holla
Al afgerekend?
DE BEDIENDE.
Ja, hij is al te Heisa.
ADAM
Hei! Lize! Grietje!
LICHT
Kalmte, kalmte nu.
ADAM
Wat is 't, kompeertje?
LICHT
Laat hem welkom heeten.
DE BEDIENDE
En morgen trekken wij naar Hupfaldrie.
ADAM
Wat doe ik nu? wat laat ik?

(Hij grijpt naar zijn kleeren).
EERSTE MEID
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LICHT
Wil je die broek aantrekken? ben je dol?
TWEEDE MEID

(treedt binnen)
Hier ben 'k, mijnheer de rechter.
LICHT
Krijg je rok!
ADAM

(kijkt om)
Wie? de gedeputeerde?
LICHT
Ach, 't is de meid.
ADAM
De befjes! 't boord! de toga!
EERSTE MEID
Eerst het vest!
ADAM
Wat? - Rok uit! help mij gauw!
LICHT

(tot den bediende)
Uw meester is
Bijzonder welkom hier. Wij zijn zoo aanstonds
Gereed om hem te ontvangen. Zeg hem dat.
ADAM
Wat duivekater! rechter Adam laat
Zich verontschuldigen.
LICHT
Wat!
ADAM
Verontschuld'gen.
Is hij misschien al onderweg?
DE BEDIENDE
Hij is nog
In 't logement. Hij heeft den smid besteld;
De wagen brak.
ADAM
Goed zoo. Mijn complimenten! De smid is lui. - Ik laat mij verontschuld'gen.
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Kijk zelf, 't is godgeklaagd, zooals 'k er uitzie;
En elke schrik purgeert mij van nature.
Ik ben niet wel.
LICHT
Ge zijt krankzinnig!
Zeg, dat we zeer gevleid zijn door 't bezoek.
- Wilt gij?
ADAM
Te drommel!
LICHT
Wat?
ADAM
De duivel zal me halen,
Indien ik niet al vrijwel buikloop heb!
LICHT
't Mankeert nog, dat ge u in de kaart laat kijken.
ADAM
Margriete! hela! zak met botten! Lize!
DE TWEE MEIDEN
Hier zijn wij al. Wat wilt ge?
ADAM
Als de weerga!
Zoet' melksche kaas, ham, boter, worsten, flesschen,
Haal alles uit de griffie! En met spoed! Jij niet. Nee, de ander. - Apensnoet! ja jij! Goddorie, Grietje! Lize hier, de melkmeid,
Moet naar de griffie!

(De eerste meid af).
DE TWEEDE MEID.
Spreek, als 'k iets begrijpen wil!
ADAM
Kop dicht nu, zeg ik - Gauw! haal mijn paruik!
Marsch! uit de boekenkast! vlug! scheer je weg!

(De tweede meid af).
LICHT

(tot den bediende)
Er is toch, hoop ik, den gedeputeerde
Niets over komen op zijn reis hierheen?
DE BEDIENDE
Nou! op den Hollen Weg zijn we omgeslagen.

Groot Nederland. Jaargang 19

415

ADAM
Verrek! mijn zeere poot! ik krijg de laarzen LICHT
Ei, lieve hemel! omgeslagen, zegt ge?
Geen ongelukken toch?
DE BEDIENDE
Niet van beteek'nis.
Mijnheer verstuikte lichtelijk zijn hand.
De dissel brak.
ADAM
Had hij zijn nek gebroken!
LICHT
Zijn hand verstuikt! Ei goden! Kwam de smid al?
DE BEDIENDE
Ja, voor den dissel.
LICHT
Wat?
ADAM
Gij meent den dokter.
LICHT
Wat?
DE BEDIENDE
Voor den dissel?
ADAM
Ach wat! voor de hand.
DE BEDIENDE
Addio, heeren. - Wat die lui bezielt!

(af)
LICHT
Den smid meende ik.
ADAM
Gij geeft u bloot, kompeer.
LICHT
Hoezoo?
ADAM
Ge zijt verlegen.
LICHT
Wat?
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DE EERSTE HEID

(komt op)
Hei! Lize!
ADAM
Wat heb je daar?
EERSTE MEID
Brunswijker worst, mijnheer.
ADAM
Dat zijn pupillenacten.
LICHT
Ik, verlegen!
ADAM
Die moeten onverwijld weer naar de griffie.
EERSTE MEID
De worsten?
ADAM
Worsten! stil toch! wat hier inzit.
LICHT
Het was een misverstand.
DE TWEEDE MEID

(komt op)
In de boekenkast,
Mijnheer de rechter, kan 'k uw pruik niet vinden.
ADAM
Waarom niet?
TWEEDE MEID
Hm! omdat ADAM
Nu?
TWEEDE MEID
Gisteravond Elf uur ADAM
Nu? zal ik 't hooren?
TWEEDE MEID
Ei, u kwam,
Dat weet u immers, zonder pruik naar huis.
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TWEEDE MEID
Het is waarachtig.
Vraag het aan Lize hier, die kan 't getuigen.
En de andre, die u hebt, is bij den kapper.
ADAM
Ik zou -?
EERSTE MEID
Ja, op mijn woord, mijnheer de rechter!
Met weinig haren bent u thuis gekomen;
U was gevallen, zei u, weet u niet?
Ik moest het bloed nog van uw schedel wasschen.
ADAM
Zoo'n onbeschaamde meid!
EERSTE MEID
Ik kan 't bezweren.
ADAM
Kop dicht, zeg ik, er is geen woord van waar.
LICHT
Hadt gij die wond al gister?
ADAM
Neen, vandaag.
De wond vandaag, en gister de paruik.
Ik droeg ze witgepoederd op het hoofd,
En nam ze alleen, dat zweer ik, met mijn hoed,
Toen ik in huis kwam, bij vergissing af.
Wat zij gewasschen heeft, dat weet ik niet.
- Loop naar den duivel, meid, bij wien je thuishoort!
Gauw naar de griffie!

(De eerste meid af)
Margariet, kom hier!
Vraag of de koster mij de zijne leent;
Want in de mijne heeft de kat vanmorgen
Gejongd, het zwijn! Zij ligt daar ingemaakt
Onder mijn bed - ik weet het nu alweer.
LICHT
De kat? hoe heb ik 't nu?
ADAM
Zoo waar ik leef,
Vijf jongen, gele en zwarte, en ook een witte.
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De zwarten zal ik in de Vecht verzuipen.
Wat doe 'k ermee? of kan ik u soms dienen?
LICHT
In de paruik?
ADAM
De duivel zal me halen!
Ik had de pruik zorgvuldig opgehangen
Aan een der stoelen, toen ik slapen ging.
In 't donker geef 'k den stoel een duw, zij valt LICHT
Dan neemt de kat haar in den bek ADAM
Natuurlijk LICHT
En draagt haar onder 't bed en jongt erin.
ADAM
Niet in haar bek! neen!
LICHT
Hoe dan wel?
ADAM
De kat?
LICHT
Niet? gij dan soms?
ADAM
Ach, stil toch! in haar bek! Ik schopte haar de trappen af vanochtend,
Toen ik het zag.
LICHT
Goed, goed.
ADAM
Dat is me tuig!
Dat loost zijn krolsche vuil in alle hoeken.
TWEEDE MEID

(giebelend)
Zal ik dan maar vast gaan?
ADAM
Ja, en de groeten
Aan tante Zwarterok, de kosteres Zij krijgt de pruik vandaag nog ongedeerd
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Van mij terug - hem hoef je niets te zeggen.
Begrepen?
TWEEDE MEID
Goed, ik zal de boodschap doen

(af)

Derde tooneel
(Adam en Licht)
ADAM
Ik zie de toekomst somber in, kompeer.
LICHT
Waarom?
ADAM
Het schemert alles voor mijn oogen.
Er is vandaag ook zitting, niet?
LICHT
Voorzeker!
De aanklagers staan al voor de deur te wachten.
ADAM
Ik droomde, dat zoo'n snaak mij had gegrepen,
En voor den rechterstoel gesleurd; en ik,
Ik zat desniettemin hier op den stoel,
En schimpte en vloekte en schold mijzelf een deugniet,
En vonniste mijn corpus aan den schandpaal.
LICHT
Uw eigen corpus?
ADAM
Ja, zoo waar ik leef.
Toen werd ik met dien ander een, en vluchtte,
En dwaalde heel den nacht door dennenbosschen.
LICHT
Nu? en wat zou die droom?
ADAM
De duivel haal' me.
Laat het de droom niet zijn, 't is buiten kijf,
Dat een kabouterman mij parten speelt.
LICHT
Ach, bakerpraat! zorg gij maar de partijen,
Als de gedeputeerde aanwezig is,
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Behoorlijk te ondervragen op uw stoel,
Opdat de droom van den beschimpten rechter
Langs andren weg niet in vervulling gaat.

Vierde tooneel.
(Gedeputeerde Stuurman treedt binnen. De vorigen).
STUURMAN
God's zegen, rechter Adam.
ADAM
Ei, wees welkom!
Wees welkom in ons Heisa, eedle heer!
Wie was er, bij mijn zaligheid, wie was er,
Die een zoo blij bezoek verwachten kon Geen droom, die in de vroege morgenuren
Zich nog met zoo'n verrassing durfde vleien.
STUURMAN
Ik kom wat snel, gij hebt gelijk; en 'k moet
Op deze reis in dienst van Heeren Staten
Tevreden zijn, als zij, die mij ontvangen,
Het eerlijk meenen bij hun afscheidsgroet.
Ik evenwel, wat mijn begroeting aangaat,
Ik meen 't van harte goed, ook als ik kom.
Het Hooge Tribunaal in Utrecht wil
De rechtspraak op het platte land verbeet'ren,
Die, naar het schijnt, in menig opzicht faalt,
En streng zal men het misbruik tegengaan.
Maar de mij opgedragen taak is nog
Zoo streng niet, kijken kom 'k alleen, niet straffen,
En vind ik ook niet alles naar mijn zin,
Ik ben al blij, als het passeeren kan.
ADAM
Voorwaar, zoo'n edel inzicht valt te loven.
Uw Eedle zal het hier en daar, dat spreekt,
Niet eens zijn met de plaatslijke gebruiken;
Al mogen zij dan in de Nederlanden
Sinds Keizer Karei al gegolden hebben:
Wat kan het menschlijk brein al niet verzinnen?
De wereld, zegt ons spreekwoord, wordt steeds wijzer,
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En alles leest, ik weet het, Puffendorff;
Maar Heisa is de heele wereld niet,
En kan daarom van de algemeene wijsheid
Ook niet veel meer dan een klein deel ontvangen.
Ik bid u, licht hier de justitie voor,
En wees verzekerd, eedle heer, dat zij,
Zoodra gij maar de hielen hebt gelicht,
U ook naar beste krachten dienen zal;
Maar mocht zij soms vandaag al aan uw wenschen
Voldoen, voorwaar, dat zou een wonder zijn,
Want niemand weet precies nog, wat gij wilt.
STUURMAN
't Ontbreekt aan voorschriften, zeer juist. Of liever
Er zijn er te veel, men zal ze moeten ziften.
ADAM
Ja, door een groote zeef. Veel kaf! veel kaf!
STUURMAN
En wie is deze heer?
LICHT
Licht, de griffier,
Tot uw Hoogedelachtbren dienst. Met Pinkster
Is 't negen jaar, dat ik hier werkzaam ben.
ADAM

(brengt een stoel)
Neem plaats.
STUURMAN
Geen omslag.
ADAM
Gij komt al heel uit Holla.
STUURMAN
Nog geen twee mijlen - maar hoe weet ge dat?
ADAM
Hoe? uw bediende heeft LICHT
Een boer vertelde 't,
Die hier uit Holla juist is aangekomen.
STUURMAN
Een boer?
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ADAM
Om u te dienen.
STUURMAN
- Ja! er heeft
Zich daar een pijnlijk voorval afgespeeld,
Waardoor ik de opgewektheid heb verloren,
Die niemand bij den arbeid missen kan. Gij zult daarvan al op de hoogte zijn?
ADAM
Is 't waar, gestrenge heer? Dus rechter Pauw,
Omdat hij in zijn huis arrest ontving,
De dwaas is door vertwijfling overvallen,
Hij hing zich op?
STUURMAN
En maakte 't kwaad nog erger.
Wat eerst verwarring scheen, nalatigheid,
Neemt nu den schijn aan van verduistering,
Wat, naar ge weet, de wet niet meer verschoont. Hoe groot is 't aantal uwer kassen?
ADAM
Vijf.
STUURMAN
Hoe, vijf! Ik meende toch - Gevulde kassen?
Ik meende toch, dat gij maar vier ADAM
Vergeef mij!
Met de collecten-kas voor overstroomingen?
STUURMAN
Met de collecten-kas voor overstroomingen!
Maar als er nu geen overstrooming is,
Dan komen de collecten toch niet binnen.
- Vertel eens, is 't vandaag geen zittingsdag?
ADAM
Of het STUURMAN
Wat?
LICHT
Zeker, de eerste in deze week.
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STUURMAN
En al die menschen, die ik bij mijn komst
In uw portaal zag staan, zijn dat -?
ADAM
Dat zullen LICHT
De aanklagers zijn 't, die zich bereids verzaamlen.
STUURMAN
Goed. Deze omstandigheid bevalt mij, heeren.
Roep, wat 'k u bidden mag, die menschen binnen.
Ik woon de procedure bij; ik zie,
Hoe in uw Heisa de gebruiken zijn.
De kassen en de registratie doen wij
Dan straks, als deze zaak is afgehandeld.
ADAM
Zooals gij wilt. - De deurwaarder! hei! Vreeburg!

Vijfde tooneel
(De tweede meid treedt binnen. De vorigen).
TWEEDE MEID
De groeten van de kosteres, mijnheer;
Hoe graag zij u de pruik ook zou ADAM
Wat? niet?
TWEEDE MEID
Zij laat u zeggen, dat er vroegdienst is;
De koster kan zijn eene pruik niet missen,
En de andre, die hij heeft, is juist kapot,
Die moet vandaag nog naar den pruikenmaker.
ADAM
Verduiveld!
TWEEDE MEID
Maar zoo gauw de koster thuiskomt,
Zal ze u direct de zijne laten brengen.
ADAM
De hand op 't hart, gestrenge heer STUURMAN
Wat is er?
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ADAM
Door een verdoemlijk toeval ben 'k mijn beide
Paruiken kwijt geraakt. En nu ontgaat
Mij ook de derde, die ik leenen wilde;
Ik moet met kalen schedel zitting houden.
STUURMAN
Met kalen schedel!
ADAM
Ja, bij god! hoezeer
Ik zonder bijstand van mijn pruik ook met
Mijn rechterlijk figuur verlegen ben.
- Ik kan het op de hoeve nog probeeren,
Of mij misschien de pachter STUURMAN
Op de hoeve!
Kan iemand anders niet hier in het dorp ADAM
Neen, inderdaad STUURMAN
De dominee misschien.
ADAM
De dominee? die STUURMAN
Of de schoolmeester.
ADAM
Sinds de afschaffing der tienden, eedle heer,
Waartoe ik hier in 't dorp heb meegewerkt,
Kan ik op beider diensten niet meer reek'nen.
STUURMAN
Nu, edelachtbre? nu? en onze zitting?
Denkt gij te wachten, tot uw haar gegroeid is?
ADAM
Ja, zal ik iemand naar de hoeve sturen?
STUURMAN
- Hoe ver is 't naar de hoeve?
ADAM
Ei! een klein
Halfuurtje.
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STUURMAN
Wel een vol half uur, wat zegt ge!
En met uw zitting zijt ge al over tijd.
Maak voort! 'k moet nog vandaag naar Hupfaldrie.
ADAM
Maak voort! ja STUURMAN
Ei, bepoeder dan uw hoofd!
Waar, drommels, hebt ge uw pruiken ook gelaten?
- Help u zoo goed ge kunt. Ik kan niet wachten.
ADAM
Ook dat.
DE DEURWAARDER

(treedt binnen)
De deurwaarder!
ADAM
Kan ik intusschen
U met een goed ontbijt, wat worst uit Brunswijk,
Een glaasje Danziger misschien STUURMAN
Neen, dank u.
ADAM
Geen complimenten!
STUURMAN
Nogmaals, dank u, 'k heb ontbeten.
Ga gij maar gauw, in uw afwezigheid
Denk ik vast een en ander te noteeren.
ADAM
Nu, als gij zoo begint - kom Margariet!
STUURMAN
- Ge zijt zoo erg gewond, mijnheer de rechter;
Zijt gij gevallen?
ADAM
Een moorddadigen val
Heb ik vanochtend uit mijn bed gedaan;
Geloof mij, edelachtbre heer, een val
Hier in mijn kamer, 't leek wel in mijn graf.
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STUURMAN
Dat is vervelend. - 't Zal toch verder niet
Gevaarlijk zijn?
ADAM
Dat denk ik niet. En ook
Behoeft mijn werk eronder niet te lijden. Vergunt ge?
STUURMAN
O ja!
ADAM

(tot den deurwaarder)
De aanklagers roepen - Marsch!

(Adam, de meid en de deurwaarder af)

Zesde tooneel.
(Vrouw Martha, Eva, Valentijn en Ruprecht treden binnen. - Stuurman en Licht op
den achtergrond).
VROUW MARTHA
Wacht, kruiken-stukslaand schorremorrie, wacht!
Dat zul je boeten!
VALENTIJN
Hoû je maar bedaard,
Vrouw Martha! Alles zal men hier besluiten.
VROUW MARTHA
O ja. Besluiten. Nee, kijk hem! De slimmerd!
De kruik besluiten, de gebroken kruik!
Wie zal de gaten in mijn kruik besluiten?
Hier zal besloten worden, dat de kruik
Geopend blijven moet; een eindbesluit,
Waarvoor ik nog geen sluitend scherfje geef.
VALENTIJN
Als jij je recht bewijzen kunt, je hoort het,
Dan zorg ik voor herstel.
VROUW MARTHA
Voor haar herstel!
Voor haar herstel, als ik mijn recht bewijs!
Herstel de kruik maar eens, probeer het eens,
Her-stel de kruik eens op den schoorsteenmantel!
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De kruik, die te beroerd is om te staan,
Te zitten of te liggen - die herstelt niet!
VALENTIJN
Je hoort het! Sputter niet! wat kan 'k meèr doen?
Als een van ons de kruik gebroken heeft,
Dan wordt de schâ vergoed.
VROUW MARTHA
De scha vergoed!
Alsof 'k een van mijn koeien hoorde praten.
Is de justitie dan een pottenbakker?
Al mochten de Hoogmogenden verschijnen,
En met het schootsvel voor de kruik bewerken,
Dan konden die zelfs met den besten wil
De schade niet vergoeden - Haar vergoeden!
RUPRECHT
Laat kletsen, vader. Hoor naar mij. Het kreng!
't Is de gebroken kruik niet, die haar dwars zit,
De bruiloft is het, die in duigen viel,
En die zij met geweld hier denkt te lijmen.
Maar ik vertrap de heele zaak voorgoed:
Vervloekt zal 'k zijn, als ik de sloerie neem!
VROUW MARTHA
Zoo'n ijdle kwast! ik hier de bruiloft lijmen!
De bruiloft, waar de lijm met aan besteed is,
Die ongebroken een zoo'n scherf niet goedmaakt.
Al stond de bruiloft helder blinkend voor mij,
Zooals de kruik nog gister op den schoorsteen,
Dan nam 'k haar nu met beî mijn handen op,
En sloeg haar rinklend op je hoofd in stukken;
Maar zeker lijmde ik hier de scherven niet!
Ze lijmen!
EVA
Ruprecht!
RUPRECHT
Weg jij....!
EVA
Liefste Ruprecht!
RUPRECHT
Weg, uit mijn oogen!
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EVA
Ik bezweer je, Ruprecht.
RUPRECHT
Zoo'n liederlijke - ik zal niet zeggen, wat.
EVA
Laat mij je een enkel woord in stilte RUPRECHT
Niets!
EVA
- Je gaat nu naar het leger, Ruprecht-lief.
Wie weet, als je eenmaal het musket hanteert,
Misschien dat wij elkaar dan nooit terugzien.
Gevochten wordt er, denk eens aan, gevochten:
Wil je zoo onverzoenlijk van mij weggaan?
RUPRECHT
Zoo onverzoenlijk? God bewaar'me, nee.
God mag je zooveel voorspoed geven, als
Hij kan besparen. Maar al keerde ik heelhuids,
Met stalen spieren uit den strijd terug,
Om hier in Heisa tachtig jaar te worden,
Dan zei 'k nog op mijn sterfbed tot je: sloerie!
Zelf wil je 't immers voor 't gerecht bezweren.
VROUW MARTHA

(tot Eva)
Schiet op! wat heb 'k gezegd? moet jij hier soms
Nog uitgemaakt? De korporaal is iets
Voor jou, de vechtjas met zijn houten poot,
Die als soldaat de strepen heeft verworven
En niet die lummel daar, die straks de strepen
Zal voelen op zijn rug. Het is vandaag
Verloving, bruiloft, laat het doopdag zijn,
Ik heb er vrede mee, en 'k sterf gerust,
Als ik dien overmoed maar eerst gefnuikt heb,
Die mij de kruik doet bersten.
EVA
Moeder-lief!
Laat toch de kruik! Laat mij toch in de stad probeeren,
Of een ervaren ambachtsman de scherven
Niet weer tot uw genoegen samenvoegt.
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En was 't met haar gedaan, mijn heele spaarpot
Kunt u dan krijgen, en een nieuwe koopen.
Wie wil er toch om een zoo'n leemen pot,
Al stamt hij ook heel uit Herodes' tijd,
Zulk een verwarring, zooveel onheil stichten.
VROUW MARTHA
Jawel, jij weet niet beter. Wil je soms
Het schandblok dragen, Eefje, Zondagmorgen
Berouwvol in de kerk je zonden boeten?
Je reputatie lag in dezen pot,
En voor de wereld brak zij mede in stukken,
Zij 't ook voor God niet en voor mij en jou.
De rechter is mijn ambachtsman, de diender,
Het blok is 't, zweepslagen, die noodig zijn,
En naar den mutsaard met het valsch gespuis,
Als de eer van onzen naam door vuur gelouterd,
En deze kruik opnieuw verglaasd moet worden!

(Wordt vervolgd).
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De zelfvermomming van het absolute.
I.
Zoo licht als het valt, de Eenheid-aller-Dingen te belijden, zoo zwaar valt het, van
die Eenheid aller dingen in waarachtigheid iets te beseffen. Teleurgesteld wordt
meestentijds hij, die de hulp tot dat beseffen verwacht van hen, die zijn ‘geestelijke
leiders’ heeten te zijn. Aldus werd reeds Sokrates teleurgesteld en hij verhaalt van
1)
deze zijn ervaringen in de ‘Phaidoon’ als volgt:
....Maar toen ik eens iemand uit een boek, zooals hij zeide van Anaxagoras,
hoorde voorlezen en zeggen, dat het de geest is, die alles regelt en van alles oorzaak
is, was ik blijde met die verklaring en het leek mij in zekere richting volkomen helder
dat de geest van alle dingen oorzaak is en ik meende dat als dit zoo is, de geest
die alles regelt, ook alles ordenen moet als bést is en dat derhalve wanneer iemand
de oorzaak wil uitvinden omtrent ieder ding, hoe het ontstaat of vergaat of bestaat,
hij daaromtrent dit moet uitvinden: hoe het voordat ding best is of te zijn of
wat-anders-ook te ondergaan of te doen....
(Ik) meende van de oorzaak betreffende het bestaande een onderwijzer gevonden
te hebben niet alleen naar den geest, maar naar mijn eigen hart: Anaxagoras, en
ik meende, dat hij mij eerst wijzen zou of de aarde vlak is of bol, en nadat hij dit
aangetoond had, achterna de oorzaak en de noodwendigheid uiteenzetten,
besprekend wat best voor haar is en dat het best voor haar is zoó te zijn en wanneer
hij zou zeggen, dat zij in het midden is, dan dacht ik dat hij daarna zou uiteenzetten
dat het beste was, dat zij in het midden is, en als hij mij deze dingen zou verklaren,
was ik gereed geen andere soort van oorzaak meer te begeeren. Want ik meende
dat hij, daar hij immers beweerde dat zij door den geest geordend waren, hun nooit
een andere oorzaak zou kunnen toedragen dan dat het beste is, dat zij zoo zijn als
zij zijn....
....En voor geen geld zou ik mijne verwachtingen verkocht hebben,

1)

Vertaling van Boutens pag. 60 enz.
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maar met grooten ijver nam ik zijn boeken ter hand en las die zoo veel ik kon om
zoo veel mogelijk het beste (en het slechtere) te weten.
Van wonderlijk hooge verwachting dan, o mijn vriend, stortte ik neer, toen ik al
voortlezende een man gewaar werd, die den geest volstrekt niet in toepassing bracht
1)
tot het regelen der dingen, maar licht en ether en water en vele andere wonderlijke
zaken als oorzaken opgaf. En het leek mij dat hij even mal deed, als wanneer iemand
beweren zou dat Sokrates alles wat hij doet, door den geest doet, en dan zou
trachten de oorzaken aan te geven van al de dingen die hij doet, en al dadelijk
zeggen zou dat ik nu hier zit, daarom omdat mijn lichaam is samengesteld uit
beenderen en pezen, en dat de beenderen stijf zijn en door gewichten van elkaar
zijn gescheiden, maar de pezen ingericht om zich te kunnen spannen en ontspannen,
terwijl zij samen met het vleesch en het vel dat hen samenhoudt de beenderen
omgeven en dat dus daar mijn beenderen bewegelijk zijn in hun gewrichten mijn
pezen door zich te ontspannen en samen te trekken mij in staat stellen op het
oogenblik mijne leden te buigen en dat ik om die oorzaak samengebogen hier
nederzit. Of ook wanneer iemand andere dergelijke oorzaken zou opgeven omtrent
ons samen spreken, stem en lucht en gehoor en andere ontelbare dergelijke als
oorzaken noemende, zonder zich de moeite te geven de waarachtige oorzaken te
zeggen, dat, nu de Atheners beter hebben gevonden mij te veroordeelen, daarom
ook ik op mijn beurt het beter vind hier neder te zitten en rechtvaardiger te blijven
en de straf te ondergaan, die zij bevolen hebben. Want, bij den hond, allang, naar
ik meen, zouden deze pezen en beenderen in de buurt van Megara of Boiotia zijn,
door een andere opvatting van het beste daarheen gedragen, indien ik het niet voor
rechtvaardiger en schooner hield, in plaats van te vluchtten en op den loop te gaan,
aan den staat de boete te betalen, die hij oplegt....
Dit kon vandaag geschreven zijn, met dit onderscheid dat men hun die van water,
lucht en ether spreken, niets verwijten mag, daar zij zelfs den Regelenden Geest
niet belijden. Maar wie denkt hier niet aan de oppervlakkige en ondoordachte wijze
waarop hedendaagsche belijders van een Regelenden Geest omgaan met woorden
als ‘reli-

1)

Wij veroorloven ons hier ‘aither’ door ether te vervangen, daar het hier toch een vertaling is
en ‘ether’ het algemeen gangbare Hollandsche woord.

Groot Nederland. Jaargang 19

432
gie’ en rhytme,’ ‘ziel’ en ‘geweten,’ ‘rechtvaardigheid’ en ‘intellect,’ ‘schoonheid’ en
‘ontroering,’ ‘mensch’ en ‘maatschappij,’ ‘wijsheid’ en ‘onsterfelijkheid,’ zonder dat
ergens iets blijkt van eenig wezenlijk begrip omtrent een Regelenden Geest?
Zoo duidelijk als zijn klacht is Sokrates' eisch, daar hij het wezen der
Redelijkheid-zelf representeert: men spreke over het afzonderlijke alleen dan en
alleen zoodanig, als men zich omtrent de fundamenteele relatie tusschen het Eene
en het Vele, uitsluitend en alleen door het overdenken van het tezamen-zijn dier
twee gegevens een begrip heeft gevormd, 't welk dan als grondformule zoowel
resultaat als richtsnoer, uitgangspunt en eindpunt, premisse en conclusie zal zijn.
Doet men dit niet, streeft men hiernaar niet uit al zijn macht, laat men sprekend of
schrijvend, eenvoudig den vrijen loop aan ondoorgronde instincten en
ongecontroleerde impulsen, dan is het ‘belijden van de Eenheid’ eenvoudig een
klakkelooze bewering, waaraan men den napratenden leerling, den parasiet, de
machteloozen of verwarden geest herkent.
We hebben in ‘Prometheus’ eenigszins getracht een beeld te geven van wat zich
uit het tezamen-zijn van het Eene en het Vele afleiden laat en willen nu dezelfde
methode in andere richting toepassen.
Het ongebroken Absolute Zijn is aan het Absolute Niet-Zijn gelijk, het Afzonderlijke
is resultaat der zelfbreking van het Eene, Absolute.
Het Absolute kan zonder die zelfverbreking tot (kennis van) Zichzelf niet komen.
Het Absolute kent (in den redelijken mensch) zichzelf en dit zichzelf kennen is:
1)
zichzelf zijn, een streven naar zichzelf toe, een streven naar zelfopheffing in de
opheffing van het Afzonderlijke.
Het Absolute ontvliedt (in den redelooze mensch) zichzelf en dit zichzelf ontvlieden
is een streven van zichzelf af, een streven naar zelfhandhaving in de handhaving
van het Afzonderlijke.
Het Absolute streeft naar zichzelve toe en van zichzelve af. Het van-zich-zelve
af streven des Absoluten ligt in het behouden van het Afzonderlijke, 't welk zich
projecteert als zelf-behoudsdrang, als Levensdrang in het afzonderlijke, ook in den
mensch. Het naar-zichzelve toe streven des Absoluten ligt in het opheffen van het
Afzonder-

1)

Men heeft op dit woord ‘zelfopheffing’ aanmerking gemaakt, o.i. ten onrechte. Bij de opheffing
van al het afzonderlijke zou Al-Zijn met Niet-Zijn samen vallen en dit ware zelf-opheffing.
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lijke, 't welk zich projecteert als zelf-opheffingsdrang, als Doodsdrang in het
afzonderlijke, ook in den mensch.
Het zal ons blijken, dat deze ‘levensdrang’ en deze ‘doodsdrang’ als
wezensfunctie van den mensch niets te maken hebben met de mate van
zijn persoonlijken levens-voorkeur en levens-vatbaarheid. Hier liggen
voetangels en klemmen, die men alleen met uiterste bedachtzaamheid
uit de weg blijven kan!
Het afzonderlijke ontstaat en bestaat, krachtens de zelfonderscheiding des Absoluten,
door zijn onderscheid met al het andere. Het wil dus onderscheid voor zoover het
leven wil.
De levensdrang, in den mensch, kan inderdaad onder al zijn vormen worden
aangetoond als distinctie-drang.
We hebben reeds in Prometheus een groot aantal uitingen van de
distinctie-drang besproken, een groot aantal schijnbaar-bijkomstige en
schijnbaar gemakkelijk te overwinnen ‘hebbelijkheden,’ ‘ijdelheden’ en
‘futiliteiten’ tot onoverkomelijke want immanente menschelijke
wezenstrekken herleid. We hebben sindsdien nog vele andere uitingen
van de distinctie-drang - o.a. het kwaadspreken - overdacht, maar kunnen
die hier niet uitvoerig bespreken.
Het Afzonderlijke vindt in de distinctie het leven, het vindt dus in de Eenheid den
dood.
Het tezamen-zijn van des Absoluten drang naar zichzelve toe en drang van
zichzelve af projecteert zich in den mensch tot het conflict tusschen den
distinctie-drang, die (het ik) behoudt, en de Eenheidsdrang, die (het ik) opheft (d.i.
1)
vernietigt)
De neiging tot het opheffen van bestaande distincties (elke z.g. ‘gesteldheid’ is
een onderscheiding, resultaat van de zelfonderscheiding des Absoluten) kent en
benoemt den mensch in zichzelf als ‘wijsheid,’ en ‘rechtvaardigheid’.
De wijsheid streeft naar het begrijpen van een ‘leidend beginsel’
(Regelenden Geest) achter de verscheidenheid, naar synthetiseeren
(=egaliseeren = slechten = vernietigen) in uiterste tendentie naar opgaan
( = ondergaan) in het Absolute. De rechtvaardigheid streeft naar het
opheffen van gesteldheden (onderscheidingen) als ‘schuld’ en ‘onschuld’,
‘booze’ en ‘goede.’
Wie zonder zonde is, werpe den steen. Het aantoonen van onzen
gemeenschappelijke schuld aan het gemeenschappelijk kwaad
(egaliseeren) is de drang van elken moralist (Christelijk zondebesef in
Shaw).

1)

Zie voor het woord opheffen ‘Prometheus’ pag. 28.
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De krachten (werkingen des Absoluten) die de mensch in zichzelf kent en benoemt
als ‘wijsheid’ en ‘rechtvaardigheid’ leggen de fundamenteele onderscheidingen
bloot, die het Absolute uit zichzelve ontvouwt als resultaat van zelfonderscheiding
(Subject en Object; Ik en omwereld; Goed en Kwaad).
Deze zijn tot de Eenheid betrekkelijk, ze zijn relatief, ze worden als zoodanig
tegelijkertijd gesteld en opgeheven.
Van dit onderscheiden en opheffen wil de mensch, voor zoover hij wil leven, het
eene wel en het andere niet. Wel het onderscheiden (daar zijn levenswil is:
distinctie-wil) maar niet het opheffen. Hij wil derhalve de met-op-te-heffen distinctie.
De naam van de niet-op-te heffen distinctie is: Dogma. Wat (tot de Eenheid) relatief
is, is tegelijkertijd ophefbaar. Het onophefbare is het redelooze, het niet- (tot-de
Eenheid-) relatieve, het volstrekt Absurde.
Nog altijd zijn er, die denken, dat het belijden van den Regelenden Geest
het ontkennen van ‘het redelooze’ in-zich-sluit. Ten onrechte. Zooals
Sokrates zegt: wie ‘het beste’ kent, kent daardoor tevens het slechtere -,
zoo brengt het overdenken van het wezen der Redelijkheid onmiddellijk
tot het aanvaarden van het Redelooze, als fundamenteel (zie boven).
Te zeggen dat de Mensch tot zijn levens-behoud (als afzonderlijkheid) de
niet-ophefbare distinctie, het volstrekt-absurde, het Dogma van noode heeft beduidt
dus, dat het Absolute, voor zoover het (zich in) afzonderlijkheden (onderscheidingen)
handhaven wil, (zich in) het absurde creëert, dat zich ten opzichte van de Wijsheid
als het ongerijmde en het zinledige, ten opzichte van de rechtvaardigheid tot het
valsche ontplooit.
Voor zoover het Absolute (zich aan) afzonderlijkheden opheffen wil, creëert het
(zich in) het tot-zichzelf-betrekkelijke, het (relatief) Ware.
Menschen zijn hierbij de voltrekkers, de dragers en, soms, de begrijpende
toeschouwers.
Aldus ontvouwt zich, zonder verder postulaat, uit het Begrip zelf van het
tezamenzijn van het Eene en het Vele, het begrip der zelfweerstreving.
We hebben in ‘Prometheus’ een enkele openbaring dier zelfweerstreving
eenigermate geschetst. Doch eindeloos is de verscheidenheid der openbaringswijzen
en onuitputtelijk is het woord: Zelfweerstreving. We hebben gepoogd in ‘Prometheus’
te beschrijven hoe, in
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zeer bepaalde opzichten, bepaalde groepen menschen in zekere tijdsverloopen tot
een zekeren graad van redelijk inzicht ontwaken, dat in hun voorgeslacht niet was
en in hun nageslacht niet meer zal zijn, om in een verder nageslacht weer te
herbloeien.
Daar en dan deed zich de ‘zelfweerstreving’ kennen als een ‘beurtelings’ (in den
tijd) zichzelf zoeken en zichzelf vlieden des Absoluten. Daarnaast stelden we het
voor - wel beter wetend, doch duidelijkheidshalve - alsof in sommige individuen het
Absolute tot volkomen zelfaanschouwing en andere tot volkomen zelfontvlieding
komt, terwijl we ten derde ook het individu-zelf, krachtens denzelfden grondslag van
zelfweerstreving, als tegen-zich-zelf-gekeerd demonstreerden. Hoeveel ingewikkelder
wordt nu elk probleem, wanneer we de twee elementen wier tezamen-zijn
zelfweerstreving is, gaan beschrijven als niet beurtelings of afwisselend
overheerschend, maar als samen vallend in één en hetzelfde moment, in één en
denzelfden mensch, waarbij toch ook de andere indeelingen (in tijden tegenover
tijden, in individuen tegenover individuen) behouden blijven moeten. De dubbele,
driedubbele rol welke de daarin (passief-) werkzame mensch vervult kan vergeleken
worden bij die der aarde, welke al wentelend om zich zelve, wentelt om de zon en
met deze tezamen nog op andere wijze wentelt! Ook hier zullen bij elke berekening
(probleem-oplossing) alle drie bewegingen moeten gelden!
We hebben in ‘Prometheus’ het menschelijk conflict tusschen den drang naar
‘zedelijke volmaking’ (zelfopheffing) en den Levenswil beschreven en kwamen toen
tot ‘zedelijke ontoereikendheid’ en we willen in dit betoog hetzelfde conflict van de
intellectueele zijde beschouwen.
Daar de rechtvaardigheid de zelfopheffing is in de opheffing aller gesteldheden,
die het ‘zelf’ te-weeg-brengt en die het ‘zelf’ te-weeg-brengen kan de mensch de
rechtvaardigheid niet willen, voor zoover hij leven wil; - zoo zeiden we en ditmaal
zeggen we:
Daar de wijsheid - het zuivere overdenken - de zelfopheffing is in de opheffing
aller gesteldheden, die het ‘zelf’ te-weeg-brengt en die het ‘zelf’ te-weeg-brengen,
kan de mensch de wijsheid niet willen, voor zoover hij leven wil.
De wijsheid is de vijand van den Levenswil -, daar de eerste (zie boven) de
zelfopheffing, de tweede de zelfhandhaving des Absoluten representeert, m.a.w.:
de mensch kan niet wijs zijn, niet wijs willen
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zijn, de wijsheid niet begeeren, geen wijsgeer zijn, omdat en voor-zoo-ver hij leven
wil.
De Levenswil in ons weerstreeft zonder ophouden de Rede, overschreeuwt haar
stem en vertroebelt haar klaarheid.
Dit inzicht is van het grootste belang, gelijk men zal erkennen. Daar we immers,
om ons een weg te banen in de gecompliceerde problemen, die toch eigenlijk weer
niet gecompliceerder dan andere problemen zijn, van onzen eigen tijd, om een
zoozeer gewenschte ‘betere samenleving’ te helpen voorbereiden, om tot vernieuwing
van pedagogische, juridische, aesthetische en ethische grondslagen te komen,
geen ander richtsnoer hebben dan ons eigen oordeel, is het van het hoogste belang,
de waarde van dat oordeel te kennen, en de herkomst ervan te onderzoeken. Doch
voor die controleerende werkzaamheid hebben we ook al weer geen ander werktuig
dan datzelfde vermogen tot onderscheiden en overdenken, 't welk het simpelst
inzicht ons reeds als hoogst gebrekkig en ontoereikend doet verstaan.
De Levenswil in ons duldt de wijsheid en de rechtvaardigheid evemin als hij den
dood duldt - want zij zijn, als de sloopende ziekte, slooping en ontbinding, opheffing,
van alles wat het leven samenstelt en samen-houdt.
Daarom kunnen we gerust dit zeggen:
Niet volkomener en niet beter is het menschelijk lichaam toegerust om de
vernietiging (opheffing) door den dood te weren, als de menschelijke geest het is,
om de vernietiging (opheffing) van de zuivere wijsheid te weren. Naast de
weerbaarheid tegenover bacillen en vreemde lichamen, het uithoudingsvermogen
bij ziekte, pijn, verval, de zoogeheeten ‘taaiheid,’ die aan het ongelooflijke grenst,
het herstellingsvermogen bij verwondingen, waarvan ons de oorlog de meest krasse
voorbeelden toonde, het aanpassingsvermogen ten opzichte van zeer ingrijpende
veranderingen, in het kort, de zelfhandhaving tegenover alles wat met opheffing
dreigt -, zien we analoge weer-middelen in den menschelijken geest tegen de
levens-vijandige wijsheid.
Ook wanneer men dit thema niet verder uitwerken zou, is reeds het simpele - uit
het wezen-zelf der Zelfweerstreving volgende - besef dat de levenswil in ons de
wijsheid altijd en overal weerstreven moet - voldoende om den ernstig naar begrip
strevende tot een nimmer-aflatend, immer werkzaam en waakzaam zelfwantrouwen
te brengen, als tot het eerste en voornaamste instrument bij elke geestelijke
werkzaamheid, opdat hij zich althans bij oogenblikken bevrijde uit de
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lagen van den levenswil, bij oogenblikken zich boven zijn inblazingen verheffe, bij
oogenblikken het zuivere geluid van de Rede in zich klinken late.
We willen dit nu verder uitwerken, een eenigszins systematisch overzicht trachten
te geven van de wijze, waarop de Levenswil zijn groote vijandin, de Rede weerstreeft
-, van de voetangels en klemmen, waarmee hij haar weg bezaait, de raderen die
hij haar voor de oogen draait, de dwaallichten die hij ontsteekt boven moerassen,
opdat ze daarin reddeloos verdole. Wat zich aandient als uitspraak van de Rede
(of van de Rechtvaardigheid) blijkt, nader beschouwd, bijna altijd inblazing van den
Levenswil, en uit dit alles ontbloeit dan natuurlijkerwijs de gedachte aan vermomming,
aan de zelfvermomming des Absoluten.
De zelfweerstreving des Absoluten projecteert zich als weerstreving der Rede
door den Levenswil in de menschelijke onmacht om tot de rede te komen en die
onmacht doet zich voor als afkeer en als onvermogen. We behoeven immers
nauwelijks te zeggen dat ook afkeer een vorm van onvermogen is in dien zin dat
de afkeerige in het voorwerp van zijn afkeer krachtens het proces der
zelfonderscheiding niet opgaan (ondergaan) mag.
Uitteraard is voor ons onderwerp het onvermogen gepaard aan den vurigen wil
om tot begrip te komen - de ontoereikendheid dus weer - het belangrijkst, het is ook
het gecompliceerdst, de weerstreving neemt ook hier pas de vormen van misleiding
door vermomming aan, doch volledigheidshalve en duidelijkheidshalve willen we
toch de algemeene afkeer tegen de beoefening van het wijsgeerig denken niet
onbesproken laten, ook hier openbaren zich de ‘argumenten’ als in blazingen van
den levenswil.
De eenvoudigste verschijningsvorm is de onberedeneerde impopulariteit bij de
massa van de wijsbegeerte, en de beredeneerde op grond van haar negatief,
‘nutteloos’ karakter. Inderdaad is het onweerlegbaar dat de wijsbegeerte het leven
niet bevestigt, maar ontbindt en curieus dat de ‘voorstanders’ zulks niet erkennen
en toegeven, omdat ook hun de levenswil de superioriteit van het nuttige boven het
nuttelooze, van het positieve boven het negatieve inblaast, zoodat ze zich haasten
het ‘nut’ in de wijsbegeerte te gaan bewijzen. Deze impopulariteit wordt volstrekt
niet weersproken door wat men tegenwoordig noemt de ‘toenemende belangstelling
in filosofische problemen.’ Die belangstelling gaat niet verder dan het belang. De
zoogeheeten filoso-
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fie toch, waarvoor bij de massa belangstelling bestaat, is in werkelijkheid theologie
en zal ook later wel zonder voorbehoud zoo worden geheeten, zij stelt geen
zuiverheid van begrip, doch leniging van nooden, oplossing van vragen, stilling van
gemoedsbehoeften, in het uitzicht, zij is aangenaam en zij is nuttig, en al haar
uitspraken zijn - naar we hopen aan te toonen - inblazingen van het levensgevoel.
Wanneer het catechiseermeesters invalt zich filosofen te noemen, bewijst dit niet
dat de filosofie populair geworden is.
Wordt de afkeer tegen het wijsgeerig denken door meer ontwikkelden nader
beredeneerd dan blijkt ze in tweeërlei temperamenten tweeërlei vormen aan te
nemen: de afkeer der wetenschappelijken, en de afkeer der theologen. De afkeer
der wetenschappelijken tegen de filosofie is nooit beter geformuleerd dan door den
‘vader van het positivisme’ Auguste Comte: ‘Ils inventent, nous découvrons.’ Het is
nog immer de kreet van hoogmoedige geringschatting waarin zich het
exact-wetenschappelijke boven het speculatief-filosofische verheft, waarmee het
‘objectief-wetenschappelijk’ onderzoek dat Natuurwetten ontdekt zijn superioriteit
verkondigt boven het subjectief-wijsgeerige zelfonderzoek, dat tot relatieve
1)
grondgedachten komt.
We hebben het wetenschappelijke temperament in ‘Prometheus’ (deel II) reeds
eenigszins geanalyseerd en hopen in het verloop van dit betoog nader aan te toonen
uit welke ‘inblazingen van den levenswil’ het woord van de wetenschap tegenover
de filosofie ‘ils inventent, nous découvrons’ resulteert. Doch we moeten daartoe
eerst onze grondbegrippen nader ontvouwd hebben.
De tweede groep temperamenten die zich met alle kracht van een immanenten
afkeer kanten tegen het zuivere begrip zijn de theologen, het woord eenigszins in
een ongewoon-ruimen zin genomen. Onder theologen willen we - en niet slechts
pour les besoins van ons betoog! - allen verstaan die over onze geestelijke
aangelegenheden over ‘ziel’ en ‘schoonheid,’ ‘religie’ en ‘samenleving,’ ‘recht’ en
‘liefde’ rede-neeren zonder de rede als eenig richtsnoer voor alle rede-neeren te
erkennen en die met behulp van de ‘intuitie’ de ‘logica van het gevoel’ de ‘stem des
harten’ het leven en zijn ver-

1)

Hier dreigt de gebruikelijke begripsverdoezeling die ‘relatief’ met ‘tot op zekere hoogte’ verwart.
De erkenning dat een ‘wet’ zoo nu en dan niet opgaat is geen erkenning van haar relatief
waar zijn. Relatief-waar beduidt: tegelijkertijd geheel-en-al-waar en geheel-en-al-onwaar.
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verschijnselen interpreteeren om vervolgens op denzelfden basis toekomstgebouwen
op te trekken. Deze ‘intuitie,’ deze ‘logica van het gevoel’ - dezelfde ‘logica’ van
hetzelfde ‘gevoel’ die een Hohenzollern onomstootelijk in zijn superioriteit doet
gelooven en een Katholiek in de walgelijkheid der lijkverbranding - wordt dan boven
het intellect als richtsnoer geprezen, ja, de hedendaagsche theologen verkondigen
van zichzelf en van elkaar zonder blikken of blozen dat ze ‘boven het intellect
uitgestegen’ zijn. Het zal ons blijken dat zulks ook inderdaad het geval is -, namelijk
zooals het winterkoninkje uitsteeg boven den adelaar, heimelijk mee opgevlogen
tusschen de veeren van den machtige, parasiteerend op zijn inspanning en op zijn
1)
kracht!
Men kan hen die op den basis van ‘intuitie’ en ‘gevoelslogica,’ met verachting van
het ‘koude intellect’ geestelijke problemen bespreken, wel vergelijken met lieden
die eerst zouden zeggen de technische wetenschappen te minachten en daarna
bruggen zouden gaan bouwen. Wee de armen, die zich aan zulke bruggen
toevertrouwen.
Is het echter met de rede-verachting dezer redeloozen wel zoo erg als ze zeggen
gesteld of hebben we hier misschien met een nieuwe vertooning der oude comedie
van de vos en de druiven te doen? Waarom klinkt het woord redeloos in hun ooren
en uit hun mond als een schemp, waarom niet veeleer als een eernaam? Toen
Tolstoy zich eenmaal tot ‘Christen’ had beleden, wilde hij van Michel Angelo en van
Shakespeare, van Beethoven en van Goethe niet meer weten. Men heeft hem vol
verontwaardiging ‘bekrompen’ genoemd en dat was hij en dat beleed hij, met trots.
Want bekrompen behoort in de ooren en uit den mond van een Christen als een
eernaam te klinken -, men kan toch niet tegelijkertijd iets-in-het bijzonder en alles
in-het algemeen, eenzijdig en veelzijdig willen zijn?
Maar de lieden van tegenwoordig gaat het als den ‘Christen-filo-

1)

We bedoelen hiermee ook de klakkelooze beweringen der hedendaagsche theologen als
bijvoorbeeld ‘dat het kwaad er ook moet zijn’ - een uitspraak die alleen wezen en waarde
heeft, als ze wortelt in een wel-overdacht systeem, als ze volgt uit een behoorlijk-verantwoorde
grondgedachte. De methoden der hedendaagsche theologen tegenover het intellect doen
denken aan wat Auguste Comte vertelt van de Katholieke filosofen zijn tijdgenooten, die in
hun mystische wijsheid minachtend de neus optrokken voor den ‘materialist’ Condorcet en
inmiddels voortdurend parasiteerden op de gedachten, voor het vastleggen en formuleeren
waarvan Condorcet zijn heele leven had gezwoegd! Over het tegelijkertijd parasiteeren op
en verachten van anderen hebben we in ‘Prometheus’ uitvoeriger gesproken.
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soof’ uit Spinoza's tijd: ‘Ik bouw op de Rede, totdat de Rede in strijd komt met de
Schrift, want dan leg ik mij bij die hoogere waarheid neer.’ Onze theologen gebruiken
de Rede zoolang de Rede hun illusies en ficties - de inblazingen van den Levenswil
- niet verstoort, om van andermans illusies en ficties het ongegronde bloot te leggen,
ze ‘bewijzen’ zoolang de uitkomst der bewijsvoering hun aangenaam is, om dan
plotseling zich te hullen in de profetenmantel, ‘uit te stijgen boven het intellect,’ en
te verkondigen wat ze voor den mond komt.
Wie werkelijk ‘Christen’ wil zijn, zal het on-Christelijke moeten haten en verfoeien,
waar hij het ziet, hij kan niet tegelijkertijd coquetteeren met een ruim oordeel en een
breeden blik. Voor wie werkelijk het intellect verfoeit, schiet niet anders over dan
maar dichter te worden of nog liever: dadaist. Doch zoo als het is, was het immer,
omdat het zoo moet zijn. Martin, Jack and Peter zullen altijd eerst uit de woorden,
1)
dan uit de lettergrepen en ten leste uit de letters zoeken te bewijzen wat ze wel
graag zouden willen en als het niet lukt ten slotte razend worden en zeggen, dat
het ook eigenlijk een schande is, zoo met de neus vlak op Gods Woord te liggen
2)
snuffelen en dat men maar liever gelooven en vertrouwen moet Martin, Jack en
Peter zijn er nog steeds en planeeren nog steeds boven het intellect. Wat beduidt
het ‘Credo quia Absurdum’ in den mond en in den geest van iemand, (Pascal) wiens
geschriften we kennen onder den titel van.... ‘Pensées?’ Men geve zich daarvan
eens een oogenblik rekenschap. Het beduidt de noodkreet van den man, die al zijn
scherpzinnigheid, zijn intellect tegen andermans dogma keert, die bewijst wat hij
kan, maar die 't eigen dogma niet bewijzen en niet prijsgeven kan. Nog steeds
verkondigen ze, in het nauw gedreven, met veel ophef het ‘Credo quia Absurdum’
en nog steeds schrijven ze ‘Pensées,’ waarin somwijlen het zuivere geluid door
klinkt van de zuivere dialectiek -,

1)
2)

Totidem verbis, totidem syllabis, totidem literus ‘A Tale of a Tub’ pagina 74.
But it was replied upon him, that this Epithet was to be understood in a Mythological and
Allegorical sense. However he objected again.... upon which he was taken up short as one
that spoke irreverently of a Mystery, which doubless was very useful and significant, but ought
not to be over curiously preyed into, or nicely reasoned upon ‘A Tale of a tub’ pagina 79.
Martin, Jack and Peter stellen de Lutherschen (Maarten Luther) de Calvinisten (Jean Calvin)
eigenlijk puriteinen in het algemeen, en de Roomschen (Petrus) voor. Swifts boek is voor
theologen zeker niet minder aanbevelenswaard als nuttig en leerzaam dan Macchiavelli's ‘Il
Principe’ voor koningen en diplomaten.
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want de besten onder hen zijn als die, waarover Diotima tot Sokrates sprak: een
soort tusschen wijzen en dwazen, soms wijsheid sprekend, doch nimmer in staat
1)
zich van zichzelf rekenschap te geven.
Het kan niet anders. Niemand kan de deugd beoefenen, maar niemand kan de
deugd haten, niemand kan tot de rede komen, maar niemand kan de rede missen.
Het pronken met immoraliteit is altijd: in hoogmoed verkapte onmacht. Geen sterker
voorbeeld dan ‘De Profundis.’ Of heeft ooit de gevangenis iets ‘bewezen,’ dat tevoren
in voorspoed en overmoed niet meer dan een smadelijken glimlach waard zou zijn
geweest?
Théophile Gauthier predikt de immoraliteit in de voorrede van ‘Mademoiselle de
2)
Maupin’ tegenover het ‘deugd-fanatisme’ van zijn tijdgenooten.
‘l'Occupation la plus séante à un homme policé me parait de ne rien faire
ou de fumer analatytiquement sa pipe et son cigare....’
‘Au lieu de faire un prix Monthyon pour la récompense de la vertu,
j'aimerais mieux donner, comme Sardanapale, ce grand philosophe que
l'on a si mal compris, une forte prime à celui qui inventerait un nouveau
plaisir, car la jouissance me parait la seule chose utile au monde....’
Zoo gaat het eenige bladzijden voort - om de discipelen van Oscar Wilde te doen
watertanden - totdat de auteur zich onverwacht begint op te winden over de....
oneerlijkheid van de critici die over zijn boeken schrijven, vergetend dat het dien
heeren wellicht alleen te doen is om te komen aan de gelden, benoodigd voor
‘l'occupation la plus séante,’ te weten: niets doen en sigaartjes rooken.
Zoo heeft men menschen met smadelijken en vermoeiden glimlach de schouders
zien ophalen over anderen die zich ‘warm maken.’ voor levens-problemen en elkaar
3)
in het haar zien vliegen bij de verdeeling van een erfenis. Al die soort
‘geesteshoogheid’ is dood-vulgaire gevoels-armoed. ‘Niemand kan God haten,’
beteekent echter op zijn tijd ook: niemand kan de Rede haten. Zelfs de onontwikkelde
begeert instinctief een zekere mate van logisch verband. En het pronkerig pralen
van boven de Rede uitgestegen zijn is in hoogmoed verkapte intellectueele onmacht,
die zijn nood tot deugd heeft gemaakt. Zoowel de wetenschappelijke als de theoloog
loopen

1)
2)
3)

In Plato's ‘Synposion.’
Saint-Simon en Fourier!
Zola teekent er zoo een in ‘Au Bonheur des Dames.’
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met den wijsgeer een eindweegs mede, maar ze laten hem in den steek als het
landschap eenzaam en de weg moeilijk wordt, reppen zich naar huis en lachen hem
uit!
Zoo zien we dus de Zelfweerstreving des Absoluten, als een strijd tusschen Rede
en Levenswil, in de eenvoudigste vormen optreden als vijandschap tegen het
filosofeeren, bij den ‘onontwikkelde’ blijkend in spot, instinctieven wrevel of volslagen
gebrek aan belangstelling, bij den wetenschappelijke zich uitdrukkend in de formule
van Auguste Comte en bij den theoloog in den waan dat hij(ofiemand) krachten en
methoden bezit, die het Begrip zouden kunnen te boven gaan voor de oplossing
van problemen.
1)
Dit alles is eenvoudig genoeg, doch ingewikkelder wordt de zaak, waar een
mensch niets vuriger begeert dan tot het zuivere begrijpen te komen, zooals dat
inderdaad het geval is bij de enkelen, weinigen die met Sokrates instemmen dat
2)
‘Een niet onderzocht leven niet levenswaard is.’
Op welke wijze wordt hier, in het heimelijke, de Rede gedwarsboomd door den
Levenswil?
Om dit na te gaan, dienen we ons van het woord Levenswil nader rekenschap te
geven. Het zal ons dan blijken dat die elementen, welke gemeenlijk in menschen
de werkzaamheid van het redelijk denken beletten ook inderdaad onmiddellijk zijn
te herkennen als ‘inblazingen van den Levenswil.’
Levenswil is de begeerte om te bestaan en te blijven bestaan, de drang naar
zelfhandhaving, in zelfvertrouwen (zelfoverschatting, zelfverheerlijking). De
eenvoudigste vorm van zelfvertrouwen is: te gelooven dat men bestaat en dit geloof
in een zelfstandig persoonlijk bestaan verlengt ziet, zet zich voort tot een geloof in
een persoonlijk voortbestaan.
Het merkteeken van zelfstandig persoonlijk bestaan is het vermogen tot zelfstandig
oordeelen en zelfstandig handelen, de Vrije Wil
Zoo openbaren zich alreeds onmiddellijk het geloof in de persoonlijke
Onsterfelijkheid en de illusie van een Vrijen Wil als projecties van den Levenswil en
het algemeene en onuitroeibare karakter van deze beide fundamenteels ‘inblazingen’
bewijst dus eenvoudig... dat de Levenswil in alle menschen, in alle tijden
fundamenteel en on-

1)
2)

En te vergelijken met het braken als physiek verweermiddel.
In de Verdediging (voor zijn rechters).
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uitroeibaar is geweest, de Levenswil, die de vijand van de Rede is!
Verdiepen we ons nu in wat Vrije Wil beduidt - een onafhankelijk zelf-standig
bestaan, strijdig met het Eenheids-begrip, 't welk het afzonderlijke slechts een
functioneel en relatief (tot-de-Eenheid-betrekkelijk) bestaan toekennen kan - dan
wordt het ons duidelijk, dat het geloof aan het afzonderlijke en zelfstandig-werkzame
(projectie van den Levenswil) zich ook onder andere vormen openbaart dan onder
die van Vrijen Wil, namelijk in de fictie van de Causaliteit.
Het persoonlijk aansprakelijk stellen van den mensch voor zijn handelingen
beteekent immers in wezen niets anders dan het aanwijzen van een bepaalde
gebeurtenis, toestand of eigenschap als Oorzaak van een andere gebeurtenis,
toestand of eigenschap, die dan Gevolg wordt genoemd.
Beide opvattingen, die van Vrijen Wil en die van Causaliteit, getuigen van een
geloof in de Zelfwerkzaamheid van het Afzonderlijke, zijn projecties van den
Levenswil, hangen dus samen met geloof in het zelfwerkzaam Ik, zoowel bij den
theoloog als bij den wetenschappelijke.
Want met het geloof in den Vrijen Wil hangt dat in de Onsterfelijkheid onverbrekelijk
samen - waar het een verdwijnt, verdwijnt ook het andere, gelijk we in ‘Prometheus’
bij de bespreking van de litteratuur der 18e eeuw uitvoerig hebben aangetoond en in de temperamenten waar het Causaliteits-dogma bloeit en heerscht, heerscht
tegelijkertijd een vast geloof in eigen oordeel, in de ‘objectiviteit’ in eigen waarneming,
van de blijvende en algemeene geldigheid van zelfgevonden formules en ‘wetten.’
Vrije Wil en Causaliteit, Onsterfelijkheid en Objectiviteit zijn producten van één
stam, projecties van de illusie der Vrijmachtigheid en Zelfwerkzaamheid van het
afzonderlijke -, ‘inblazingen van den Levenswil,’ tegenover de conclusies van het
zuivere denken staan de theoloog en de wetenschappelijke als gelijksoortig en
gelijkwaardig.
Maar juist dit aantoonen van deze grondslagen, van deze onuitroeibare illusies,
als ‘inblazingen van den levenswil’ legt er het algemeen menschelijk karakter van
bloot. Dat wil zeggen: we zijn allemaal met de theologen theoloog-mee, omdat we
allemaal aan Vrijen Wil en Onsterfelijkheid gelooven -, we zijn allemaal met de
wetenschappelijken wetenschappelijk mee, omdat we allemaal gelooven in de
causaliteit en in de houdbaarheid van eigen werkzaamheid.
Ons ‘gevoel’ belijdt den Vrijen Wil in afkeer en minachting tegenover ‘misdadigers’,
in toorn en verontwaardiging tegenover
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onze kinderen, in verkoeling en verwijt tegenover onze vrienden. In alle gebieden
van ons leven werkt uitgesproken of onuitgesproken, beleden of onbeleden het
geloof in den Vrijen Wil als een machtige, onuitroeibare factor - geen minuut gaat
voorbij of we kunnen er onszelf op betrappen dat schier al onze oordeelvellingen
gebaseerd zijn op het aannemen van den Vrijen Wil, waarin we nochtans tegelijkertijd
zeggen niet te gelooven. Doch is dat een reden om den Vrijen Wil in onze
levensbeschouwing op te nemen? Neen, het is een bevestiging van wat de Rede
leert, dat de grondslag van het Leven het Absurde is.
Zoo ook, wanneer men hoort zeggen, dat er door het consequent filosofeeren
‘niets van het leven overblijft’. Is dit een aanklacht tegen de filosofie? Geenszins!
Het is de (onbewuste) erkenning, dat ‘het leven’ het licht der Rede niet lijden kan,
1)
daar het Absurd is.
Ons gevoel belijdt den Vrijen Wil, het belijdt ook de persoonlijke Onsterfelijkheid
op andere wijze. Wie kent niet in zich zelf dat dwaas heimelijk gevoel dat de dood
hem niet te pakken krijgen zal, dat nergens op berust, dat niemand bekennen kan,
2)
zelfs aan zichzelf niet, omdat het zoo zot is? Laat iemand beproeven de wereld en
de menschheid zich te denken zonder het eigen-ik - het gelukt niet; immer en altijd
als hij scherper toeziet, ziet hij een schim van zichzelf staan in een verborgen hoek
van het tafreel, toeziend, meelevend, oordeelend zoo al niet handelend. Indien de
mensch werkelijk in staat was, zichzelf weg-te-denken (dat is: te vernietigen) dan
zou de symbolische Onsterfelijkheid, zooals die den dichter en het genie wordt
toegezegd,

1)

2)

Deze uitspraken zouden hun schijnbaar-uitdagend en hatelijk karakter verliezen, indien de
menschen beter onderscheidden. Men beschimpt of veroordeelt iets niet als men het redeloos
of absurd noemt, men bepaalt daarmee alleen zijn relatie tot het redelijke, als zuiver denken
opgevat. Het is de zelfverblinding die twee tegenstrijdigheden tegelijk meent te kunnen zijn,
welke hier het misverstand schept. Van het ‘nuttige’ wil men niet erkennen dat het redeloos
is en van het redelijke niet dat het ‘nutteloos’ is. De eeuwige historie van Artikel 33 der (oude)
lager-onderwijs-wet, dat kinderen opleiden wil tot ‘Christelijke en Maatschappelijke deugden,’
en niet erkent dat het ‘maatschappelijke’ onchristelijk en het ‘Christelijke’ onmaatschappelijk
is. Een kaalhoofdige berust erin dat hij ‘haarloos’ is, maar de menschen die hun afkeer tegen
‘abstract geredeneer’ openlijk en met trots laten blijken, laten zich toch niet zeggen dat ze
rede-loos zijn.
In ‘The Man of Property’ laat Galsworthy de Forsyte's, krachtmenschen in wie in alle toonaarden
de Levenswil spreekt, bij de begrafenis van een der hunnen tot het besef komen, dat ook zij
sterven kunnen. Want ook hier is weten nog lang geen beseffen.
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haar bekoring verliezen. De onweerstaanbare bekoring van het woord Onsterfelijkheid
ligt in een onbewust en tegen-beter-weten-in, rekenen op een persoonlijk aandeel
in die symbolische onsterfelijkheid, door het onmogelijke, zichzelf waarlijk weg te
denken. Maar beteekent dit dat we nu de persoonlijke Onsterfelijkheid in ons
denk-systeem opnemen moeten? Geenszins, het beteekent eenvoudig dat de
Levenswil in elken mensch de Rede overheerscht.
En zoo verdringt overal het Ik-gevoel - als geloof in Vrijen Wil, Onsterfelijkheid,
Causaliteit en Objectiviteit - het vermogen ‘zich in de en als Totaliteit’ te begrijpen,
dat is: louter relatief en functioneel.
Zoo is de Levenswil de inblazer van het Ik-gevoel en we willen dit nu verder
aantoonen.
Kennis en oordeel zijn, naar we zagen, kennis-des-onderscheids en oordeel des
onderscheids. Onderscheiden is opheffen. Voor zoover de Levenswil ons belet
totkennis en oordeel te komen, belet hij ons het onderscheiden. Geestelijke
kortzichtigheid laat zich altijd als tekort aan onderscheidingsvermogen herkennen,
tot in de dagelijksche ervaringen.
Ieder die wel eens drukproeven corrigeert, stuit soms op een woord dat er bij
eersten aanblik vrijwel onherkenbaar uitziet en waarin bij nader toezien blijkt één
enkele letter te zijn verzet of weggelaten: pinkster voor pinkstier, berien voor breien,
geenspioneerd voor gepensioneerd, engereede voor ongereede, poenen voor
openen. We zien dit niet gauwer omdat we in het woord de letters niet meer
onderscheiden: ze zijn met elkaar vergroeid. Dit niet kunnen onderscheiden van de
letters in het woord komt het sterkst voor bij hen dien het ook in andere opzichten
aan onderscheidend (critisch) vermogen ontbreekt.
Iemand vroeg een Engelschen spoorweg-beambte een kaartje voor ‘Reading’ en
sprak uit ‘Redding.’ De man lachte niet, corrigeerde niet.... hij verstond eenvoudig
niet. De naam ‘Reading’ was voor hem één ondeelbaar geheel - uit te spreken als
Rieding - waarin hij de ‘ea’ niet als een heel-gewoon struikelblok onderscheidde en
dit lijkt te krasser omdat die ‘ea’ zeer vaak als ‘e’ uitgesproken wordt! Personen met
een gering onderscheidingsvermogen kunnen geen uitspraakfouten corrigeeren en
reeds bij geringe uitspraak-afwijkingen den vreemdeling, die hun taal spreekt, niet
verstaan, omdat ze in de verhanselde woorden de klanken die tot verwarring, de
letters die tot
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moeilijkheid aanleiding geven, niet onderscheiden. Hier als steeds beteekent gebrek
aan vermogen om te onderscheiden (te vergelijken) gebrek aan vermogen om te
synthetiseeren, daar onderscheiden en opheffen twee fasen zijn van dezelfde
geesteswerkzaamheid, zoodat we ook op die wijze duidelijk de fundamenteele
vijandschap tusschen Levenswil en onderscheidingsvermogen zien.
Een andere wijze van vergroeiing der woorden met hun vorm blijkt in het tekort
schieten van het ongeoefende en onvoorbereide onderscheidings vermogen om bij
overeenkomst in beteekenis en bij geringe afwijking in den vorm verband te zien.
In coq-d'-Inde herkent men niet ‘dinde,’ in pommeranz niet pomme-orange, en
travesti niet vêtir -, al weet men dat de circonflex in de plaats staat voor een
verdwenen s. Bij weinig-critische personen gaat dit vermogen om te onderscheiden
(te vergelijken) en te synthetiseeren soms zeer ver. Spreekt de Duitsche meid van
‘flicken’ dan lachen de kinderen, en gebruiken een oogenblik later het woord
‘opflikken,’ zonder het verband te zien. Menschen die geleerd hebben in ovarium
het woord ovum (oeuf) te zien, herkennen het soms niet uit eigen beweging in ovaal!
Ze kennen ‘poule-pintade’ en ‘poelepetaat’ en leggen toch niet het verband. Het
komt niet in ze op in édredon ‘eiderdons’ te zien of in het Maleische woord doewit
(cent) het Oud-Hollandsche duit. Ook hier zijn het weer de van zelfstandig scheppend
intellect verstekenen, die, schrander genoeg om verschillende talen stuk-voorstuk
aan te leeren, tot het opsporen van het eenvoudigst taalverband niet kunnen komen.
In een klasse kinderen treft men er altijd ettelijken aan, die ‘knap’ in rekenen en in
‘talen’ zijn, doch maar een zeer enkele, die zonder hulp verband zoekt en vindt
tusschen cavalerie en cheval, tusschen correct en krek, peuple en populair.
Vandaar dat voor diezelfde menschen het begrijpen van dialect, of verouderd
spraakgebruik het zelfstandig aanleeren van een vreemde taal zoo moeilijk is, omdat
ze de afwijkingen niet groepeeren en synthetiseeren kunnen. Zij aanvaarden het
aan-elkaar-vastzittende als saamhoorig, het van-elkaar-gescheidene als afzonderlijk
precies zooals het hun wordt aangeboden. Ook hier blijkt duidelijk dat de Levenswil
1)
niet de weerstrever is van de ‘kennis,’ maar van het ‘begrip,’ dat is: van het
onderscheiden en opheffen!
Behalve met hun vorm, zijn, voor het ongeschoold onderscheidings-

1)

Hierover later uitvoeriger.

Groot Nederland. Jaargang 19

447
vermogen, de woorden ook nog vergroeid ten eerste met hun beteekenis en ten
tweede met het verband, waarin ze gewoonlijk worden gebezigd. De eerste
vergroeiing bemoeilijkt het begrijpen en het vinden van woordspelingen, die op
volkomen eensluidendheid bij verschil van beteekenis zijn gebaseerd.
Iemand liep met een ander over een akker, waar vroeger een weggetje was
geweest en zeide: ‘Kijk, dit weggetje heeft promotie gemaakt, het is weg.’ Het duurde
een oogenblik, eer de ander het woord ‘weg’ van de beteekenis ‘verdwenen’ kon
losmaken en overbrengen naar die van weggetje-in-het-groot! Zonder dit onvermogen
zouden er geen ‘woordspelingen’ zijn. Het paard dat vergaat omdat het niet vergaat,
de stof die ‘verlegen’ is en toch bij het onderzoek niet bloosde, deze gansche en
zeer uitgebreide categorie van min- of meer laffe grappen dankt haar bestaan aan
de vergroeiing van woorden met hun eigen beteekenis
De vergroeiing der woorden met hun eigen verband blijkt duidelijk in het niet als
bekend aanvoelen van namen, die men in dubbelnamen en in firma-combinaties
heel goed zelfs kent. Naar aanleiding van Shaw's ‘Widowers Houses’ zeide eens
iemand den naam Sartorius nooit in Holland te hebben gehoord. Gevraagd of hij
dan ook ‘Blikman en Sartorius’ niet kende, moest hij natuurlijk bevestigend
antwoorden. Wie voelt in ‘Van Gend en Loos’ de samenvoeging van twee zelfstandige
eigennamen?
Maar nog curieuser blijkt hetzelfde in het onvermogen van werklieden en andere
vakmenschen om de algemeene beteekenis te onderscheiden van woorden die ze
uitsluitend als vaktermen kennen. Een sterk voorbeeld hiervan woonden we bij, toen
we eens een kind tegen een krankzinnigen-verpleegster hoorden spreken over
iemand met ‘negatieve deugden.’ ‘Kind,’ was het hooghartig bescheid, ‘weet je
eigenlijk wel wat dat is, negatief?’ Het kind meende het te weten, maar de ander
onderrichtte op den toon der volmaakte zekerheid dat ‘negatief’ is de neiging van
sommige krankzinnigen om juist datgene te doen wat men niet van ze verlangt en
te laten wat men wei verlangt! Verder ging het woord ‘negatief’ niet. Voor een
fotograaf reikt het woord ‘negatief’ weer niet verder dan het gebruik dat hij er in zijn
vak van maakt: de naam van een ding, de naam van een toestand, daarmee
één-en-onverbrekelijk, niet daarvan te (onder) scheiden en op iets anders
over-te-brengen (te synthetiseeren). Geen mensch, die Balkan zegt, denkt aan een
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1)

bal en een kan, noch bij den plaatsnaam Anjer aan een bloem.
Het verschil tusschen geschreven taal die wel en geschreven taal die niet den
naam ‘litteratuur’ mag dragen, berust goed beschouwd op datzelfde
onderscheidingsvermogen, het vermogen de woorden te scheiden van hun
gebruikelijk, geijkt verband en op den grondslag van hun ruimere beteekenis over
te brengen in een ander verband. Het zoogeheeten ‘cliché’ is een sterke vorm van
vergroeiing. De niet-onderscheidende spreekt van een rood-beloopen oog, maar
niet van een wit-beloopen hemel. In het woord beloopen onderscheidt hij niet de
gebruikelijke van de wezenlijke beteekenis. Het bekende verwisselen van
vergelijkingstermen - kinderen zeggen zelfs pik-wit, stamp-leeg, reuze-klein - berust
op het niet meer onderscheiden tusschen de gebruikelijke gezamenlijke beteekenis
(van ‘zeer,’ ‘heel erg’) en de wezenlijke beteekenis dier termen. Uitdrukkingen als
‘iemands goedkeuring wegdragen’ (een onmogelijkheid, analoog-vormig van ‘de
eerepalm wegdragen’) danken hun ontstaan aan ditzelfde tekort aan
2)
(onder)scheidingsvermogen.
Het filosofeeren - bewust onderscheiden en synthetiseeren - eischt tot zijn
uitdrukking een bewust onderscheidend en syntheti-

1)

2)

Een eigenaardige vergroeiing nog is die van den letter met de geijkte uitspraak. Kinderen
hebben de gewoonte voor de grap Fransch en Engelsch als Hollandsch te lezen. ‘Let me
take you to your happy home.’ Men zal dan opmerken dat ze toch ‘me’ als ‘mie’ uitspreken
en ‘happy’ als heppie omdat ze de stomme e en de a niet meer als Hollandsche maar als
Engelsche klanken zien. Zoo zullen ze ook ‘nous’ en ‘vous’ als noe en voe blijven uitspreken
omdat ze, in Fransche woorden, de ou eenvoudig niet herkennen als de Hollandsche klank
van mouw en vrouw, en de s aan het eind niet zien als de s in mes en kus.
Het niet-onderscheiden tusschen de geijkte en de wezenlijke beteekenis van woorden en
termen geldt vaak alleen voor de eigen taal. Bij de kennismaking met een nieuwe taal wordt
door een opzettelijke opmerkzaamheid, het onderscheid wel gemaakt. Met veel ophef vermeldt
men dan zijn ontdekkingen van teekenachtige woorden en karakteristieke uitdrukkingen in
die vreemde taal, geheel vergetend dat de eigen taal overeenkomstige (en vaak dezelfde!)
bevat. Zoo herinneren we iemand te hebben hooren zeggen dat de Italianen, zoo aardig, over
een ‘gebenedijde schurk’ spreken. Hij vergat dat dit de meest elementaire vorm is van
doodgewone ironie (een lief heertje; aardig weertje wanneer het stormt enz).
Een ander vond ‘Streichholz’ zoo'n teekenachtig woord voor ons woord lucifer dat honderdmaal
aardiger en poëtischer is! Uitdrukkingen als ‘tot zich zelf komen’ ‘buiten zich zelf zijn,’ ‘zich
ergens overheen zetten ‘tot stand brengen’ en zoo veel meer worden gedachteloos gebruikt
zonder eenig gevoel van hun wezenlijke beteekenis. Over het dogmatisme in het taalgebruik
later meer.
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seerend taalgebruik. Het ‘spelen met woorden’ is derhalve allen
zelfstandig-filosofeerenden eigen en krachtens de overeenkomst hunner
werkzaamheid zullen ze ook tot dezelfde woord-spelingen komen. Wie dit inziet,
zal niet meer bij overeenkomst aan invloed en navolging denken.
Gaan we verder dan zien we hetzelfde tekort aan onderscheiding ook in andere
gebieden. Het kind onderscheidt niet tusschen zichzelf en zijn naam, tusschen zijn
vader en diens naam. Vader heet niet Piet de Jong, maar vader is Piet de Jong.
‘Heeten’ drukt een relatie uit ‘is’ een volstrekt zijn. Vader zou niet Jan de Zwart
1)
kunnen heeten. De gedachte alleen doet het kind kraaien om zoo iets ongerijmds!
En zoo onderscheidt de niet-critische mensch (die daarom toch zeer handig en
slim kan zijn!) op geen enkel gebied. Niet tusschen het woord en zijn vorm, niet
tusschen zichzelf en zijn gevoelens, daden, meeningen, levenswijze - alles waaruit
zijn ‘Ik’ is opgebouwd -, niet tusschen zichzelf en zichzelf. Het tekort aan
onderscheidingsvermogen - en hiertoe laat zich elk tekort aan inzicht terugbrengen!
- openbaart zich hier als tekort aan zelfonderscheidingsvermogen, en het
zelfonderscheidingsvermogen doet zich op alle wijze kennen als
zelfopheffingsvermogen, want wie zichzelf in zichzelf onderscheidt komt tot de
erkenning dat alles 't welk hij uitsluitend van zichzelf waande, ook in anderen
aanwezig is. Zoo is het ontdekken van verband in elken zin: egaliseeren = opheffen.
Dit ontdekken van verband in het afzonderlijke dat tot dan als ‘afzonderlijk’ was
geaccepteerd brengt een gevoel van verrassing, van verwondering te weeg. We
herinneren ons heel goed dat gevoel van (blijde) verwondering toen we indertijd
ontdekten hoeveel woorden in de taal het begrip onderscheiden in zich dragen en
den eeuwigen distinctie-wil uitdrukken, toen we bijvoorbeeld verband legden tusschen
‘zien’ als ‘onderscheiden’ en ‘eer’ als ‘onderscheiding’ tusschen het scheppen als
onderscheiden (‘En God maakte scheiding tusschen lucht en water’) het oordeelen
als onderscheiden (Adam en Eva, die van den boom der kennis

1)

Het aanmerken van een naam als een wezenskenmerk brengt er ook toe, het noemen van
een naam te beschouwen als een voldoende verklaring voor eigenschappen van het ding.
Waarom plakt dit stukje rose stof op het wondje? Natuurlijk omdat het een pleister is! Hoe
heet deze ster? Natuurlijk Sirius! En het kind denkt dat hij van die ster iets weet. Veel
‘wetenschap’ bestaat uit het aldus noemen en memoreeren van namen die men zelf toekent
en de illusie dat men dan iets weet.

Groot Nederland. Jaargang 19

450
des onderscheids aten) en het doceeren als onderscheiden (qui bene distinguit,
bene docet).
Deze verwondering is het ‘loon’ van de onderscheiding en de onderscheiding is
het begin van de opheffing -, want wie alle menschelijke neigingen terugbrengt tot
uitingen van den distinctie-drang, wischt de verschillen (bestaansvoorwaarde)
tusschen de individuen uit. Deze verwondering is door Plato ‘de bron van alle
wijsheid’ genoemd en terecht, daar de wijsheid onderscheidt en opheft.
Zoo dus de verwondering tot wijsheid brengt, dan moet de Levenswil, der wijsheid
vijand, in den mensch tegen de verwondering waken. Hij doet dit en inspireert het
gevoel van vanzelfsprekendheid.
Inderdaad staat tegenover het voortdurend gevoel van verwondering in den
zoekenden, critischen geest een voortdurend gevoel van vanzelfsprekendheid in
1)
den botten, oncritischen geest. Men kan gerust zeggen dat het kenmerk van hen,
die onvatbaar zijn voor de wijsheid, het gevoel van vanzelfsprekendheid is tegenover
datgene waarin, waarmee en waardoor ze leven.
De fundamenteele creatie van den Levenswil is het Ik-gevoel in zijn tallooze
uitingen: dit Ik-gevoel treedt op als gevoel van vanzelfsprekendheid, als (onbeleden
2)
en ongeweten) dogmatisme . Onbeleden en ongeweten -, want de dogmatische
noemt zijn dogma niet aldus, dit ware al een onderscheiding. Tegenover ‘mijn dogma’
staat ‘zijn dogma’, wie beide tegenover elkaar stelt, erkent beider relatief karakter,
heft beide op, ook zijn eigen dogma, ook zichzelf, het echte dogmatisme spreekt
dus niet van ‘mijn geloof’ en ‘zijn geloof,’ maar van ‘het geloof’ en ‘dwaling.’ Iemand
had met een ander meeningverschil over het al of niet immoreele van een tooneelstuk
en antwoordde op de tegenwerping dat ‘immoreel’ niet voor elkeen hetzelfde beduidt:
‘onzin, er is maar één moraal en dat is.... de moraal.’
Niet ‘mijn moraal’ (tegenover bijvoorbeeld uw moraal) is de beste’ -, dit ware reeds
onderscheiden, vergelijken, synthetiseeren -, doch: ‘er is maar één moraal en dat
3)
is de moraal.’

1)
2)
3)

Het ‘precies mijn idee’ dat Multatuli zoo ergerde, is daarvan een uiting.
We noemden reeds het dogma een gesteldheid die met opgeheven d.i. niet onderscheiden
wordt. Zie boven.
Een Duitsch meisje, vernemend dat men in het Hollandsch niet alle zelfstandige naamwoorden
met een hoofdletter schrijft, riep verbaasd uit: Wie komisch.’ Geen al dan niet gemotiveerde
preferentie voor de eigen schrijfwijze doch weer hetzelfde: Er is maar één moraal en dat is
de moraal.’
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Daar dit gevoel van vanzelfsprekendheid een inblazing is van den Levenswil, die
aldus de verwondering, de leidstar naar de wijsheid weerstreeft, is het ons aller
deel.
Het spreekt vanzelf dat we elken nacht slapen en dat zakdoeken bij het dozijn
gaan, dat bloedschande een gruwel is en dat we niet blootshoofds op audiëntie
komen. Het spreekt vanzelf dat het nuttige verkieselijk boven het nuttelooze is, dat
kinderen leeren moeten, dat een man geen paarl-collier draagt en een vrouw geen
baard, dat we droomen kunnen, dat we geheugen hebben en dat we ons branden
aan vuur. Het spreekt vanzelf dat we van de apen afstammen en dat stoelen vier
pooten hebben, dat men eieren koopt bij het tal en dat het hemd nader is dan de
rok. Het spreekt vanzelf dat het genie zeldzaam is, dat wetenschappelijke
ontdekkingen de beschaving bevorderen, dat de man de vrouw ten huwelijk vraagt
en dat eendracht beter dan verdeeldheid is. Het spreekt vanzelf dat er verschillende
volkeren en verschillende talen zijn, dat de omhooggeworpen steen naar beneden
valt en dat lijm vastkleeft aan papier -, het spreekt vanzelf dat een lamp licht geeft
en dat de dood een mysterie is, dat we ‘de knie buigen voor het Opperwezen.’ en
dat men zijn vaderland bemint.
De dienstbetrekking van het ‘vanzelfsprekendheidsgevoel’ tot den Levenswil is
duidelijk aan te toonen. Overal treedt het op als de bekrachtiger van het Ik-gevoel,
zoowel passief als actief.
Van een passief optreden kan men spreken, wanneer iemand niet bij machte
blijkt, in zedeschilderingen en levensbeschrijvingen van vreemde of vroegere volkeren
eigen leven en eigen zede te herkennen.
Sainte Beuve verweet Flaubert, dat hij in zijn ‘Salammbò’ van Carthago en het
leven aldaar een ‘opéra bouffe’ had gemaakt. Daarop antwoordde Flaubert,
‘....pourquoi trouvez-vous Schahabarin presque comique et vos bonshommes de
Port-Royal si sérieux? Pour moi, M. Singlin est funèbre à coté de mes éléphants.
Je regarde des Barbares tatoués comme étant moins anti-humaine, moins spéciaux
moins cocasses, moins rares que des gens vivant en commun et qui s'appellent
jusqu'a la mort ‘Monsieur.’
Zoo blaast al gauw het vanzelfsprekendheidsgevoel het Ik-gevoel tot zelfverheffing
aan. De zeden en gewoonten der anderen worden getoetst aan de uitspraken en
1)
voorschriften eener verheven zedeleer . of aan de regelen van het welvoeglijke en
2)
van het redelijke ze worden

1)
2)

Over het optreden en de beteekenis van zulk een zedeleer later.
Idem.
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gewogen en te licht, schandelijk of ridicuul bevonden -, doch het
vanzelfsprekendheidsgevoel sluit eigen zede van toets en onderzoek uit en het
resultaat is: zelfverblinding of zelfverheffing.
Aldus heeft Dante in zijn hel een plaats voor de tyrannen, naar dat een
(Romeinsch) Keizer zijn onderdanen tyranniseert, is zoozeer ‘vanzelfsprekend’ dat
degeen die zich tegen die tyrannie verzet, pas recht een plaats in de hel verdient.
Zoo veroordeelen de menschen zelfzucht, leugen en bedrog, maar het ‘les Affaires
sont les Affaires’ is zoo vanzelfsprekend, dat zij eigen zelfzucht leugen en bedrog
onopgemerkt voorbijgaan, zoo veroordeelt men andere volkeren om hun wreedheid
en hardvochtigheid, en dieren om hun ‘vraatzucht’ maar dat men iemand die zijn
schuld niet betaalt, failliet laat verklaren, dat men zich ‘niet uitkleedt voor men naar
bed gaat’ en zooveel mogelijk rente maakt van zijn geld is een zeer fundamenteele
‘vanzelfsprekendheid.’
Actief treedt het gevoel van vanzelfsprekendheid op bij het zonder aarzelen
toekennen van eigen handelwijzen en eigenschappen aan anderen, van wier wezen
men zich een beeld vormen wil. Men noemt die neiging anthropomorphisme. Niet
alleen zijn godheden schept de mensch naar zijn eigen beeld, zoodat het hoogste
goed van den anthopomorphischen God de hoogste wensch van de in hem
geloovenden representeert: ongebreidelde en ongecontroleerde machtsuitoefening
- maar ook het dier meet hij met zijn eigen maat en beoordeelt hij met zijn eigen
moraal, d.w.z. van het dier verlangt hij, wat hij zelf meent te zijn, zonder er zich om
te bekommeren of hij het is, hij laakt of prijst het dier om (ware of vermeende)
eigenschappen die hij in anderen lakenswaardig en prijzenswaardig vindt.
Praedicaten als ‘laf’ en ‘moedig’, ‘eerlijk’ en ‘gluiperig’ gulzig’ en ‘matig’ aan dieren
toegekend, zijn uitingen van dat anthropomorphisme, dat gevoel van
vanzelfsprekendheid die de existentie en de voortreflijkheid van deze eigenschappen
niet alleen niet betwijfelt, doch zelfs niet overdenkt. Een boek als Brehm's ‘Tierleben’
vloeit ervan over en Darwin spreekt, de mieren in hun verhouding tot de gevangen
1)
bladluizen beschrijvend, van een abjecte afhankelijkheid.
Alleen een onwrikbaar vanzelfsprekendheidsgevoel maakt het mogelijk dat de
Engelschen, gewapend met sabels en geweren, optre-

1)

Het Ik-gevoel brengt ook al als vanzelfsprekend met zich de verkieslijkheid en schoonheid
van de (materieele) onafhankelijkheid.
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den tegen het gebruik der Indische weduwen om zich (al dan niet geheel vrijwillig)
met den gestorven man in den dood te begeven. Zoo iets heet barbaarsch, maar
oorlog en imperialistische roof, en de dwang op anderen uitgeoefend om tegen hun
walging in, daaraan mee te doen, zijn allemaal vanzelfsprekendheden. Ook de
superioriteit van blanken boven ge kleurden (en die van menschen boven dieren)
behoort daartoe. Het gevoel van ‘vanzelfsprekendheid’ tegenover de verhoudingen,
waarin men leeft, leidt in het moreele tot wat Tolstoi noemde ‘zedelijke
stompzinnigheid’. Het leidt ook tot ondoordacht en ongegrond optimisme. Wanneer
het meest uitgebreide egoisme en de meest krasse eigenwaan ‘vanzelfsprekend’
zijn, dan kan men zich licht vleien met het bestaan van edelaardige, opofferende
menschen en met de komst van een duizendjarig rijk!
Tusschen individuen onderling neemt het anthropomorphisme het karakter van
automorphisme aan en dit uit zich in het onvermogen om zich in andere
gemoedstoestanden, drijfveeren, gevoelens dan de eigene te verplaatsen. En
wanneer men nagaat dat de houding van den gemiddelden man tegenover eigen
gemoedstoestanden, drijfveeren en gevoelens er een is van compleet en hopeloos
onbegrip, van simpel vanzelfsprekendheidsgevoel -, dan kan men zich denken welk
een rol het automorphisme in de beoordeeling van anderen, met name in de
rechtspleging speelt! Hier zoowel als elders vertoont automorphisme zich als tekort
aan imaginatie, waardoor reeds het werkelijk begrijpen zelfs van groote uiterlijke
verschillen in personen en omgevingen uitgesloten is.
Tegenover de voortdurende vernieuwingen in alle gebieden des levens, die de
oncritische aanschouwt, al verstaat hij hun beteekenis niet, neemt het
‘vanzelfsprekendheisgevoel’ het karakter eener snelle en volkomen aanpassing
aan. De dubbele dienstbetrekking van het aanpassingsvermogen tot den Levenswil
is al heel duidelijk, zoowel in het lichamelijke als in het geestelijke blijkt dit vermogen
een bolwerk des persoonlijken bestaans. Over de physieke aanpassing behoeven
we hier niet te spreken -, in het geestelijke doet ze zich als vergeten voor. Niet
zoodra is de straat verbreed, is het park anders aangelegd, is de rivierbedding
verlegd of degenen, die er niet onmiddellijk bij betrokken zijn, zijn totaal vergeten
hoe het vroeger was. Niet zoodra is een wet gewijzigd, een regeling algemeen
ingevoerd of de meeste menschen hebben moeite zich in te denken ‘hoe het vroeger
was’ (veelal gevoelen ze er ook geen behoefte aan) tegenover het
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nieuwe hebben ze al heel spoedig hetzelfde gevoel van ‘vanzelfsprekendheid’ als
vroeger tegenover het oude. Herinnerden ze zich het oude, konden ze oud-en-nieuw
in één gedachte tezaam denken, dan ware dat vergelijken alweer: onderscheiden,
als relatief zien, opheffing: zelfopheffing. Het is dus de Levenswil, die de heugenis
uitwischt aan toestanden die waren, opdat de mensch zich niet over zichzelf
verwondere. Het (onberedeneerde, redelooze) gevoel dat het altijd zoo geweest is,
is een kant van het vanzelfsprekendheidsgevoel.
Deze aanpassing laat zich op twee wijzen gelden. Ten eerste in een voortdurend
‘vergeten’ en een voortdurend zich-weer-herinneren; ten tweede in een blijvende
toestand van vergetelheid, waaraan men zich niet zonder inspanning ontrukken
kan. Ze is algemeen-menschelijk, want een onmiddellijke creatie van den
rede-vijandigen levenswil.
De eerste vorm van ‘vergeten’ treedt op, wanneer men naar de uiteenzetting of
verdediging van een standpunt luistert, indien dit luisteren althans zonder tegenzin
of vijandschap geschiedt. Dan lijkt alles wat de spreker (of schrijver) betoogt zoo
‘vanzelfsprekend’ dat men zich afvraagt wat de tegenstander zal kunnen aanwenden
tegen een zóó klemmend betoog. Komt de tegenstander echter aan het woord, dan
blijkt hij dingen te zeggen die men zelf ook heel goed weet, doch eenvoudig vergeten
was en ineens bemerkt men dat men dan alweer moeite heeft zich in de redenen
van den eersten spreker en in eigen gevoel van overtuigd-zijn terug te denken. De
Levenswil weerstreeft in den menschelijken geest het vermogen om twee
tegengestelde of maar eenvoudig verschillende meeningen in één gedachte saam
te vatten -, dit immers is de ware onderscheiding, die opheffing beduidt. Iemand
toonde een ander een lijst van wat de dokter hem toestond te eten. ‘Maar je mag
alles eten’ riep de ander uit, waarop de patiënt hem een even groot aantal spijzen
opnoemde, welke hij niet eten mocht, spijzen die de ander natuurlijk kende, maar
wier bestaan hij vergat bij den aanblik van de geoorloofde lijst.
Wie Addison leest, zal goed doen Smollett vlak naast zich op zijn tafel te leggen!
De beschrijvingen van het zonnige leven, de vlekkelooze gewetens, de kinderlijke
blijmoedigheid der Coverley's, Freeport's en Sentry's - van de verheven
wereldbeschouwing, onkreukbare waarheidsliefde, en onberispelijken levenswandel
der Grandisson's inspireeren zulk een sterk gevoel van vanzelfsprekenheid -, dat
men geneigd is Swift een zwartgallig misanthroop te vinden, doch
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‘Roderick Random’ opslaande bemerkt men dat diezelfde Coverley's en Grandisson's
in hun verhouding tot de zwakken en de ongelukkigen van eigen en ander ras
roovers en ronselaars, dieven en plunderaars, wreedaards en uitzuigers zijn -, en
dan is het weer goed dat men Addisson naast zich heeft liggen -, maar het een doet
onmiddellijk als ‘vanzelfsprekend’ het ander vergeten, omdat de Levenswil niet
toelaat die verwondering welke vergelijking en onderscheiding is, door het
tezamen-begrijpen, het als-één-begrijpen van het verschillende, daar dit opheffing
beduidt. Elkeen die wel eens voor een publiek van gemiddelde toehoorders een
historische ontwikkelingsgang heeft uiteengezet, zal hebben opgemerkt dat het de
1)
grootste moeite kost, de menschen tot verwondering te brengen. Bij de bespreking
van ‘Don Carlos’ vinden ze de uiting van Posa tegenover den koning (‘Ik kan geen
vorstendienaar zijn’) vanzelfsprekend, evenals het verzet in ‘Kabale und Liebe’ van
een jonkman tegen zijn vader. Zoo zouden zij toch immers ook spreken, zoo zouden
zij toch ook zijn! Ze zijn dan namelijk totaal vergeten dat ze de vorige week de
onderdanigste vleitaal van een Cid tegen zijn koning ook volkomen vanzelfsprekend
vonden en het toen maar half goedkeurden dat de spreker den draak stak met de
gehoorzaamheid van Chimène!
Leest men ze uit ‘Utopia’ voor de wijze waarop ‘de maatschappij misdadigers
kweekt om ze daarna op te hangen,’ dan is dat ‘precies hun idee’ -, maar hooren
ze de volgende week de evenzeer overtuigde beschrijving die Hobbes van het
gepeupel en zijn ondeugden geeft, dan is dat ook weer ‘precies hun idee.’
We zullen later zien, tot welke uitersten dat vermogen om te ver-

1)

Zonder op ons onderwerp vooruit te loopen, willen we er even op wijzen hoe juist in dezezelfde
lieden voor de redelijke verwondering een redelooze verwondering in de plaats treedt. Een
zonsondergang is ‘vanzelfsprekend’ maar een zonsverduistering is een wonder. Ze
accepteeren eenvoudig alles wat ze kennen en verbazen zich over alles wat voor hen nieuw
of zeldzaam is. Een boerin uit een dorp waar wel electriciteit was maar geen gas, was
stom-verbaasd en bijna bang, toen ze in de stad op gas zag koken. Zoo maar een kraantje
en een lucifertje. Elken avond ging voor haar huis zonder kraantje en zonder lucifertje de
electrische straatlantaarn aan. Gevraagd of ze dat niet wonderlijk vond zei ze: ‘Wel nee toch!’
Precies als die boerin zijn zij die scheiding maken tusschen het ‘natuurlijke’ en het
‘bovennatuurlijke,’ of die volkomen willekeurig uit de veelheid van evenzeer raadselachtige
levensverschijnselen enkele uitpikken als ‘occult’ als ware niet het gansche leven ‘occult’ in
den zin van verborgen!
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geten leiden kan en hoe ‘nuttig’ het is - d.i. hoe nauw zijn dienstbetrekking tot den
Levenswil.
Luistert men naar een betoog of leest men een boek, waartegenover men weerzin
of onwil voelt, dan treedt het vermogen om te vergeten op als verkleefdheid aan het
eigen dogma, 't welk door het boek of betoog wordt bedreigd. Aldus gaat het hen,
die naar een filosofische uiteenzetting luisteren, waaraan ze eigenlijk nog niet toe
zijn, die ze dus eigenlijk nog niet (kunnen) willen. Ze stemmen, door de rede
gedwongen, in de premisse toe, aanvaarden de eerste, de tweede, misschien de
derde consequentie -, maar in de vierde gelooven ze niet meer en uiten dat ongeloof,
dien onwil in een wrevelig ‘hoe je daar toe komt, begrijp ik niet,’ terwijl de gang der
redeneering toch zuiver en onverbroken is.
Niet alleen den hoorder of lezer gaat het zoo, maar evengoed den schrijver of
spreker zelf: telkens schrikt hij van zijn eigen conclusies, telkens opnieuw ‘vergeet’
hij zijn eigen premisse, zoodat hij haar dan onbewust zelfs weerspreekt en zijn
betoog verzwakt of embrouilleert. Hier treedt het telkens opnieuw vergeten van zijn
eigen uitgangspunt bij den schrijver, het telkens opnieuw afwijzen van wat
onverbiddelijk uit dat uitgangspunt volgt bij den lezer op als een bestrijding door
den Levenswil van de zuivere redelijkheid. Men moet altijd weer op het
(geaccepteerde) uitgangspunt klemmen. ‘We hebben den vorigen keer uiteengezet
dat de grondslag van het individueele leven het absurde en het slechte is.’ En de
hoorders kijken elkander aan. Heeft hij dat waarlijk den vorigen keer uiteengezet?
Ze herinneren er zich niets van, ze gelooven er niets van. En de spreker, die mogelijk
een uur geleden een roman van Frenssen of een modern ‘Utopia’ las, bemerkt dat
hij het zichzelf ook niet meer herinnert, en dat hij er zelf ook niets meer van gelooft.
De zuivere redeneering van een week terug, zich ontvouwend als een bloem uit zijn
eigen knop, onverbiddelijk leidend tot zijn meedoogenlooze concluoie is weer
verschrompeld, weer dichtgegaan. Elken keer opnieuw mag men van meet-af-aan
beginnen, geen enkel wijsgeerig inzicht bezit men als een blijvend en voortdurend
bezit. Ons immanent bezit bestaat uit dogma's, uit redelooze inblazingen van den
Levenswil!
Hiertegenover staat weer een andere vorm van vergeten in den spreker of schrijver
gedurende de oogenblikken van zijn volkomen opgaan in het eigen betoog Hij is er
dan inderdaad in opgegaan, d.i. er in ondergegaan, hij is er dus onverbreekelijk één
mee, hij kan er
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zich niet meer van scheiden, het schijnt hem zóózeer vanzelfsprekend, dat hij zich
een andere gezindheid bij zijn toehoorders of lezers niet helder denken kan. Hij
durft schier niet te spreken uit angst dat men zal zeggen ‘Is dat nu alles?’ Even later
zullen dan echter uitingen van sterk en overtuigd verzet weer zoo sterk tot hem
spreken (omdat ze au fond immers de stem zijn van den Algemeene Levenswil, die
ook in hem regeert!) dat hij naar zijn eigen onwrikbare vanzelfsprekendheid, naar
zijn eigen formules van zooeven vergeefs de handen strekt!
En dit alles beteekent, in al zijn schakeeringen, het onvermogen van den mensch
om gelijktijdig twee tegenstrijdige beschouwingen te begrijpen (d.i. te zijn), dat is
het onvermogen om tot wijsheid te komen.
De tweede vorm van aanpassen (vergeten) is, naar we al zeiden, de blijvende, die
men in zichzelf niet kent (onderscheidt) dan alleen bij toeval en bij oogenblikken.
Deze openbaart zich in een algemeen accepteeren van bepaalde zienswijzen als
vanzelfsprekend, zonder twijfel of overdenking. Zoo spreekt men tegenwoordig over
Sociologie als over een ‘vanzelfsprekende’ wetenschap, die men al dan niet beoefent,
maar waarvan niemand in twijfel trekt dat zij beoefend worden kan. Leest men nu
echter Spencer ‘A study of Sociologie,’ dan ontwaart men ineens een wijze-van-zien,
waarin de heele sociologie een ongerijmdheid en zelfs zondig is.
‘Almost every autum may be heard the remark that a hard winter is coming.
for that the hips and haws are abundant, the implied belief being that God,
intending to send much frost and snow, has provided a large store of food
for the birds. Interpretations of this kind, tacit or avowed, prevail widely.
Not many weeks since, one who had received the usual amount of culture
said in my hearing, that the swarm of lady-birds which overspread the
country some summers ago, had been providentially designed to save
the crop of hops from the desstroying aphides, of course this theory of
the divine government, here applied to occurences bearing but inderectly,
if at all, to human welfare, is applied with still greater confidence to
occurences that directly affect us, indivually and socially. It is a theory
carried ont with logical consistency bij the Methodest who, before going
in a jouney or removing to anther house, opens his Bible, and in the first
passage his eye rests upon, finds an intimation of approval or disapproval
from heaven. And in its political applications it yields such appropriate
belief as that the welfare of England in comparison with Continental States
has been a reward for better observance of the
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Sunday, or that an invasium of cholera was consequent on the omission
1)
of Dei gratia’ from an issue of coins.’
Ziehier een kort citaat uit een veel langere opsomming van overeenkomstige
zienswijzen en uitingen met als slot:
‘The foregoing extracts and comments are intended to indcate the mental
attitude of those for whom there can be no such thing as Sociology.’
Doch daarmee is het niet uit.
‘An allied class, equally inprepared to interpret sosial phenomena
scientifically, is the class which sees in the course of civilisation, little else
than a record of remarkable persons and their doings. One, whois
conspicuous as the exponent of thir view wites: ‘As I take it, universal
history, the history of what man has accomplished in this world, is at botton
2)
the history of the great man who have worked there.’
Welke vragen dringen zich hier nu op den voorgrond? Deze: Gelooven we bewust
in Sociology? Geven we er ons rekenschap van dat dit meebrengt een
in-aanmerking-nemen, toetsen en als ‘dwaling’ karakteriseeren van de
voorzienigheids-theorie en de Arms-and-the-Man theorie? Om ze als ‘dwaling’ te
karakteriseeren, moet men ze eerst doorgronden (in-zichzelf-onderscheiden)
daarmee tegelijk hun plaats bepalend ten opzichte van die grondformule, van waaruit
men zich heeft voorgesteld de dingen te bezien. Wij voor ons, krachtens onze
grondformule, zien ‘de dwaling’ (het absurde het tegen-de-redeingaande) als
noodwendigheid, als levensbehoud, als ‘inblazing van den Levenswil’ -, er is in ons
denksysteem, 't welk uitgaat van den Regelenden Geest, inderdaad plaats voor ‘de
dwaling’ maar mag iemand die de pretentie van een grondformule heeft, het woord
‘dwaling’ noemen, zonder het wezen der dwaling en haar noodzakelijkheid,
deredelijkheid van het redelooze in en door die formule te hebben verklaard? En
omgekeerd, kan iemand die in de Voorzienigheids-theorie geen ‘dwaling’ ziet, in de
beoefening van de sociologie gelooven? Voorzeker neen. Wat zien we echter in de
kringen waar wel en in die waar niet de Voorzienigheids-theorie verworpen wordt?
Een als volkomen vanzelfsprekend aanvaarden dat de sociologie als wetenschap
beoefend wordt!
Heden ten dage zijn de grondslagen van Darwins afstammingsleer en
ontwikkelingsleer gemeengoed geworden, vanzelfsprekendheden.

1)
2)

‘A Study of Sociology’ (1873) pagina 25.
idem pagina 30.
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Kan men zich in een ante-Darwinistische levensbeschouwing nog denken, ze
doorgronden, ze in zichzelf onderscheiden, haar noodwendigheid, haar raison d'etre
vaststellen in die wereld waar de Redelijkheid het redelooze creëert, tot
zelf-handhaving in de handhaving der afzonderlijke dingen? Vermag men nog wel
wezenlijk door te dringen in den gemoedstoestand, de moraal, de zienswijze van
1)
hen voor wie de Bijbel is bloed-van-zijn-bloed, vleesch-van-zijn-vleesch. In den
geest van Bossuets ‘Politique tirée de la sainte-Ecriture? In den geest van Cosmas'
‘Christelijke Topografie?’ Maar heeft men dan wel het recht om te zeggen, dat men
in redelijkheid de Darwinistische theorieën aanvaardt, wanneer men ze niet meer
tegenover een ante- (of anti-) Darwinistische wereldbeschouwing stellen en daarvan
onderscheiden kan, wanneer men niet meer bij machte is een anti-Darwinistische
verklaring voor het een of ander afstammingsprobleem te formuleeren? De
tegenstrevers van Darwin zijn ongeveer dezelfde als die van Spencer, de aanhalingen
uit hun bezwaren in ‘the Descent of Man’ vrijwel eensluidend met die in Speneer's
‘A Study of Sociology’ - ze verbazen ons, ze schrikken ons op, omdat we ze totaal
vergaten en ons aanpasten aan die latere beschouwingswijze als aan een
‘vanzelfsprekendheid.’
Doch omdat we de tegenstrevige theorie niet meer levend bezitten (= in onszelf
onderscheiden kunnen), daarom bezitten we ook de Darwinistische beschouwing
niet meer als levend bezit. Want begrijpen is vergelijken, is onderscheiden, is
tegenover elkander stellen.
Aldus vertoont zich de aanpassing als afsterving. Wat we als ‘vanzelfsprekend’
aanvaarden, behoort niet meer tot de dingen die we begrijpen. En zoo laat zich het
sprookje der Evolutie weerleggen - die duidelijke inblazing van den Levenswil, van
het Ik-gevoel - en vervult zich op treffende wijze het woord van Heraklitus ‘Een en
dezelfde is de weg opwaarts en nederwaarts.’
Een jong fanatiek-Roomsch schoolmeestertje - een van die, welke droomen van
de verzoening tusschen ‘geloof en wetenschap’ - hoorden we eens met een stalen
voorhoofd zeggen, dat hij de Drieeenheid, volkomen logisch en aannemelijk vond,
dat het hem zelfs niet mogelijk was, zich het goddelijk wezen anders dan als Vader-

1)

In ‘Prometheus’ reeds spraken we over de hedendaagsche zich noemende belijders van de
Goddelijke Voorzienigheid, die met elk spontaan woord en onbevangen oordeel hun ongeloof
en onbegrip tegenover hun eigen ‘levensbeschouwing’ verraden.
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Zoon- en Geest te denken. En zoo ging het hem, naar hij zeide met alle Roomsche
leerstukken. Men kan zoo iets niet goed ‘liegen heeten’ -, men kan zoo iemand
alleen beluisteren en opmerken, dat van dit heele logische en aannemelijke
gods-begrip niets blijkt, zoodra er zedelijke, wetenschappelijke en maatschappelijke
problemen aan de orde komen, die toch niet buiten ‘het Goddelijke’ kunnen worden
gedacht als ‘het logische’ en het ‘goddelijke’ samenvallen. Integendeel dan kijken
er voortdurend de meest compromittante Darwinistische en Spenceriaansche
ketterijen om den hoek!
Velen verbeelden zich aldus dat ze bewust ‘aannemelijk’ vinden wat men in
werkelijkheid hun heeft ingeprent en of wat voor de hand schijnt te liggen. Doch ze
vinden het alleen: vanzelfsprekend, ze zijn met de klanken vertrouwd, ze zijn ermee
vergroeid. En men bemerkt dat dan ook weer hieraan, dat ze van hun formules, van
hun religieus of intellectueel Credo in hun betoogen geen profijt kunnen trekken,
d.w.z. dat ze er eenvoudig niets van begrijpen. Als uitgeblazen eierschalen van een
ei, hebben ze alleen de gedaante van een levensformule, even weinig inhoud.
Zoo gaat het tegenwoordig met de formulen van de ‘Hegelarij.’ Ze trekken allemaal
dapper van leer met these-antithese-synthese, met het verenkelde, het
verbijzonderde, het verkeer-de, het ongescheiden-onderscheidene, niet de
veel-eenigheid, met het ineen-gaan en uiteen-gaan en met alles wat men maar wil
-, maar we wagen het te betwijfelen of ze bij machte zouden zijn in de litteratuuren maatschappij-beschouwingen van Taine en Renan de wezenlijke afwijkingen
van de Hegelsche wereldbeschouwing aan te toonen en we meenen dat ze daarin
zoo veel van hun eigen ‘vanzelfsprekendheden’ terug zouden vinden, dat ze zouden
zeggen ‘precies mijn idee,’ en met hun Hegelische terminologie geen raad meer
1)
weten . Menig Anax-

1)

Op welke wijze de oude i.c. theologisch-teleologische levensbeschouwing (tot dan als
‘vanzelfsprekend’ gevoeld) den grondlegger-zelf van een nieuwe parten spelen kan, blijkt uit
deze bekentenis van Darwin:
‘Nevertheless, I did not formerly consider sufficiently the existence of structures which as far
as we can at present judge, are neither bene ficial nor injurious and this I believe to be one
of the greatest oversights as yet detected in my works. I may be permitted to say, as some
excuse, that I had two distinct objects in view, firstly, to shew that species had not been
seperatedly created, and secundly, that naturel selections had been the chief agent change.
I was not, however, able to annul the influence of my former belief, then almost universal,
that each species had been purposely created and this led to my tacit aasumption that every
detail of structure, excephy rudements, was of some special, though unrecognised service.’
The Descent of Man pag. 92.
Als het zoo staat met den schepper van een nieuwe gedachte, hoe moet het er dan uitzien
in den geest van hen die zich bedienen van een anders formules!
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agoras leeft nog onder ons, orakelend over den Regelenden Geest en het inmiddels
niet verder brengend dan lucht, aether en water, d.i. de ‘vanzelfsprekende’
verklaringen uit tijd, milieu, klimaat, reactie, nawerking, persoonlijke verkiezing,
invloed als oorzaken en gevolgen en de heele santekraam van positivistische
ketterijen. Ze zeggen wel dat alles betrekkelijk is maar verkondingen om het
1)
haverklap onomstootelijke waarheden.
Dan alleen heeft men het recht om van een grondformule (een ‘immanent dogma’)
te spreken als van zijn eigendom, wanneer men die uit zijn eigen geschriften en
beschouwingen van jaren en jaren heeft gesynthetiseerd als een leidende immanente
zienswijze, die er al was, lang voordat men ze formuleeren kon. En daaruit volgt
meteen, dat de eene mensch voor den andere op dit gebied al bitter weinig
tot-standbrengen kan.
Ziedaar dan enkele der wijzen, waarop de Levenswil het streven der Rede
dwarsboomt en weerhoudt. En daarbij te denken dat we ze uitteraard niet alle kunnen
kennen en noemen - want wat we noemen zijn we te boven - dat ze ons voorzeker
in dit zelfde oogenblik hun partens pelen....
In al die tekorten, verwarringen en belemmeringen zagen we dezen
gemeenschappelijken trek: het onvermogen om het verschillende tegelijk te begrijpen
(= te zijn).
Niet in het ‘alledaagsche’ en niet in het ‘ingewikkelde,’ niet in ons taalgebruik en
niet in onze ‘wereldbeschouwing’ nergens bezitten we het vermogen: het
verschillende gelijktijdig te begrijpen

1)

Of.... denken dat ze hun inzichten als ‘betrekkelijk’ erkennen, wanneer ze elk oogenblik bereid
zijn ze prijs te geven, ze ‘voor beter’ te geven. Ook dit is een veel voorkomende dwaling. Die
zoo lauw tegenover hun eigen denkbeelden staan hebben geen denkbeelden en wat ze voor
een filosofisch standpunt houden, is geestelijke anemie. Het zij nog eens herhaald: ‘betrekkelijk’
beduidt geenszins ‘een beetje wel en een beetje niet’ of ‘misschien wel en misschien niet’ of
‘Ik zeg dit nu zoo maar’ - betrekkelijk is: volkomen waar en volkomen niet waar tegelijk.
De bezitter van een ‘betrekkelijke waarheid’ is voor zijn eigen waarheid evenzeer vuur en
vlam als de geloovige voor zijn dogma, doch in hem is daarnaast het vermogen,
zichzelf-en-zijn-waarheid als phenomeen op te vatten!
En daarin is de erkenning der betrekkelijkheid.
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(te zijn). En is juist dit vermogen niet het wezen der wijsheid, zooals die is
gedefinieëerd in wat helaas op de lippen van zoo vele ‘Hegelaren’ onzer dage nals
niet veel meer dan een Sjibboleth, een Hegelisch wees-gegroet-je klinkt -, de
bekende formule:
‘Das Wahre aber ist dies, sich in sich selbst zu unterscheiden, sein Anders
zu setzen, in demselben zu sich selbst zu kommen, es zu verkehren und
aufzuheben und fur sich su sein.
Maar juist omdat dit onvervulbaar is, is de wijsheid onbereikbaar, want het is juist
dit, wat ons door den Levenswil wordt belet!
Zoo sluipt van alle kanten het bederf in onze redeneeringen. Wat we uitwerpen
door de voordeur, glipt door de achterdeur weer binnen. In een ondoordacht ‘dus,’
in een ‘zoodat’, in een ‘waarschijnlijk,’ in een ‘voorloopig’ in de gedaante van de een
of andere schuldelooze vanzelfsprekendheid dwingt ons de Levenswil zijn
onuitroeibare illusie op: Ik-gevoel als objectiviteits-waan, als Vrije-wils-besef, als
causaliteits-geloof. De denkende mensch is als de man die zich met zijn kapmes
een weg baant in een onbetreden bosch, maar met dit wanhopig onderscheid, dat
onmiddellijk achter hem het bosch weer dicht groeit -, het spoor dat zijn eigen
werkzaamheid in hem-zelf achterlaat is als het spoor van klein-Duimpjes
1)
broodkruimels.... achter hem aan komen de vogels en pikken ze op , het is als een
spoor in het water....
Wat we met het bovenstaande hebben willen zeggen is dit:
Wanneer de arbeid van degeen die zich de rede tot richtsnoer koos en het
scherpste zelfwantrouwen als wapen, zoo onophoudelijk in zijn zuiverheid wordt
bedreigd, welke waarde kunnen we dan hechten aan de kunst-beschouwingen, de
maatschappelijke uiteenzettingen, de toekomstvoorspellingen van hen, die zich
door hun ‘intuïtie’ leiden laten -, kennend het gehalte, want de oorsprong van onze
‘intuitieve overtuigingen?’
En dringt zich niet tevens, bij de ontelbare, onoverzienbare moeilijkheden, aan
elken stap op het pad der rede verbonden, de grootste beperking op als een
dringende eisch, totdat ten slotte het tot op den bodem doorgronden van één enkele
uitspraak zich reeds openbaart als een schier-bovenmenschelijke taak?

1)

Maar de ‘wetenschappelijke stelligheden’ zijn de klein-Duimpjes steentjes, die de mensch
altijd weer terugvindt, omdat zijn natuur, op gesteldheid levend, zich aan de stelligheid willig
leent!
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Inderdaad durven we zeggen dat men den echten, critischen, dialectischen geest
herkent aan het zich al meer en meer verdiepen in hetzelfde probleem en dat de
echte universaliteit samen gaat met de grootste ‘beperktheid’, terwijl aan de
veelzijdigheid bij alle pralen met het Universeele de universaliteit ontbreekt. Maar
tot die beperking komt men ook al weer alleen door de jaren en het inzicht. We
denken hier aan den man, van wien Spencer vertelt: toen hij drie weken in Engeland
was, begon hij een geschiedenis van Engeland te schrijven, na drie maanden
bemerkte hij dat hij het onderwerp nog niet heelemaal beheerschte en na drie jaar
zag hij er maar van af!
Over deze zelfbeperking en waartoe ze leidt, hopen we later uitvoeriger te spreken.
We stellen ons voor in een volgend artikel het begrip der Zelfweerstreving, van
hetwelk we uitgaan, als zelfvermomming aan te toonen.
CARRY VAN BRUGGEN.
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Buitenlandsche letterkunde
Duitsche letterkunde
Graf Hermann Keijzerling. Das Reisetagebuch eines Philosophen. Otto
Reichel Verlag. Darmstadt. 1920.
Georg Lukacs. Die Theorie des Romans. Paul Cassirer. Berlin 1920.
Hermann Bahr. 1918. Verlagsanstalt Tyrolia Innsbruch.
Hermann Bahr. 1919. Tall und Co, Leipzig.
Het is uit alles waar te nemen, dat zich in het Duitsche geestesleven van
tegenwoordig een belangrijk reinigend proces afspeelt. Op philosophisch en literair
gebied verschenen de laatste jaren werken, belangrijker misschien dan in eenige
andere Europeesche cultuur. Namen als Bloch, Spengler, Friedländer, Cassirer,
Keyserling om slechts eenigen der meest op de voorgrond tredenden te noemen
duiden dit proces aan. Gedichten o.a. van Werfel, Däubler, de laatste werken van
Hesse zijn er onder meerdere de literaire vertegenwoordigers van. Zoo ergens, dan
poogt men in het Duitschland van heden de uitspraak van Silesius: ‘Mensch werde
wesentlich’ te betrachten. Want zóó in deze richting beweegt zich noodgedwongen
dit proces. Wezenloos kwam men de laatste jaren voor de groote levensmachten
te staan en weer ervoer de mensch als eenige dwingende noodzakelijkheid de oude
orakelspreuk: ‘ken u zelf’. Een andere keuze bleef hem niet. Verder gaan op den
ingeslagen weg was ondoenlijk.
Vooral nu, moest de mensch weten wie hij eigenlijk was, waarheen het Leven
leidde. Want dat het ergens heen leidde, voelde hij intuitief. Hij had in te keeren tot
zichzelf.
In tegenstelling van Nietsche's ‘Wille zur Macht’ zou men thans van een ‘Wille
zur Wert’ kunnen spreken. De ‘Wertphilosophie’ zal in de komende tijd dan ook een
groote opdracht te vervullen hebben. Het zou ten zeerste voorbarig zijn nu reeds
de werken van het herlevende Duitsche geestesleven aan een grondige kritiek te
onderwerpen. Wij staan hier weer, als reeds zoovele malen bij een begin en weten
slechts vaag diè gedachten uit de verschijnende werken naar voren te halen die
voor de komende tijd van waarde zullen blijken te zijn. Vermelding van eenige dezer
werken kan voorloopig dan ook slechts hoofdzakelijk een werk van documentatie
zijn. Het spreekt van zelf dat deze geestesrichting niet, zooals enkele oppervlakkige
beschouwers der cultuurgeschiedenis meenen, zich alleen door de oorlog heeft
geopenbaard. De oorlog heeft dit proces slechts rhaast en zoo door de noo d der
tijden de aandacht op vele dezer werken ge-
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vestigd, die nu pas, na soms jaren onopgemerkt te zijn gebleven, druk gelezen
worden en bestudeerd.
Vaihingers ‘Philosophie des Alsob’, nu als Bergson, zoozeer en vogue, werd reeds
voor enkele tientallen jaren geschreven, Spenglers werk was gereed toen de oorlog
uitbrak.
De latere cultuurhistoricus zal op deze kenterende tijd hebben terug te zien als
op een periode van groote ontwikkeling, te midden waarvan de oorlog viel. En hij
zal uitmaken, dat de oorlog enkel het tempo dezer ontwikkeling heeft versneld, doch
er niet de directe oorzaak van was.
Een der belangrijkste wendingen der laatste jaren is ook de drang naar
cosmopolitisme, die ook in Keyserlings ‘Reisetagebuch eines Philosophen’ aan het
licht treedt. Een werk als dit kan al dadelijk belangrijk genoemd worden, hoewel ook
hier, als bij Spengler's werk en dat van vele anderen, het ons treft, hoe men eigenlijk
in Duitschland wil dat wij de groote begaafdheid en de enorme geleerdheid, die al
deze werken bevatten tevens ook als hoogste wijsheid zal aanvaarden. Eerst
Spengler's werk met zijn exuberant, doch in wezen dogmatisch intellect, beschikkend
over een meeslepende stijl en een ontzaggelijk materiaal, nu Keyserling met zijn
groot tweedeelig werk, ons een wijsgeerig verslag gevend van een wereldreis, ons
toonende alle culturen en godsdiensten die hij ontmoette.
Doch heeft één tijd de diepe klove tusschen machtige geleerdheid en waarachtige
wijsheid, het doodloopen van het een tegen de eenvoud van het ander aan het licht
gebracht - zoo is het deze tijd.
En even, reeds voor we de lectuur dezer werk recht aangevangen zijn, denken
we aan het boekske van Thomas van Kempen, de ‘Belijdenissen’ van Augustinus,
het brevier van Marcus Aurelius.
Keyserling geeft in zijn werk in de vorm van een wijsgeerig dagboek verslag van
een wereldreis door hem in 1911 begonnen. Hij behoort tot een zeer oude Baltische
familie (en woont thans te Rayhull in Estland), die onder zijn leden belangrijke
kunstenaars en geleerden telt. Goed vriend en bewonderaar van Houston Steward
Chamberlain, heeft hij een soortgelijke opleiding doorloopen, studeerde hij eveneens
biologie alsook geologie en chemie en volgde daarna te Londen en te Parijs colleges
in de philosophie. In 1919 trouwde hij met de kleindochter van Bismarck, de dochter
van Prins Herbert.
Dadelijk bij lezing treft ons zijn wel zeer buitengewoon intellect, en zijn groote
cultureele kennis der verschillende volken. Reeds in het begin zegt hij hoe zijn werk
gedreven werd door deze eene drang die zoozeer van dezen tijd is: die Sehnzucht
nach Selbstverwirklichung.’ Zijn ‘höchstes Glück’ vindt Keyserling echter niet in de
persoonlijkheid: ‘es’ ist die Tragödie der Tragödien der Metaphysikers, dasz er das
Individuum in sich nie völlig überwinden kann’. Hij bekent dan zijn Proteusnatuur:
‘Ich fing an Persönlichkeit zu werden. Da erkannte ich, wie weise Pythagoras und
Plato daran getan, dasz sie bis ins späte Mannesalter hinauf ihr Wanderleben
fortsetzten, solang als irgend möglich musz der unvermeidliche Kristallisationsproces
aufgehalten werden, solang es irgend geht musz Proteus proteisch bleiben, denn
nur Proteusnaturen sind berufen zur Priestertum der Metaphysiek’.
Tot een werk van een waarlijk diep denker is deze arbeid echter niet gegroeid.
Keyserling ontbreekt wat Weininger eens noemde: ‘ein socratisches Daimonien’.
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Enkel beleven, enkel geniaal invoelen gelijk deze auteur vermag, kan in dezen tijd
niet meer als hoogste wijsheid gelden.
Reeds bij de aanvang van zijn reis, bij zijn verblijf in Ceylon treft ons het volkomen
wegcijferen van eigen persoonlijkheid, constateeren we een metamorphose, die
ons van tijd tot tijd beangstigt, doch die echter aan het boek een wonderlijke charme
geeft. Onder de Buddhisten te Ceylon voelt hij zich Buddhist, onder de Hindoes
Hindoe, in China een overtuigd discipel van Confucius. Soms ook treft ons een te
groote virtuositeit, doch steeds weer blijft dit werk van dezen zeer bijzonderen
intellectueel een groot genot.
Toch laat het werk ons aan het eind, waar Keyserling ons toch zoovele culturen
heeft doorgevoerd onbevredigd en is het ons of de schrijver zelf in het té vele dat
hij wilde geven is blijven steken.
Te scherp misschien doch zeker juist is onlangs naar aanleiding van dit werk
geschreven dat het niet aanging alle bontheid van deze aarde zoo rustig naast
elkaar te zetten als in een warenhuis.
Doch deze bontheid van welk een exuberante pracht is ze en welk een verfijnde
cultuur blijkt Keyserling te bezitten.
‘It is not but the expression af a soul’ heeft Hermann Bahr in ‘the London Mercury’
van dit boek gezegd. We moeten dit werk dan ook niet in de eerste plaats als een
wijsgeerig werk van groote waarde beschouwen. En zoo we het boek niet met deze
maat meten, het niet zien als een wegbereider van een nieuw geestelijk Duitschland,
zooals men het doet voorkomen, kan niemand de groote waarde van dit werk
ontkennen.
Een geheel andere, persoonlijkheid, minder ostentatief en die dan ook minder
van zich doet spreken, en zeker ook niet als Keyserling onder vorstelijke leiding een
hoogeschool voor universeele wijsheid (die in wezen wel Keyserlingsch zal zijn)
stichten zal is Georg Lukacs. Ernst Bloch pleitend voor hem in ‘die Weissen Blätter’
van eenige jaren terug, toen de Hongaarsche reactiepartij aan de Oostenrijksche
regeerings Lukacs uitlevering verzocht, hem beschuldigend van moord (hoewel zich
de onwaarheid van deze aantijging ten volle bewust) noemt hem een der grootste
hedendaagsche philosophen, zooals er slechts één in een generatie voorkomt, en
wij in drie generaties niet gekend hebben.
Uitermate zwaar en moeizaam - Lukacs is een leerling van Georg Simmel - is de
studie van het werk van dezen nog slechts vier en dertig jarigen philosoof. Weinig
heeft hij nog slecht gepubliceerd, doch duidelijk teekent zich reeds de baan waarin
zijn gedachten zich verder zullen bewegen, duidelijk toont hij ons reeds zijn einddoel,
waar we zullen ervaren hoe hij theorethisch het oude Duitschland van Kant en Hegel
den weg naar een nieuwe tijd tegemoet voert. Eerst zijn ‘Sociologie des Dramas’
het onderwerp, dat hem zoo na ligt en waarover hij ons zoo menig diepzinnig essay
schonk, het fijne ‘die Seele und die Formen’, thans dit werkje van nauwlijks
honderdvijftig pagina's: ‘die Theorie des Romans’. Ik vermag hier geen uitvoerig
résumé van den inhoud van dit zoo rijk werkje te geven, noch eenige kritiek hierop
uit te oefenen.
Hoe streng en beheerscht, hoe gedegen van conceptie is dit werk. Na een
uiteenzetting van de structuur der Grieksche cultuur en het Christendom, de tragedie
en de groote heldenfiguren tracht hij een typologie van den roman te geven. In het
tweede gedeelte van het werkje, waar hij eerst het abstract idealisme in
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Cervantes, Balzac, Pontoppidan toont, behandelt bij Jacobsen, Gontscharow en
Flauberts ‘Education Sentimentale’ om dan in den ‘Wilhelm Meister’ een synthese
te vinden.
Daarna, in het laatste hoofdstuk, dat verre perspectieven opent en ons reeds doet
zien, dat hij tot een ethiek zal komen, streng misschien als van Spinoza, behandelt
hij Tolstoj om vervolgens na tot Dostojewski genaderd te zijn, zijn werk te besluiten.
Het spreekt van zelf dat er voor den schrijver een zeer stellige reden moest bestaan
juist hier te eindigen. Incipit vita nuova. En waar hij slechts een enkel pagina wijdt
aan dezen groote, volgens hem een herder naar het nieuwe Leven, weten wij reeds
hoe Dostojewski hem nader tot zijn doel zal brengen, hoe hij misschien het boek
over Dostojewski zal schrijven waarop Europa meent te wachten. Bedriegen deze
voorteekenen niet, dan zal Lukacs theorethisch dezelfde weg gaan, die Dostojewski
aflegde, zal hij de philosophie der Karamasoffs den menschen nader brengen.
Belangrijk, ook voor de Dostojewskyappreciatie in ons land, die een in wezen
dogmatisch en eenigszins calvinistisch karakter gaat vertoonen, leek het me hier
deze passage in zijn geheel te citeeren: ‘Der Roman ist die Form der Epoche der
Vollendeten Sündhaftigkeit, nach Fichtes Worten, und musz die herrschende ‘Form
bleiben, solange die Welt unter der Herrschaft dieser Gestirne steht. Bei ‘Tolstoi
waren Ahnungen eines Durchbruchs in eine neue Weltsprache sichtbar: ‘sie sind
aber polemisch, sehnsuchtsvoll und abstract geblieben.
‘Erst in den Werken Dostojewskys wird diese neue Welt, fern von jedem ‘Kampf
gegen das Bestehende, als einfach geschaute Wirklichkeit abgezeichnet. ‘Darum
steht er und steht seine Form auszerhalb von diesen Betrachtungen: ‘Dostojewsky
hat keine Romane geschrieben, und die Gestaltende Gesinnung, ‘die in seinen
Werken sich bar wird, hat weder bejahend noch verneinend etwas ‘mit der
europaischen Romantik des neunzehnten Jahrhunderts und mit den ‘mannigfaltigen,
ebenfalls romantischen Reaktionen gegen sie zu tun. Er gehört ‘der neuen Welt an.
Ob er bereits der Homer oder der Dante dieser Welt ist ‘oder blosz die Gesange
liefert, die spätere Dichter, zusammen mit anderen ‘Vorlaufern, zur groszen Einheit
verslechten werden, ob er nur ein Anfang, oder ‘schon eine Erfüllung ist: das kann
nur die Formanalyse seiner Werken aufzeigen. ‘Und es kann erst dann Aufgabe
einer geschichtsphilosophischen Zeiten ‘deuterei sein, auszusprechen, ob wir wirklich
in Begriffe sind, den stand der ‘vollendeten Sündhaftigkeit zu verlassen, oder ob
erst blosze Hoffnungen die ‘Ankunft des Neuen verkündigen; Anreichen eines
Kommenden, das noch so ‘schwach ist, dasz er von der unfruchtbaren Macht der
blosz Seienden wann ‘immer spielend erdrückt werden kann.
Men heeft beweerd dat Bahr oud begon te worden. Deze beide boeken zijn er echter
om van zijn eeuwige jeugd te getuigen. Weer als in zijn vorige dagboek en
essayistische werken bewonderen we Bahr's aanhoudend enthusiasme en de altijd
nog even groote belangstelling van dezen auteur, die nu, na een cultuurontwikkeling
van bijna veertig jaar van zoo nabij te hebben meegemaakt, nog steeds openstaat
voor elke nieuwe gedachte. Steeds weer ontdekt hij waardevolle philo-
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sophen en kunstenaars en het is hem een vreugde ze in te leiden, hun wijsheid te
erkennen.
Hoe beminlijk is Bahr in dit werk, naif en geraffineerd tevens, zonder ook maar
een moment te verstarren of tot eenige dogmatiek te vervallen.
Ook in dit werk leeft weer de Weensche atmosfeer die we in Schnitzler, Salten
en zoovele anderen bewonderend mochten erkennen, die ook zoo goddelijkvluchtig
leeft in den levenskunstenaar Altenberg.
Even soms heeft Bahr gelijkenis met hem, is ook zijn wijsheid luchtig en ijl als
een gedicht van Li Tai Po of een uitspraak van Lao Tsz. Hoe echt voelen we in dit
werk dat het om het Leven gaat. Leven in zijn meest subtiele uitingen. Overal heen
grijpt zijn aandacht: de politieke toestand in Oostenrijk, Masaryk en de
Tsecho-Slowakijsche republiek, de Clartébeweging en Einsteins relativiteitstheorie,
over alles schrijft hij met éénzelfde charme.
En zoo een arbeid als b.v. van Georg Brandes van dieper en breeder
cultuurhistorisch belang moge zijn, zoo zullen toch ook deze boeken voor de
toekomst werken van rijke documentatie blijven.
NICO ROST.
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Literatuur
‘Willem I, Prins van Oranje,’ door prof. dr. P.J. Blok. Twee deelen,
geïllustreerd onder toezicht van mr. N. Beets, onderdirecteur van 's
Rijks Prentenkabinet. Te Amsterdam, bij J.M. Meulenhoff, 1919.
Robert Fruin heeft in eenige studies van grooteren of kleineren omvang den tijd
behandeld, waarin Willem de Zwijger zijn rol speelde; zijn opvolger op de Leidsche
katheder, prof. Blok, behandelt in het voor ons liggend werk, dat deel uitmaakt van
1)
de ‘Nederlandsche Historische Bibliotheek,’ het leven van den prins, als middelpunt
der wereld, waarin hij leefde.
De lectuur van deze breed opgevatte biografie is mij meegevallen. Prof. Blok was
bekend als bekwaam kenner en verwerker van de bronnen onzer politiek
geschiedenis, maar ook als de schrijver van de beruchte voorrede op het vijfde deel
zijner ‘Geschiedenis van het Nederlandsche Volk,’ waarin hij de hedendaagsche
belangstelling in de economische geschiedenis kwalificeert als een mode, gelijk
andere modes van tijdelijken aard. Het heeft toen niemand verbaasd, dat een
geleerde, behept met een zoo pruikerige opvatting van zijn eigen vak, nu juist geen
boeienden verhaaltrant bezat, en ik dacht niet anders of het zou ook met ‘Willem
van Oranje’ zijn als met de eerste zeven deelen der ‘Geschiedenis’: respectabel,
maar vervelend. (Het achtste is alleen maar vervelend). Doch ziet! ik moet dankbaar
erkennen, dat prof. Blok een boeiend en meespelend verhaal gaf, niet natuurlijk
voor den smaak van een ieder, maar wel voor dengene, die in deze dingen smaak
heeft.
2)
Met groote vrijmoedigheid - Fruin schijnt zooiets nog niet gedurfd te hebben wordt, onder toelichting van zeer leerzame portretten, de jolige en overmoedige
jeugd van den prins aan het Brusselsche hof geschilderd. De residentie der
Nederlanden was toen eenigermate wat Parijs bezig was te worden: middelpunt
der galante wereld. De hooge Bourgondische adel leefde er van zijn schulden, en
verliet het nu en dan voor korteren of langeren tijd, om militaire of diplomatieke
functies van Europeesch belang waar te gaan nemen. De ‘prille prins,’ zooals
Multatuli zou zeggen, op wiens schouder Karel V bij zijn abdicatie leunde, was toen
even overgekomen uit zijn oppercommando over des keizer strijdkrachten in
Frankrijk. Het jonge mensch was 22 jaar. De graaf van Egmond, die weldra de
Franschen bij Grevelingen zou verslaan, was 33. Zulke hooggeboren heeren zagen
in een boer een bron van particuliere, en in een poorter een van staatsinkomsten,
en beschouwden de dreigende onlusten als een fijn zaakje, waar ze een slaatje uit
konden slaan. Prins Willem was de verst vooruitziende en dus de vroolijkste. Want
ook hij - hij vooral, met zijn godsdienstige onverschilligheid - zag in de onlusten
slechts verzet tegen het Spaansche absolutisme; geen flauw vermoeden

1)
2)

Onder leiding van prof. Dr. H. Brugmans
Vgl. W.G.C. Bijvanck, Literarische en Historische Studiën, bij Thieme. 1918.
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had hij, dat het met die ‘Lutherij’ om iets ernstigs ging. De Calvinisten? daar liet
niemand zich mee in, dat was zooiets als het Leger des Heils.
Lang duurden voor den prins de dertien jaren tusschen '55 en '68, de jaren van
aanzienlijk en invloedrijk edelmanschap, van sluwe en hoopvolle antikoninklijke
diplomatie. In onze boekjes zijn ze slechts een voorspel, in de herinnering van prins
Willem kunnen ze niet zoo heel veel korter geduurd hebben dan de zestien van zijn
uitwijken tot zijn dood. Bitter en hard was de ontgoocheling later, toen het ‘vroolijk
spel’ begon, toen hij probeerde, met zijn hoogadelijke middelen, met geld, aanhang
en diplomatie, de wèl gediende koningsmacht te bestrijden. Karakterloos en laf
bleek het leutige volk der Zuidelijke Nederlanden, maar wonderlijk ernstig en sterk
het Zeeuwsch en Hollandsch gepeupel met zijn gemeen Calvinistisch geloof. Het
is zeker bij hem geen frase te zeggen, dat hij door den tegenspoed gelouterd werd.
‘Calvus et Calvinista,’ kaal en Calvinistisch is hij tegelijk geworden, maar het heeft
hem dan ook doen loskomen als een figuur, - Bloks werk documenteert het - die
zijn eereplaats in de herinnering volkomen verdient, al hoort hij, wat zijn
gemoedsleven betreft, niet thuis in het Gereformeerd Pantheon.
Of de Leidsche hoogleeraar, met zijn nog altijd durende onverschilligheid voor
het economisch leven, achter menschen en dingen wel altijd de lagere motieven
gezocht heeft, die de wereld nu eenmaal drijven, betwijfel ik, al kan ik ze ook, bij
gebrek aan vertrouwdheid met het documentenmateriaal, niet aanwijzen. Maar een
blijvend standbeeld voor prins Willem den Eerste heeft hij werkelijk opgericht.
DR. F.H. FISCHER.

P.C. Boutens, ‘Sonnetten’. P.N. van Kampen & Zonen, Amsterdam, 1920.
Het schijnt moeilijk nog iets nieuws te schrijven over Boutens' poëzie; maar ik geloof
toch, dat ik iets kan ten beste geven, dat, voor zoover ik weet, nog nooit door eenig
criticus is te boek gesteld; namelijk dat ik deze poëzie niet altijd naar haar feitelijken
inhoud begrijp, hetgeen - ook alweer: voor mij - een bezwaar is om ze mee te voelen.
Het is ongetwijfeld pijnlijk te verklaren, dat men iets niet begrijpt, wat alle andere
beoordeelaars nooit verklaarden niet te begrijpen; het pijnlijke wordt gelukkig
eenigszins getemperd door de ervaring, dat althans in mondelinge mededeeling
dergelijke non-liquet's mij meer dan eens hebben bereikt.
Laat ik mezelf niet al te ver weggooien; er zijn er onder deze sonnetten óók, zelfs
vele, die mij wèl duidelijk zijn - gelukkig! - en waarvan ik de subtiel verwoorde
senzatie kan volgen. En ik trof menige woordvondst, waarover ik als een kostelijk
‘blinkeding’ in vroeger jaren zeer verrukt zou zijn geweest. Maar nergens vond ik in
dit werk van een geest voor wien, naar voorleden trant, zelfcultuur en zelfcultus één
zijn, nergens vond ik in deze sierlijke nadrukkelijkheden over eigen senzaties, dat
dood-eenvoudige, dat tegenwoordig alleen waarde voor mij heeft; en dat mij de
groote dichters uit alle eeuwen dierbaar maakt, de makkelijke en de moeilijke; dit
namelijk: het zelfvergeten-zijn door de grootheid van een gevoel. Dat is een
zielstoestand die verfijnd noteeren van senzaties niet uitsluit, maar wèl uitsluit, dat
de tastende en treffende
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woorden en rhythmen ooit een dandieus bij-accent hebben. Een toestand, waarbij
vooral momenten van onbeholpenheid zich naakt en schamel en verteederend
toonen, maar waarbij nimmer gevoels-lacunes worden aangevuld met een parmantig
air; een air dat op den onverhoopt niet-geïmponeerde een ongemeen armzaligen
indruk maakt.
J.L. WALCH

Vlaamsche Bibliotheek. Uitgave Mpij. Goede en Goedkoope Lectuur.
Amsterdam. Ernest Claes. De Witte. met 12 penteekeningen, van J.
Leonard. 1920.
Van een anderen Leonhard bestaat er een boekje over Amsterdamsche schooiertjes
en hun onstuimige, wisselende, wreede leventjes. Dit nu van Ernest Claes is iets
dergelijks in het Vlaamsche genre: een bijzonder fleurig verhaal van
jongensschelmstreken.... niet zonder ietwat bitteren nasmaak van verwaarloozing
en eenzaamheid, juist gelijk bij dat Amsterdamsch geval. Maar hier is men wel zeker,
dat de schrijver dit ganschelijk niet bedoelt, maar het overdadige, vrijgevochten
natuurleven van zijn jong menschdiertje eigenlijk volmaakt in orde vindt. Het comische
daarin zijn dan de voortdurende ontmoetingen met het stelselmatig ingrijpen van
de ‘gestelde machten’ en ordelijke inzettingen, als daar zijn ouders, meesters,
kerkelijke autoriteiten. Wat door die hoogere cultuur-organen in zoo'n absoluut
ongeestlijk jongenshoofd uitgewerkt wordt, hoe het hen begrijpt, zich hun aanpast
of hen aan zich aanpast, vormt een serie van de malste qui-proquo's en
ongelegenheden. Dat dien tengevolge zoo'n volkskind vrijwel durend mishandeld
wordt en als een vrijbuiter leven moet, dat die ‘cultuurmachten’ blijkbaar het abc
van een kinderziel miskennen of niet achten, dat zijn altemaal zaken, die uit het
verhaal terstond naar voren springen, maar die den schrijver, in zijn pleizier om het
dollevende en oerechte van zoo'n wildejongensbestaan, niksniemendal kunnen
schelen. Het gaat hem alleen aan, of die Sichemsche rekel voor onze oogen duidelijk
opstaat, of hij de odyssee van diens jeugd kleurrijk en suggestief genoeg verteld
heeft en wij het volle Vlaamsche zomerleven er voldoende in waardeeren.... En 't
moet gezegd worden, dat dit alles niet te wenschen laat en dit dolle verhaal een
waardig staal Vlaamsche lectuur oplevert. De penteekeningen van Leonard kan ik
niet erg waardeeren...
F.C.

De Bittere Kelk, door Agnes Maas-Van der Moer. - E. Querido,
Amsterdam, 1920.
Dit is wel een zacht historietje van een bultje, dat daarom toch niet zonder liefde
leven wou en zich verdrinkt, als Ophelia. Zij was al drie en veertig, toen deze, haar
groote passie haar overviel voor den jongen knappen Hagenaar, die vanwege de
mobilisatie bij haar vader ingekwartierd lag. Nog eenige jaren, en zij zou deze
bezwaren te boven geweest zijn en rustig verder haar ouden vader en haar jonge
bloemen verzorgd hebben. Er zijn van die oude dametjes - niet eens mismaakte die hun gansche leven nooit anders doen, noch begeeren te doen.
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Maar dit dametje begeerde het dan wèl en 't was een fataal toeval, waaraan niemand
schuld behoefde te hebben. Ook is 't wel een beetje pijnlijk en zielig, dat zij, na 43
jaar dit leed der mismaaktheid en eenzaamheid gedragen te hebben, in dezen laten
strijd nog bezweek. Het doet alleen wat casueel aan en zoo erg, van een notoire
ergheid: een mismaakt vrouwtje dat hopeloos liefheeft!.... Wie zou daarvoor geen
meelij voelen en geen traan plengen op haar, overigens reeds zoo natte, graf?
Maar dat is 't juist wat ik tegen dit boekje heb: dat 't droevige reeds zoo van te
voren vast stond en de schrijfster er haast niets bij behoefde te doen dan het sober
en ingetogen vertellen. Dat doet zij dan ook, eenvoudig en hier en daar niet zonder
fijnheid van zegging en beelding. Of zij ons de figuur van het bultje overtuigend waar
maakt, zou ik niet zoo dadelijk kunnen zeggen. Er is evenwel nergens een bepaalde
wanklank aan te wijzen. En dit zelfde kan men getuigen van den jongen man en
zijn kindvrouwtje à la Dora Copperfield. Zoo zij niet geheel waar zijn gemaakt, zijn
zij toch ook niet nawijsbaar misteekend. En er zijn lieve natuur- en
stemmingsmomenten..... Vergeleken bij een vroeger boekje van Agnes Maas, geeft
dit wel een grooten vooruitgang te zien. Het is geschreven met overtuiging en
toewijding, zonder pretentie, zonder mooi doen, zonder nadoen. Al is 't dan ook niet
sterk, 't lijkt toch haar eigen.
F.C.

Parcival, door Marie Koenen. - Mpij voor g. en g. lectuur. - Amsterdam,
1920.
Als ik katholiek was, zou ik het pleizierig vinden, dat Marie Koenen dit boek
geschreven heeft over Parcival en den Heiligen Graal. Het lijkt 't beste, dat katholiek
geloof en katholieke kunst te bieden hebben, dit diepe en verlangende, smartvolle
en troostrijke uit een imaginaire wereld. Uit de verte van de tijden, uit een innigheid
van gemeen-voelen en een sterke onvertroebeld naïeve verbeelding werd dit
wonderverhaal geboren, dat de bekoring van vaag bewuste werelddiepten uit ons
aller kindsheid bewaart. Dat doen al die sagen trouwens: die van Lohengrin, van
Tannhäuser, van Genoveva, van de Nibelungen..... En ik geloof, dat Marie Koenen
den geest van deze verhalen, hun twijfellooze vroomheid, hun verbeelding, die over
alle reëele beletselen zegeviert, wel goed begrepen heeft, waar zij, tenminste voor
mijn gevoel, de zwoele droomerigheid en den zoeten weemoed wist te benaderen,
die deze heldenwereld eigen zijn. Het bezwaaar in zulke romantische sferen van
deugd en moed en vroomheid is, dat de gevoelens gemeengevoelens zijn en b.v.
het lijden nooit het persoonlijk accent verkrijgt, dat wij, individualistische
onroomschen, behoeven om het mee te voelen. Niets heeft hier wel beschouwd
een eigen stem, en dat is tegelijk de bekoring en de zwakheid van dit geval. De
vroomheid, het geloof in deugd en liefde, schijnen er vaster, stelliger door te worden,
maar waar de mensch uit de algemeene sfeer in zich zelve terugtreedt om 't eigen
lot te lijden, daar schiet de gevoelsmacht te kort en missen wij dus een tegenwicht.
Tot schâ van den algemeenen indruk.
F.C.
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1)

De droomer.

Het oude huisje
Na de grijze troosteloosheid van den Zondag met zijn kerkelijke diensten die geen
einde kennen en de eentonige bezoeken van pastoors of eenzame, oude heeren
is het altijd aangenaam voor Michiel zich 's maandagsmorgens weerom alleen te
voelen binnen de beloken stilte van het kleine laaggezolderde kantoor bij het
vertrouwde werk van alle dagen....
Zooeven, na inzage der ingekomen brieven, was vader weggegaan. Door het
dunne groen van de geraniums op den vensterrichel zag Michiel zijn gebogen
gestalte traagzaam de koer overwandelen en verdwijnen in het blauwe poortje der
fabriek die ginder binnen heur gekalkte muren lag te ronken en te snorren.
Te weten dat hij den heelen morgen alleen zou gelaten worden wekte reeds een
losse zoete stemming en daarbij kwam dan nog het zonnige voorjaarsweer dat den
jongen dag omhing met een blanke blijdschap om dadelijk zijn ziel naar buiten te
laten.
Hoe kleurig en frisch waren de daken en de bottende boomen opgetrokken in de
zilveren lentezon, en de vaste, gele wolkjes die er het spel hunner perlemoeren
schaduwen over heen sleepten!
Michiel lei zijn pen neer, schoof het boek opzij en kinderlijk verheugd wandelden
zijn oogen van het eene ding naar het andere. 't Leek hem allemaal zoo jong en
heerlijk alsof hij het voor den eersten keer zag!
Hij volgde het vinnige spel van een vechtende klad musschen op de bleeke
kasseitjes vóór het venster, aanschouwde vol behagen de warme kleuren van het
oude, bemoste pannenafdak waaronder twee zagers aan 't werk waren over een
boomstam, keek droomend naar de witte wolkjes die ginder uit het machinepijpje
der fabriek sprongen en malkander op het pluimenwindeken naliepen, of luisterde
dan

1)

Tweede boek van een roman.
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weer naar het plezant latijn van den spreeuwenzwerm in den top van den
geel-bebotten lindeboom.
‘Wat hebben ze veel te vertellen vandaag!’ peinsde hij en zijn ooren bleven
luisterend naar hun dispuut, totdat ze al met een keer alover het spitse schaliëndak
der fabriek wegsnorden. Michiel moest erom lachen. Achter den witten muur die de
koer scheidt van den tuin, krulden de appelaars en de perelaars hun knoestige,
bespikkelde takken naar de zon en door het open, purperglanzig hout van den
kastanjeboom ontdekte zijn oog het helder-roode dak en den witten geveltop van
het achterhuisje aan den overkant van het vlietje.
‘Zoo, zijt gij daar ook?’ zei Michiel en ingenomen rok hij het hoofd om er wat meer
van te zien, ter wille van de vele ontroerende herinneringen die opstonden.
Maar vóór hij verder iets zeggen kon, viel hem plots door het web van
openvorkende takken, op het huisje het onduidelijke beweeg van twee venten in
het oog. Nieuwsgierig klom hij op den stoel die tusschen deur en venster stond en
stak zijn hoofd bijkans tot tegen de zoldering om beter over den tuinmuur te kunnen
kijken. Hij zag daar eerts een metser, het bovenlijf ten halve uit een gat in het dak,
die een groote lap nieuwe pannen lei, en dan op een ladder tegen den gevel een
oude witter die traag zijn kwast op en neer trok.
‘Wat gaan ze daar doen?’ vroeg Michiel angstig-verbaasd.
Jaar en dag, zoover hij het zich herinnerde, stond het daar, puur lijk iets dat uit
de wereld verbannen was, verwaarloosd en verlaten te droomen, tusschen de
dubbele rij bruine, bemoste tuinmuren die het bochtende vlietje insluiten. Nooit had
hij in het wildgeschoten tuintje noch achter de bespinnewebde vensters een levende
ziel gezien, tenzij een keer in het voorjaar een oude hovenier die den druivelaar
kwam snijden en dan in den herfst een grijze dame met een pompadouren sjaal
aan die met heur meid de rijpe druiventrossels kwam plukken. Anders zag hij er
niets dan alleen wat zwarte kraaien op de kave, vechtende musschen in den
meidoorn en in de lange, doorgeurde zomeravonden als hij over het tuinmuurken
lag te droomen, 't gezicht van de maan die zich spiegelde in het vierkanten
gevelvensterken.
't Stemde Michiel weemoedig te moeten denken dat er menschen zouden komen
wonen, dat er een werkhuis zou van gemaakt worden of een magazijn, met geluid
van stemmen of spiedende gezichten, die hem in zijn eenzaamheid onder het
paviljoentje zouden verontrusten.
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Nooit meer zou hij er nog de viool kunnen laten zingen, noch er zitten droomen in
den avond na het lof. Waarom kwam dat juist nu, als de dagen weer opengingen
en de lente met beloften door de luchten liep?
Langsom daalde de witter al wittend het ladderken af en er was weldra niets meer
te zien dan de ladder die verschoven werd. Ook de metser trok zijn hoofd uit het
steeds nauwer wordende gat, stopte het van binnen toe en waar hij gestaan had
vlekte een helder-roode klad pannen. Wat zou er toch met het huizeken gaan
gebeuren?
Het maakte Michiel onrustig. Een wijle stond hij er nutteloos naar te kijken, dan
klom hij van den stoel, trok met een zucht het boek bij en boog zijn gezicht over de
cijfers.
Doch lang hield hij het werk niet vol. Het regelmatige fluiten van den stoom uit
het zwarte machinepijpje, het eendere, rustige ruischen der heenentweer vallende
zaag, de zon die door zijn geel kantoor kieltje heur warmte op zijn armen lei en het
glimmen van het tinnen inktgerei voor zijn oogen wiegden hem in een zoet-luien
half-slaap. Zijn pen en zijn gedachten vielen onwillens stil, en opnieuw sloeg hij de
oogen op naar de verre, witte gevelspie....
Het huisje had er steeds zoo vriendelijk gelegen, half-verborgen achter het groen
der tuinen en ver van al de huisgevels met hun deftig begordijnde vensters waarin
speurende meidengezichten die Michiel beschaamd en schuchter maakten.
Menigmaal had hij gedroomd daar te kunnen wonen, weg van bij zijn vader en de
pastoors en de geburen die hij niet meer zou kunnen, bij een vrouw die dan zijn
moeder zou zijn en hem verstond....
Ach! zoo dikwijls waren zijn verlangende gepeinzen naar het huisje gegaan, en
telkens had het zijn eenzaamheid met zacht-kleurige, innig-ontroerende droomen
verheugd!
Onwillens dacht Michiel dan aan zijn jongensjaren, aan den tijd toen hij 's nachts
in den tuin de spelen kwam zoeken die vader en de paters van de school hem
overdag onthielden....
In zijn hart is het weerom een zomerschen maannacht. Voor zijn verbeelding staat
de groote, zilver-betintelde tuin zwevend boven de breede, donkerblauwe schaduwen
van zijn boomen waarin hij ongezien kan springen en buitelen en loopen. En als hij
moe, over het vlietje de frischte van het water zocht, wacht hem daar het huisje,
dat, gewilligals een deel van zijn eigen, de vormen van zijn droomend verlangen
aanneemt. Hij ziet den groeten, wijden vijver van
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het witte kasteeltje en Estella die in heur bootje nader komt. Zacht aaien de vingeren
van zijn hart die lang vervlogen beelden, en het geeft een innig en zoet genot dat
hem zuchten doet en een lach op zijn mond legt....
Maar dan rijst daar ook die laatste nacht en de storm, toen vader hem betrapte
bij zijn nachtelijk spel....
't Is nu al vijf, zes jaren geleden en toch windt het hem nog op alsof het pas van
gisteren was. Hoe dom en onnoozel was hij toen geweest. Waarom was hij zoolang
onder den boom blijven staan, en niet eerder naar boven gevlucht om andere kleeren,
binst vader met zijn zuster en Filomeen reeds bij de gewijde keersen aan het bidden
waren? 't Was zoo gemakkelijk geweest en nooit was vader er iets van te weten
gekomen!.... Was het eens te herbeginnen!
Lijk moe van de wisselende ontroering door die verre herinneringen in zijn ziel
gewekt liet Michiel een groote zucht en sloeg zijn oogen opnieuw naar het huisje....
Wat gingen ze er toch mee doen?....
Als daar nu eens iemand kwam wonen waarmee hij vriend kon worden?.... Hoe
aangenaam zou het zijn, 's noens onder den eenen alover het water samen een
woordje te kunnen wisselen, te weten dat hij niet beschaamd hoefde te zijn om er
in de blauwe schemering, na het lof, een uurtje te komen droomen of er gedempt
de viool te laten spreken, zooals hij dan soms deed!.... Ei! hoe schoon!....
Michiel zijn hart werd door die mogelijkheid zoo beroerd alsof het vast zoo iets
worden zou. Blijzaam begon hij een liedje te neuriën, en binst zijn oogen met de
gele, malsche wolken door den hemel meegingen bouwde hij vol behagen die
beelden uit tot levende schilderijen. Dat gaf een nieuw en ongekend genot.
Doch de welbekende, onvaste stap van vader, klimmend in geluid over de
kasseitjes, deed hem verschrikt naar de pen grijpen. In een weerlicht hing zijn hoofd
gebogen en was zijn hand ijverig doende over de lange cijferreeksen in het dikke
boek.
Was het dan al zoo laat?.... Als vader nu maar niet zien kwam! angstigde het plots
door zijn kop en verward tastten zijn gedachten naar een uitvluchtsel.
Michiel zijn hart begon hevig te kloppen, hij voelde zich rood worden en half-luid
prevelden zijn lippen de cijfers.
Daar ging de deur open en over zijn schouder werd hij het lange, gele gezicht
van vader gewaar die zich onderzoekend naar zijn werk boog.
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‘Nog niet verder dan dat?’ viel het traagzaam uit vader zijn mond. ‘Waaraan hebt
ge uwen tijd nu weer verdroomd? En dat op een maandagmorgen? Zal er dan altijd
iemand nevens u moeten staan, Michiel?’
Gelukkig daar rammelde het twaalf uur en de machine schuifelde. Seffens daarop
viel 't geronk der fabriek stil en over de koer stroomde een haastig geklepper van
holleblokken en 't gepakte rumoer van mannenstemmen de ronde fabriekspoort uit
die vlak naast het kantoor heur blauwe deuren open hield op de smalle straat.
Met een diepen, hollen zucht keerde vader zich af van Michiel, en plaatste zich,
de handen op den rug, vóór het vensterken waarachter het werkvolk haastig voorbij
draafde.
‘Wanneer gaat gij eens alleen leeren werken?’ gromde hij tusschen de tanden
en dan kwam er een angstige stilte tusschen hun beiden staan, Michiel lichtte even
het hangende hoofd op om asem te halen en lonkte daarbij verstolen naar vader.
Hij zag hoe de smalle, afhangende schouders van ingehouden ergernis zenuwachtig
op en neer schokten en hoe de gele, geraamtige handen zich wrongen en draaiden
op den rug als hielden ze iets omsloten. Het maakte hem bang.
Zijn heele leven had Michiel die vreemde, beangstigende gebaren gezien. Iederen
keer als zijn hart poogde te ontsnappen uit dit grijze, eentonige bestaan hadden zij
met hun verschrikking de nieuwe banen afgesloten en alle verheuging gestikt.
Wanneer zou dat toch eens ophouden? Kon hij van hier maar weg, naar andere
menschen, om nooit meer terug te keeren en dat nooit meer moeten te zien!....
Hij dacht zich een uitkomst bij het oude huisje en wie daar zou komen wonen en
hij liet toen rap de hand over de reeksen cijfers glijden....
Het werkvolk geraakte nu buiten en de poort werd met een doffen bons achter
hen toegetrokken.
‘Toe, schei er uit. Op 't laatste knipken zoudt gij alles willen afdoen en dan verbrodt
gij het natuurlijk. Kom maar mee!’ beveelde vader binst hij het kantoor verliet.
Michiel sloeg het boek toe en draaide de deur op slot. Langs het zwarte
tuindeurken naast het afdak, stapte hij zwijgzaam achter vader door de bochtende
hofwegskens naar huis toe en verstolen zochten zijn oogen het witte puntgevelken
waarop de zon lag.
Van in het paviljoentje zat Michiel naar het oude huisje te
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kijken en zijn oogen verheugden zich aan al die helderheid en frissche kleuren, die
midden in het bruin en purper der bottende tuinen, waren lijk een eerste lach van
de komende lente.
Zoolang het werk duurde was er een kwellende onrust in hem geweest. Al dat
geklop en gehamer van ijverig werkvolk, dat heeldere dagen uit de open vensters
weerklonk, hadden de vrees gewekt dat aan het huisje iets zou miskomen.
's Noens na het eten, en 's avonds na het werk, in plaats van in de broeikas zijn
planten en bloemen te verzorgen, of boven wat weemoedige muziek uit zijn viool
te streelen zooals hij dan gewoonlijk deed, hing zijn hoofd hier over het muurken
om te zien wat er uitgericht wierd. Hij had er de metselaars en timmerlie aan den
arbeid gezien daarna den schilder en den hovenier, en het had een danige verlichting
gegeven te merken dat het een huisje bleef voor de woonst van menschen en er
geen werkhuis of magazijn van gemaakt werd.
Drie dagen had het werk geduurd en het deed Michiel deugd aan het hert het
weerom vredig en stil te weten; één met den vrede en de stilte van het middaguur
waarin niets weerklonk dan wat vogelenzang en van achter het hout een sleepend
kerklieken van Folimeen bij den afwasch aan het open keukenvenster.
Hoe schoon helderde het daar, wit en rood in de zilveren zon die van schuin boven
den gelen Sint-Gommarustoren heur witte, warme lichtarmen over het purperblozend
geboomte en de omsluitende punt- en trapgevelen open rok. Het warmtonige,
geelachtige witsel, het frissche groen van 't deurken en de beluiken, de gewasschen,
spiegelende ruitjes en de gesnoeide armen van den pezigen druivelaar maakten er
iets jong en blij van, lijk voor een eerste-communiefeest of voor een bruiloft. Onder
den bepinten hagedoorn kleurde donkergroen het regenwatervat met vinnig-zwarte
banden en het ronde gras-om-zoomd bloemenbed te midden van het opgereven
tuintje droeg een boschken jonge rozenstokken. De grond langs het water was met
paaltjes vastgeklopt en zuiver belegd met russchen, en het vlietje dat rap van
tusschen de donker-bruine muurkens kwam aangespoeld wimpelde en reepelde
met klaar gekabbel al die kleuren gulzig door elkaar, als blijde iets helders gevonden
te hebben voor het spel zijner golfjes.
Michiel werd welgezind lijk hij sinds lang niet meer geweest was en een glimlach
hield zijn mond open.
Hij zette zich schuin op de bank die de pilaren van het pavil-
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joentje in een kring verbond, lei de armen op de leuning en steunde het hoofd
gemakkelijk in de handen.
En wie zou daar nu komen wonen? Voor wie waren die kleuren, den balsem van
den hagedoorn, de rozen en de druiven die er nu gingen bloeien?
Als het eens een jong meisje was, iemand licht en blij lijk het gevelken zelf, die
met heur aangenaam gezicht en vroolijke gebaren wat jong leven bracht hier in zijn
nabijheid....
Heere! als dat eens waar mocht zijn!....
Michiel kreeg er een kloppend hert van en zijn oogen groeiden open als zag hij
dat daar aan den overkant van het vlietje verschijnen...
Maar was daar plots geen geluid in het huisje?
Hij hefte het hoofd op en draaide het oor naar de deur om beter te hooren.
Waarachtig, een klink klepte, stemmen gingen holklinkend op en af, voeten
schuifelden over de plaveien en daar, achter de groene kleine ruitjes waarin het
vlokkige geel van een wolk te glanzen hing, kwam een onduidelijk gezicht naar
buiten kijken.
Zou hij iets te weten krijgen?
Onwillekeurig, uit zijn gewone vrees voor menschen, deed hij een gebaar om op
te staan; maar dan vermande hij zich en sloeg zijn oogen neer naar de kleuren in
het stroomende water.
Hij wachtte niet lang of er was een metalen geluid van weggeschoven grendels,
de half-deuren zakten de een na de ander open en uit de blauwe schaduw trad de
ronde, kleine gestalte van een pastoor gevolgd van een oude metser op groene
sokken en kalk-plekken op zijn bruin gezicht. Michiel verschoot en voelde het rood
over zijn voorhoofd springen als hij het voldane gelaat van den onderpastoor van
het Begijnhof verkende.
Wat kwam die hier doen?....
Verward stond hij recht, knikte beschaamd tegen den priester die met een kort
gebaar zijn tikken-haan afnam en trok zich gauw terug van onder het paviljoentje.
‘Wat komt die hier zoeken?’ vroeg hij zich gespannen af binst hij het zakkende
wegsken tusschen de seringenstruiken afging. De nieuwsgierigheid klom in hem
en als hij ongezien wist bleef hij staan en luisterde om toch iets te wete.
‘Dat's eerste klas. Jan! Beter kan het al niet!’ zei de vette, flauwzoete preekstem
van den pastoor.
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‘Ni-waar, mijnheer Pastoor?’ kwam er gemaakt-vriendelijk achterna.
‘Geloof mij, Jan, 'k zou er wel geerne zelf willen komen wonen. 't Valt echtig mee.
Zij zal hier goed zitten stil en rustig, zonder geburen, beter nog dan op het Begijnhof.
Ja, wat moesten wij er mee doen, Jan, nu dat er geen plaats meer is op het Hof.
Hier zal er toch ook geen gevaar zijn.’
‘Bijlange ni. Mijnheer Pastoor!’
Dan was er een wijle een stilte. Daarna zei de pastoor nog een woord over den
druivelaar en de druiven die hij zou dragen, en toen werd de deur op hun stemmen
gegrendeld.
't Leek Michiel of er plots iets uit zijn hert wegvloeide.
‘Zou dat nu voor een begijnhof-vrouwken zijn?’ vroeg hij zich ontgoocheld af en
draaide zijn onthutst gezicht naar het gevelken dat achter de bruin-groene ruigte
der seringen zijn punt liet blekken. Zou dat nu de uitkomst zijn....
Een wijle stond Michiel er nutteloos over na te peinzen. Een gevoelen van
verlatenheid drukte zijn gedachten naar beneden en gebogenshoofd wandelde hij
onder de zwarte boomen den tuin door en zoo naar het kantoor waar hij zich, veel
vóór den tijd, aan het werk zette....
Dien noen, na 't eten, binst hij in het vroeger werkkamertje boven de keuken, zijn
eigen gelukkig poogde te maken met wat weemoedig vioolgespeel, zag Michiel
ineens een blauw rookzuiltje ginder uit de kave bezijds den kastanjenboom
omhoogkrullen.
Was het huizeken dan bewoond?....
De strijkstok viel met een snik stil en nieuwsgierig duwde hij zijn gezicht tegen
het venster.
Waarachtig, door het kale hout zag hij gordijnen achter de vierkanten raampjes
blanken en de ronding der open half-deur, waarnaast een vogelenkevietje hing,
vertoonde soms het vaag beweeg van een schaduw. Michiel voelde een triestige
stemming over zijn hart komen.
Daarmee was hij voorgoed verdreven van het eenigste plekje van den tuin waar
hij zich 's zomers ongezien vermeien kon, en nooit meer zou hij onder het paviljoentje
de goedheid kennen der eenzaamheid. Hij moest aldoor aan dat verlies peinzen,
want de droom van een stille vriendschap met den nieuwen gebuur was, sedert hij
er den
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onderpastoor van 't Begijnhof gehoord had, verswonden en niet meer weergekeerd.
Hij liet de viool van onder de kin zinken en met hangende armen tuurde hij naar
het witte gevelken.
Hij meende zich om te draaien en terug naar beneden te gaan, maar zie! de
groene half-deur ging open en uit de schaduw kwam een jong meisje naar buiten
in de zon.
Michiel kreeg er een schok van en blijzaam verrast bleef hij staan.
Ze droeg een licht-grijs kleed van ouwerwetsche snit waarover een witten
borstdoek spande en op den breeden plooi-rok helderde een klein rond schortje.
Ze bracht dadelijk de hand plat boven de oogen om wille van de vinnige zon en
wendde heur blond hoofd naar de boomen, de huizen en den Sint-Gommarustoren
waarrond eenige kraaien lui te touteren hingen. Daarna wandelde ze, de armen op
den rug, lichtvoetig om de rozenstokken, daalde het scheptrapken af tot vlak bij het
water om seffens daarna met even opgelichten rok naar boven te springen waar
heur opgeheven, roze gelaat tegen het wippende vogeltje in de kevie te spreken
begon.
Michiel zijn hart begon te jagen en zijn oogen groeiden groot open. Hij kon zijn
oogen bijna niet gelooven als hij dat zag en over zijn ziel kwam er een blijdschap
lijk hij nog nooit gekend had. Hij lei haastig de viool op het kastje vóór den plaatsteren
Sint-Antonius, schoof het venster omhoog en zette zich op den stoel die er stond.
Hoe slank stond het meisje daar geprofileerd en hoe locht was heur gebaar als ze
even daarna tusschen de tralies van het kevietje een klontje suiker vastmaakte,
waarin het vogeltje seffens begon te pikken. 't Leek hem iets uit een droom en hij
meende zich vaag te herinneren dat hij zooiets ergens nog gezien had. Waar was
dat ook weer?...
Niet lang bleef ze daar of ze liep plots naar binnen en Michiel hoorde 't geblaf van
een hond.
Achter een zwarten poedel die luid-blaffend opsprong en dien ze speelsch op zijn
krullen klopte bracht ze een witbebaarden, ouden man steunend op een tastend
stokje het tuintje in. Ze leidde hem aan den arm rond het bloemenbed tot bij het
vlietje, bleef met hem voor den hagedoorn staan en haalde dan een stoel naar buiten
waarop hij zich voorzichtig neerzette. Michiel herkende hem: 't was de blinde uit het
Sint-Jans-Godshuis, dien hij elken zondag in de hoogmis zag.
‘Wat komt die daar doen?’ peinsde hij verwonderd.
Maar het meisje dat met den hond begon te spelen deed hem al
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gauw den blinde vergeten en met een lach op het gezicht volgde hij heur vroolijk
beweeg.
Ze kreeg een tweede klontje uit heur schortzakje en stak de hand hoog boven
heur hoofd. Ze liet den poedel springen dat zijn krullen ervan openwolden, liet hem
op de voorste en dan op de achterste pooten loopen en wierp met een kinderlijk
gebaar het beetje de lucht in dat hij dan in de vlucht met rappe, witte tanden snapte.
Daarbij lachte ze luidop dat het helder tot hier doordrong, en ze streelde het dier
over zijn zwarte vacht.
Michiel zijn hart werd opgewekt als een jong vogelken en zijn gemoed ging open
van een schoon geluk.
Zie! hoe helder blankte het gevelken tegen het lievevrouwenblauw der lucht, hoe
frisch en jong vlekten de zoden bestippeld van madelieven, en hoe blijzaam zongen
de vogelen in de geel- en purperuitgeslagen boomen en struiken die welfden lijk
van goud over den malschen draai der palmbezoomde wegskens!
En hoe schoon was haar lach, terwijl ze met lochte hand de losgeraakte haarkens
uit heur blozend gezicht wegstreek!
Wie had kunnen denken dat er nog zooiets in zijn leven werkelijkheid kon worden,
dat hij dees meisje alle dagen zal kunnen zien en zijn hart ophalen aan haar
gelukkige aanwezigheid?
Kon hij haar nu maar eens van dichter bij zien! Als hij achter in den tuin ging, het
hout der seringen stond nog kaal en open, zou hij ongezien bij haar kunnen komen,
heur stem hooren en de blijde woordjes die ze spreekt tot den blinde en den poedel.
Gejaagd ging hij naar beneden. Maar ach! als hij op de trap was bleef hij aarzelend
en beschroomd staan. Als ze hem eens ontdekte, wat moest ze daarvan denken?
Het gekuch van vader in de woonkamer deed hem plots het huis gewaar worden
en haastig keerde hij terug naar boven.
‘'k Zal 't morgen doen!’ peinsde hij.
Doch zie! het spel was nu uit. Naast den blinde zat het meisje stil op een stoel,
de handen in den schoot en het hoofdje zedig gebogen. In de dunne schaduw van
den hagedoorn zat een zuster-marol uit het Weezenhuis op 't Begijnhof, wier
breed-vleugelige huive bij elke beweging van het bleeke, bebrilde gezicht, wiekte
lijk de vleugels van een meeuw. Haar mond ging traagzaam open en toe en al
sprekend liet ze een wijsvinger, die nip uit de breede, zwaarplooiende mouw stak,
op en afgaan.
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‘Wie is dat meisje toch?’ vroeg Michiel zich af.
Hij zag het nonneken, hij dacht aan de woorden van den onderpastoor en meende
wel te mogen gelooven dat het een weesmeisje zijn moest, die ontslagen uit het
Marollen-gesticht, in dit afgezonderd huisje een nieuw leven begon. Ze heeft
misschien niemand meer op de wereld, dacht hij. En zijn hart werd verteederd en
week. Het deed hem droomen.
De non stond weldra op, schudde heur grijs-blauw kleed in de plooi en nam
afscheid. Daarna haalde het meisje een borduurraam buiten en zette zich op een
laag stoelken te werken met den hond naast haar. De blinde ontstak een steenen
pijpje.
Michiel heeft ook niemand, niemand op de wereld. Kon hij af en toe eens met
heur spreken en heur vriend worden. Hij zou haar bloemen dragen die hij zelf
gekweekt heeft: geraniums, balsamienen of een van zijn aarons-kelken; hij zou voor
haar zijn viool laten zingen en haar in 't seizoen laten meegenieten van al het fruit
dat de tuin draagt. Hoe schoon zou dat zijn!....
En hoe zou ze heeten? Amalia misschien. Hij wist niet hoe het kwam dat die naam
in zijn hoofd schoot, maar hij vond hem schoon en dierf naar geen anderen meer
zoeken....
Het rood-baaien slaaplijf van den hovenier ginder bij de kegelvormige perelaars
trok zijn oogen ineens naar beneden De vent plooide het dubbel ladderken open,
klom er op en liet zijn snoeischaar knippend door het hout gaan
Plots rammelde het half-twee Achter den tuinmuur steeg 't lawaai van
binnenstroomend werkvolk en door het wegsken dat om het vijvertje naar de fabriek
lochtte zag hij Vaders gebogen gestalte wegwandelen
Was het dan ineens zoo laat? En tijd voor het werk?
Michiel schrok even, trok zich verlegen uit het venster terug en verborg zich in 't
diep van het kamerken.
Voorbij het witte Dianabeeld bleef vader staan en draaide onderzoekend zijn
gezicht om als zocht hij iets. Daarna verdween hij in het deurken onder den linde.
Traagzaam, tegen goesting, deed Michiel het vensterken toe keek nog eens naar
het meisje en den blinde en dan daalde hij naar beneden.
Ach! 't was er zóó goed geweest hier boven!.... en zoo moeilijk om weg te gaan!
Op het kantoor stonden zijn oogen al maar door op het
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verre gevelpunt en in zijn verbeelding herleefde hij het voorbije uur.
‘Zal ik haar leeren kennen?’ zuchtte hij en zijn hart beefde van blijde ontroering.

Bloei
Sedert Michiel het jonge weesmeisje dien middag gezien had wandelde heur gestalte
bij dag en bij nacht door zijn verbeelding en honderd ontroerende droomen bewogen
zijn hart....
Hoe vreemd waren de dingen om hem geworden, onwezenlijk lijk herinneringen
uit een verren grijzen droom, die even weer opdoken: vader en Folimeen, het huis
en de fabriek en alles wat hij wist van de geburen, de kleine stad en van zijn zuster
Pharaïlde die op kostschool was te Leuven.
Soms, als hij zich zelf bekeek, verbaasde het hem nog meer wat hij geworden
was, zoodat hij zich nutteloos afvroeg wat hij hier verrichten kwam. Hoe ver stond
dat alles af van hem, en met den dag verwijderde en vervreemde het zich nog steeds
meer.
Zijn hart kende maar eene werkelijkheid meer en dat was één groot verlangen
naar haar. Hij wist niet hoe het kwam, maar 't maakte hem ijl en ruim en
zoet-gedachteloos lijk een traag-drijvende vogel, ginder in het diepst van den blauwen
lentehemel die koepelde over de zingende tuinen, de daken en de torens.
Van 's morgens in de vroegte, als hij naast vader ter Groote-Kerk naar het
zes-urenmisken ging, waarden zijn gepeinzen reeds naar den middag, en op 't
kantoor telde hij vol spannend ongeduld de uren af waarop hij naar boven zou
kunnen teenen en haar weerom van verre zien kon. Dat is het schoonste uur van
den dag! Hij denkt aan niets anders meer!.... In de eetzaal slaapt vader in den
groen-trijpen voltaire-zetel. De tuin en het huis zijn stil in de middagzon, in slaap.
Alleen wat vogelen-getjilp springt over de effen groentebedden en onder in de
keuken hommelen gedempt de stemmen van Filomeen en den hovenier, en het
kanarievogeltje dat zingt.
Michiel doet het venster geruischeloos open en zijn oogen gaan door de
seringen-struiken het open deurken in dat een vagelijk beweeg vertoont.
Een gelukkige lach verheldert zijn gezicht en van verwachting gaat zijn hart een
klop rapper.
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Hij weet het, seffens zal zij wel buiten komen; heur borduurraam staat reeds onder
den meidoorn.
Hij neemt de viool van den muur, stemt ze zorgvuldig met het oor op de snaren
en legt ze vol innigheid onder de kin. De strijkstok streelt en aait de snaren zoo licht
als een pluimpje. Door de bottende boomen huppelt het lied naar haar toe en brengt
haar zijn groet.
Daar komt ze in het ronde deurken staan, licht en rank. Hij heeft geen oogen
genoeg en het lied zwelt en ontplooit zich tot een gejubel in de gele zonlucht. Even
blijft ze staan, legt als aangedaan de hand op haar borst en langzaam heft ze het
gelaat onderzoekend naar alle kanten omhoog.
Michiel weet zoo goed wat ze doen zal en toch ontroert het hem telkens dieper
nog dan toen hij heur voor den eersten keer zag.
Als het vogeltje boven de deur zijn klontje heeft wandelt ze, met de handen laag
op den rug saamgevingerd, langs het vlietje en om de rozenstokken, bukt zich over
het half-ronde bloemenbed onder het venster en wiedt wat onkruid. Af en toe heft
ze het hoofd een wijle op als trof haar iets en soms staat haar gelaat recht naar hier
gericht.
‘Zou ze mij zien?’ vraagt Michiel zich af....
Die mogelijkheid verwart hem en beschroomd trekt hij zich terug, om een beetje
later opnieuw in het venster te staan en breeder nog het lied te laten opendeinen....
Als de blinde komt, is 't er nu het uur voor. Maar vandaag komt hij niet. Dan zet
zij zich aan het werk onder den hagedoorn. Hij legt een doorzichtige, perlemoeren
schaduw om haar blond hoofd en op heur handen, die traagzaam over den
gespannen tulle het haakje laten draaien.
Hoe schoon is zij, en hoe goed moet het wezen eens dicht, heel dicht bij haar te
zijn en heur te zien, al was het maar van onder het paviljoentje..... Maar dan moet
Michiel onwillens aan zijn eigen peinzen en al zijn geluk vloeit weg uit zijn hart, lijk
zand van tusschen de vingeren.
Klaar lijk geschilderd ziet hij zijn eigen vóór haar staan: mager en bedeesd in het
kale, gele kantoorkieltje, met zijn lang, smal gezicht dat beschaamd voorover hangt
en de witte, slappe handen waar hij geenen blijf mee weet en die zenuwachtig over
den rug in en over elkaar grijpen. Het doet hem wanhopen. Ze zal bang worden van
hem en hem uitlachen misschien!
Ach! als ze alles eens wist!....
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Met een korten, klagenden toon breekt het lied af en de strijkstok hangt moedeloos
naast hem. Hij gaat van het venster weg, legt de viool op het tafelken en van achter
in de kamer blijft hij nog naar haar kijken.
Even ziet ze van heur werk op en weer staat haar gelaat naar hier gekeerd. ‘Als
ze mijn muziek nu gaarne hoort en ze wist dat het van mij komt dan zal ze mij niet
uitlachen?’ troost hij zich en dat gedacht trekt zijn hart terug naar omhoog. Kon er
maar eens iets gebeuren dat hem bij haar zou brengen of dat hij iets kon doen voor
heur! Want er zóó blootweg naar toe gaan, dat zal hij nooit kunnen; hij voelt het....
Den heelen achternoen op het kantoor denkt Michiel aan niets anders meer. Het
cijferwerk valt zoo moeilijk alsof hij een huis moet verzetten. Vader ziet het en wordt
nijdig. Michiel begrijpt zijn eigen niet, maar vaders gesakker en dreigementen gaan
langs zijn ooren voorbij lijk de wind langs een huis. Het laat hem onverschillig
vandaag.
‘En dat durft dan nog lachen!’ roept vader bevend uit, terwijl hij met een schok uit
den zetel oprijst en het van toorn vertrokken gezicht over het groene laken van den
lessenaar uitsteekt naar Michiel.
‘Ik lach niet, vader!’ antwoordt Michiel en 't komt hem voor alsof er tusschen vader
en hem een vlakte ligt van mijlen en mijlen.... Dezen avond zal hij weerom overuren
moeten doen bij lamplicht, maar het laat hem onverschillig....
Een poos gaat de punt der pen over de cijferreeksen op het roodgelijnde papier
en even houden zijn gedachten de klimmende getallen vast. Vader zet zich opnieuw
neer, raapt met een zucht zijn pen op en dan rijst de stilte weer om hen. Doch lang
duurt Michiel zijn inspanning niet, geen tien minuten. Als hij aan een nieuwe bladzij
begint en het boek dichter schuift, zit hij met zijn heele wezen weerom top in zijn
droomen....
In zijn verbeelding is het nacht. Geen geluid leeft er in de kleine stad die vreemd en
donker onder den zwarten hemel ligt. Het huis is stil lijk een graf en alleen de
scherpen tik van de kasthorlogie in de gang klinkt hol tot boven en klopt tegen zijn
kamerdeur. Vader slaapt en hij zelf is op het punt in te doeselen.
Maar plots valt uit den Sint-Gommarustoren een langgerokken

Groot Nederland. Jaargang 19

487
hoorngetoet naar beneden en seffens daarop de brandklok die te stormen begint.
Michiel springt zijn bed uit en met een angstig-kloppend hart rukt hij het venster
open.
In de straat stijg een rumoer van opengetrokken ramen en stemmen die naar
elkaar roepen dat het brandt.
Ineens rijzen de gevelen aan den overkant der straat rood verlicht uit den nacht
en in de open vensters vlekken koperkleurig menschengezichten. Overal schieten
er wijzende armen naar buiten, gericht over den blinden muur die den tuin afsluit
en er wordt geroepen: ‘Ginder is het. Achter in den hof bij Brandts!’
Michiel krijgt er lijk een slag van op den kop. 't Brandt bij haar! Hij vliegt naar
beneden en den tuin door die daar rood-opengaat en waggelt van de verschietende,
zwarte boomschaduwen. Ginder uit het dak wappert het krakende vuur met honderd
walmende wimpels en slaat den nacht open.
En onder dat vuur is zij! Hij moet haar redden! Er staat een sterkte en een wil op
in hem om bergen te verplaatsen.
In een weerlicht is hij het muurken over, waadt met groote sprongen het vlietje
door dat rood lijk een vloed van vuur om hem golft en spat, rukt de beluiken open
en met zijn schouders stoot hij het vensterken in. Een rookwolk slaat hem in het
gezicht en het regent gensters rond hem, op zijn hoofd en op zijn handen. Hij kan
bijna niet asemen en zijn oogen pikken pijnlijk. Maar hij wil het niet voelen, stormt
de steile trap op, springt door de vlammen en dringt in heur kamerken, waar hij heur
op den grond vindt vóór het witte begijnenbed, bezwijmd.
In zijn armen draagt hij heur naar beneden, terug het vlietje door en op het
grasplein onder den kastanjeboom legt hij haar neer.
Vader en ook Filomeen komen angstig, met de handen boven het hoofd,
aangeloopen. Als ze zien wat hij gedaan heeft slaan ze de handen in elkaar en van
verwondering kunnen ze haast niets zeggen.
Samen nemen ze haar op en dragen heur voorzichtig naar het kamerken van
Pharaïlde, waar men heur te bed legt en heur gezicht en de polsen wascht met
water en azijn.
De kaarsen branden helder en schoon op het spiegelende marmer der kommode
en verlichten fijn heur bleek gelaat en den blonden lossen haarwrong die over heur
schouder ligt.
Michiel zet zich naast haar en wacht stil tot ze de oogen zal open
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doen. Vader gaat haastig terug naar beneden en Filomeen bidt om God te bedanken
voor de redding.
Buiten golft een groot rumoer door den nacht. Stemmen roepen verward dooreen,
de klok stormt lijk bezeten en de bel der pompiers nadert met het gedokker van de
brandspuiten. Soms kaatst de trapgevel aan den overkant der straat het roode
schijnsel van den brand op het gele vlak der neergelaten store.
Michiel zijn hart klop om te bersten, van groot geluk....
Als ze de oogen opent verschiet ze en kijkt verbaasd rond, niet begrijpend. Hij
zegt heur alles. Ze luistert met groote verschrikte oogen en de handen op het hart.
Dan zwijgt hij. Tranen blinken aan heur wimpers en met een schoonen glimlach
grijpt ze zijn hand om ze aan den mond te drukken....
't Is of de hemel opengaat voor Michiel en hij huivert van verrukking....
De meestergast die op 't kantoor binnenkomt doet Michiel met een pijnlijken schok
ontwaken. Hij trekt de beenen in, doopt rap de pen in den inkt en schiet aan het
cijferen.
Zonder op te zien van den brief dien hij aan 't schrijven is vraagt vader: ‘Hewel,
Batist?’
‘Baas,’ zegt de man, ‘van welk haar moeten we nemen voor die commande
kleerborstels uit Tongeren? Binnen een half-uur kunnen ze er al mee beginnen.’
‘'k Heb het toch gezegd daarstraks,’ antwoordt vader. ‘Van 't zwart, no. 4.’
‘Goed,’ zegt Batist en gaat weg. Door de open deur zwelt even het geronk der
fabriek. Vader schrijft voort en de stilte welft zich weerom over den groenen
lessenaar, de twee gebogen hoofden, de boeken en de handen.
‘Wat is Batist daar komen doen?’ vraagt Michiel zich twee minuten later af. Maar
hij vindt het niet, met den besten wil niet.... en dan geeft hij het op....
Gieten, gieten, gieten; dagen achtereen; een echte zondvloed.... De daken, de
straten en tuinen ratelen van het water....
Voor de deur van vader zijn slaapkamer staat Filomeen in den vroegen morgen
te lamenteeren: ‘Menheer! Menheer! komt nu eens zien! 't Huis staat onder, tot
tegen het plafond! God-en-Heere!’
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Vader in zijn groen kamerkleed en Michiel met haastig wat kleeren over zijn
nachthemd staan op de trap waarvan de roode looper doorweekt is en zien in de
gang die hoog onder water staat. Vader kreunt en slaat ontzet de handen om het
hoofd.
Het cijferblad der kasthorlogie steekt er boven uit en kijkt met een rond, verbaasd,
gezicht naar de half-verdronken, zwart-omlijste schilderij aan den overkant, waarop
in een bleeken zonneblak drie vliegende engelen het water schijnen te ontvluchten.
De room-gele, dubbele deuren van de eetkamers en de zaal zijn ingeduwd en
twee drijvende stoelen kloppen bij de minste rimpeling met de pooten in het
verguldsel der paneelen. De gele wandelstok van vader zwemt er tusschen
strooipijltjes en papiertjes, een kerkboek drijft er en in 't licht der glazen tuindeur
een open sigarenbakje met doodsbeeldekens rond. Michiel denkt plots aan Amalia,
Hij springt het werkkamertje in, sleurt het venster open en ginders midden van
de grijze, omgevelde watervlakte waarboven als eilandjee de zwarte boomkruinen
uitsteken met kraaien in, ziet hij het oud. huizeken. Een hoek ervan is ingestort en
door het brokkelige gat ziet hij geen hand boven het klotsende water, een slaapkamer
met een begijnen-bed en in den hoek een meisje dat zich ontzet tegen het deurken
drukt. Dat is zij! Michiel zijn hart klopt in zijn bloed van schrik...
Hij wringt het hoekschapraaiken door het venster, laat er zich langs den druivelaar
op neer en roeit met een stuk hout tusschen de [kr]uinen naar haar toe. Dat is een
zware toer. Het ding waggelt onder hem en zijn beenen hangen in het koude water.
Hij komt bij haar, ze zet zich op de kast en voorzichtig gaat de tocht terug. Ze
klampt zich aan hem vast en klaagt angstig. De schotsche sjaal die ze omgeslagen
heeft drijft loshangend achter hen aan en hij voelt heur handen beven op zijn
schouders.
‘'t Is niets. Amalia!’ zegt hij troostend en geruststellend. ‘Seffens zijn we er!’ En
hij werkt gespannen voort.
In het venster staan vader en achter hem Filomeen met angstige gezichten en
steken de handen uit naar hem. Uit de andere gevelen kijken bleeke gezichten naar
zijn werk en op den toren ziet hij mannen die naar hem wijzen. Michiel voelt zich
fier en 't geluk van haar gered te hebben doet zijn borst zwellen.
Aan den druivelaar trekt hij hun vlot naderbij. Vader en Filomeen helpen het
bevende meisje door het raam en hij volgt dan.
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Als ze pas binnen zijn, stort het oude huizeken met een klagend gekraak ineen. De
kraaien vliegen krassend uit de half-verdronken boomen, menschen gillen te allenkant
en over het water breiden zich schuimende golfkringen verder en verder open....
Amalia krest ontzet als zij dat hoort en valt weenend aan zijn schouder.... Michiel
doet de oogen toe. Hij rilt van geluk.
Zijn naam die plots luid in zijn ooren klinkt, doet zijn hand van voor zijn oogen
wegvallen en trekt zijn hoofd met een schok omhoog.
‘Zijt gij doof, Michiel?’ roept vader en hij kijkt hem doordringend aan, terwijl hij zijn
bevende handen opheft.
‘Wat is er?’ stamelt Michiel verward.
Een poos is er een stilte. Vader laat de handen plots vallen, zijn gezicht ontspant
zich en hij kijkt met groote, verwonderde oogen.
‘Wat is er vader?’ herneemt Michiel.
‘Gij ziet zoo bleek. Zijt gij dan ziek? En ge zegt er niets van?’ vraagt vader. ‘Ga
naar huis Michiel. Kom terug als 't over is. Dat 's zoo geen werken....’
Onafgebroken werkte de Lente voort in de lucht, de struiken en de boomen. De
botten barstten en het groen omhulde de takken en de twijgen. Weldra zouden de
seringenboschkens die den tuin met een hooge haag afsloten er toptig mee
omhangen zijn en ook de kastanjelaar zou op zijn vingerend loof zijn witte kaarsen
opsteken.
Michiel zag het met spijt gebeuren. Elken noen, als hij boven kwam was het
moeilijker haar te zien en de tijd was niet ver af meer, dat van het oude huisje niets
meer zou te bespeuren zijn dan het hobbelig dak en tusschen twee takken van den
kastanjelaar een stuk van het vierkanten gevelvensterken.
Had hij het ge kunnen, hij zou den groenen vloed die hooger en hooger steeg
terug den bruinen grond hebben ingedwongen. Maar daar was niets tegen te doen
en zijn hart was bedroefd....
In de week na Paschen kwam een warme zon en een malsch, luw windeken het
werk der aarde nog verhaasten. Na twee dagen zag hij van in het werkkamertje
bijna niets meer van het huizeken: alleen wat wit van den gevel pinkte hier en daar
door het ritselende seringenloof, naast den kastanjenboom kleurde helder den
rooden rug van het dak en in het openstaande gevelvensterken liet een zonnebalk
een witbegordijnd begijnenbed zien.
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Haar zag hij niet meer, en toch kon hij het niet laten elken noen naar boven te gaan
en er zijn viool te laten zingen, in herinnering aan de voorbije dagen toen hij heur
zien kon....
‘Kwam ze nu maar eens boven in dat vensterken,’ zuchtte Michiel. ‘Eens heel
even maar, dan was dit hert weer gerust gesteld!’
Op zijn viool riep hij haar. Hij beeldde zich in, als hij het straf wenschte en zijn
verlangen in schoone klanken over den groenen en witten tuin naar ginder zond,
heur hert hem onbewust moest verstaan en zij zich wel in het vierkanten raampje
zou laten zien.
Hij speelde en speelde. Zijn hart zuchtte van verlangen en zijn oogen stonden
starlings in het verre kamerken.
Maar het rammelde kwart over een, dan 't half-kwartierken en daarna half-twee
en ginder was niets dan zon op de rechte plooien der toegeschoven bedgordijnen,
den boog van een doorzakkenden balk en het gele hout van een stoelrug.
Morgen zou hij terug komen....
Doch morgen was lijk gisteren, en overmorgen lijk vandaag en met den dag
groeide zijn verlangen.
Ach! waarom was hij zooals hij was? Waarom klopte dat hert zoo wild en waarom
begon hij zoo te hijgen van als hij er nog maar aan peinsde naar het paviljoentje te
gaan en heur eens even te zien.
En toch kon hij het niet laten er meer en meer aan te denken. De paden van den
tuin lagen daar open, bochtend onder de bloesemende appelaren naar achter in
den tuin waar het gevelken schemerde door den kastanjenboom en het paviljoentje
zijn strooien dak met den houten kelk er op, verhief.
Wie zou er iets achter vermoeden als hij dien weg ging?
Vader sliep onder het glazen afdak, het hoofd met het zwarte solideeken op schuin
gezonken op de borst, en de handen op de knieën. De hovenier zat in de keuken
bij Filomeen, en uit den tuin van den notaris kwam er niet het minste geluid.
Hoeveel dagen waren er nu al voorbij gegaan, zonder dat hij haar gezien had?
En hoeveel zouden er nog voorbij gaan, als hij zoo schrikachtig bleef? Ach! haar
eens te mogen zien, eens heel even maar, dan ware zijn hart weer vol voor lang....
De noen daarbuiten is zoo stil en het verlangen van de ziel zoo groot! Ontroerd
gaat Michiel naar beneden en slentert het middenpad in waarover de boomen
fijn-geaderde schaduwen leggen.
Onderwegen verschrikt hem een vogel die onder de groene bezie-
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struiken wegloopt of een brommende vlieg langs zijn gezicht, en hij blijft wel twintig
keeren staan.
Ginder schemert een kant van het gevelken achter de seringenstruiken. Michiel
draait het klimmende wegsken in en zonder dat hij het fijn weet staat hij onder het
paviljoentje dat een klein gordijn van wilden-wijngaard van zijn dak laat hangen.
Daarover, rijst het gevelken, met de volle zon er op en den weerslag maakt de
schaduw in het paviljoentje ijl en wit. De welige druivelaar en de blauwe beluiken
temperen aangenaam die hevigheid en in de schaduw van den hagedoorn hangt
het kevietje met een sijsken in.
Michiel glimlacht aangedaan en hij heeft het gevoelen alsof hij in een schoonen
droom staat.
De deur staat open en daar binnen leeft zacht 't geklir van vaatwerk, de horloge
die tikt en dan gaat er gedempt een liedje op dat binnensmonds geneuried wordt.
Michiel doet er eenige stappen voor achteruit zoodat hij de rozenstokken niet
meer ziet, de waterton noch het borduurraam. Het tuinmuurken, met blinkend klimop
overhangen, verbergt hun zicht alsook de onderste helft der deur. Hij weet zich
alzoo min gezien en dat laat hem gemakkelijker adem halen.
Voorts is het hier stil. Alleen het vlietje kabbelt en binnen uit de groene schaduw
van den kastanjelaan perelt er wat vogelenzang.
Plots roept een fijne, aangename stem uit de kamer: ‘Pitje, Pitje!’ De merel die
zoo juist op den hagedoorn neerviel en drie heldere waterbellen uit zijn bek liet
rollen, verschiet ervan en snort tusschen de bruine muren over het water weg.
Het sijsje begint te piepen en wipt speelsch van het eene polderken naar 't andere.
Michiel zijn hart klopt luid en zijn handen gaan open op zijn rug.
‘Nu zal ze komen!’ peinst hij en houdt den adem in.
En ze komt. Uit de blauwe schaduw ziet hij heur zacht, glimlachend gezicht met
de ronde kin en de smalle, lange oogen in de zon komen die veel goud op haar
blond haar poedert en het rood der fijngekrulde lippen ophaalt. Ze draait heur leest
naar het sijsje, heft het gelaat ernaar omhoog en met heur witte handen maakt ze
een stukje suiker tusschen de tralies van het kevietje vast.
Hier is uw klontje, Pitje!’ zegt ze. Met een glimlach op heur teerblozig gezicht blijft
er ze een wijle opzien.
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Michiel voelt zich opgeheven. Er waait een zoetigheid door zijn hoofd, nog nooit
gevoeld....
Even wandelt ze rond, zet zich dan bij het borduurraam, waarbij zij achter het
muurken verdwijnt.
Michiel doet de oogen toe omdat beeld goed vast te houden. Dan doet hij
voorzichtig een paar stappen vooruit om heur opnieuw te zien. Maar plots houdt hij
stil. Haar gezicht staat verwonderd op het zijne gericht. Ze verschiet, heft plots de
handen op en laat een klein kreetje. Doch seffens daarop verheldert heur gelaat,
heur oogen groeien groot open en een glimlach krult haar lippen omhoog. Ze bekijkt
hem, alsof ze in hem iemand herkent....
Als Michiel dat gewaar wordt, schiet het bloed hem naar den kop. Ze is niet bang
van hem! 't Is of de grond onder zijn voeten wegzinkt. Een regen van geluk daalt
over hem neer.
‘Amalia, Amalia....’ fluistert hij met een bevende stem en doet weer een stap
nader.
Maar dan, alsof ze zich plots bewust wordt, staat ze beschaamd recht, laat de
oogen zinken en blozend, met den zoom van heur schortje tusschen de vingeren,
vlucht ze ineens naar binnen....
Even blijft Michiel daar nog staan, ontroerd lijk voor een schoon wonder. Doch
dan trekt hij zich terug, ijlt den bloesemenden tuin door en recht naar boven, waar
hij in een warme opwelling van dankbaarheid, zijn viool laat zingen en jubelen haar
ter eere....

Liefde
Rillend van de sterren en frisch doorgeurd van loof- en bloemenroken omhing de
éérste nacht van Meie de wereld met zijn lichten lach. Met het hoofd vol blijde
droomen en een liedje in den mond, lag Michiel door zijn venster in den nacht te
kijken.
Hij had Amalia dezen avond in het meilof bij de Witte Paters gezien en de hoop
dat ze daar nu elken avond komen zal, vulde zijn ziel met zooveel vreugde dat hij
er niet van slapen kon.
Fluweelig ineengedoezeld lag het slapende stedeken om hem, vertoonend tegen
den wazigen rand der besternde hemelstulp de donkerblauwe lijn van zijn torens,
daken en boomenkoepels, met slechts hier en ginds den arm van een verborgen
straatlantaarn die een gevelpunt eruit oplichtte.
Het trof Michiel aangenaam hoe weinig geruchten er waren: een
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poort die toeviel, een uitstervende stap in de verte en dan niets meer dan het rustige
ruischen van den treurwilg daar over den bleeken tuinmuur, het sjirpen van den
muurkrekel bij de poort aan den overkant en ginder onder de brug, waarvan de
leuning glom in het schijnsel van een geel kapellantaarntje, de Nethe die lispelde.
Fijn was de nacht, één zoete muziek!....
Een verdwaald wolksken meidoornreuk door het windje langs den gevel
uiteengerupeld deed Michiel verrast het hoofd omhoog heffen.
Hij snoof den geur gretig op, look lichtjes de oogen en kreeg toen al meteens het
aangenaam gevoel alsof hij in het paviljoentje zat tegenover het oude huisje....
Zijn hart sprong er blijzaam van op en hij rilde aangedaan alsof het werkelijkheid
was....
Daar boven, in het laaggezolderde gevelkamerken waar hij het witbegordijnde
bed staan wist, lag ze nu en sliep.
Dat beeld verteederde Michiel en hij peinsde eraan hoe goed het nu wezen moest
in het tuintje, onder den geurenden hagedoorn waar zij overdag zit te werken, om
er ongeweten en simpel als een kind van heur aanwezentheid te genieten.
Als hij er nu eens naar toe ging?....
Michiel draaide luisterend het hoofd naar binnen. Het huis sliep. Op vaders kamer
was het stil en ook van bij Filomeen, die daarstraks nog luidop haar gebeden aan
't lezen was, kwam niet het minste gerucht meer. Niemand zou er iets van weten
als hij het deed. Het huisje lag er eenzaam en ongezien, het vlietje was danig smal,
en ondiep zijn bed van steenen en zand en 't zou er toch zóó goed zijn in dezen
schoonen nacht. 't Gedacht deed Michiel glimlachen en hij wandelde tot aan de
deur. Hij had de klink reeds in de hand toen er ineens het zachte, onduidelijke
geruisch eener verwijderde muziek voor het venster kwam hangen. Hij luisterde
even, liet de klink los en stak terug het hoofd door het raam, zoekend van waar dit
komen mocht. Doch dadelijk daarop, den verren zang overklinkend, steeg nu ergens
bij het Belfort, het teere spel van violen gedragen op het getokkel eener luit, en een
mannestem zong. Michiel, niet begrijpend wat dit beduiden moest, luisterde
gespannen. Het deed ontroerend aan in den geurenden Mei-nacht....
Na een korte zang viel de eene stil. Dan werd de andere weer hoorbaar, duidelijker
dezen keer en van dichterbij. 't Leek van ginder te
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komen, waar het slanke Begijnhoftorentje, hoog boven den zwarten bochtenden
dam der vesteboomen, zijn spits opstak.
Plots, uit de tegenovergestelde richting, viel het tweede dan weer in en zoo
wandelden ze van hier naar ginder door de donkere stad. Soms zongen ze beiden
tegelijk en dan om beurte, en het windeken ontplooide het melodieus geruisch over
de daken en de tuinen. ‘Wat mag dat toch beteekenen?’ vroeg Michiel zich
herhaaldelijk af. Hij dacht aan 't een en dacht aan 't ander, totdat het al meteens in
hem klaar werd: de Meizangers!
't Kon niet anders of zij waren het, met hun kransen, hun muziek en hun liederen
op ronde om aan hun meisjes den Mei-groet aan te bieden!
Michiel kreeg er een jagend hert van.
Vorige jaren had hij ze soms ook gehoord, maar nu eerst voelde hij de schoone
beteekenis van hun nachtelijken omgang. Was het daarvoor dat er zooveel sterren
waren? En de stilte zoo ijl, als wachtend naar dit schoon gebeuren?
Opeens aan den hoek van de smalle straat, donker afgesloten door den
Sint-Gommarustoren die er hoog en zwart tegen den sterrenhemel oprees, klonken
er vele stappen.
Kwamen ze de straat in? En voor wie zou dat zijn?
Michiel leunde heel ver uit het venster en tuurde naar den hoek. Op het dunne,
rosse schijnsel van den hoeklantaarn, bewogen zich zwarte gestalten naderbij. Vóór
den winkel van den kruidenier, die boven de deur bij wijze van schild een klein
olifantje profileerde, hielden ze stil. Een hunner stond ladderken tegen den muur,
een andere klom op zijn schouder en maakte een toegereikten krans vast boven
de deur. Als 't gedaan was gingen de violen zoet aan 't ruischen, de luit ronkte er
zoetzagerig onder overentweer, en een klare stem zong met veel gevoel een Meilied.
‘Dat is voor Anneken van den kruidenier!’ zei Michiel blijzaam bewogen.
Maar 't gerucht van andere vensters die geopend werden om nieuwsgierige
koppen naar buiten te laten, deden hem schuw het hoofd terug naar binnen trekken.
Hij dacht aan Amalia. Als hij heur eens den Mei ging zingen op zijn viool. God! hoe
schoon zou het zijn!..
't Gedacht overweldigde hem en hij voelde zich plotslijk opgeheven. Nu hield de
zang op. Beneden in de straat gingen de Meizangers voorbij met hun stil gelach en
hun fluisterende stemmen en dan was
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er een wijle niets meer daarbuiten dan het gefezel van den wilg en 't geluid van een
venster dat opnieuw gesloten werd.
Er kwam een vlugheid in Michiel en een groote haast om beneden te zijn. Lijk in
een lichte roes, met de handen vooruit en ingehouden asem, schoof hij over den
looper de trap af, haalde op den tast zijn viool uit het donkere werkkamertje en daar
stond hij in den koelen, blauwen tuin onder de bloesemende boomen die geurden.
Wat moest hij plukken voor haar? Hij wist daar zooveel: pioenen en late
paaschlelies tusschen de beziestruiken, tulpen in de perkjes op het bleek-bewaasde
grasplein en dáár, naast de glazen tuindeur, witte seringen, brekend van geuren.
Ineens kreeg hij het schoone gedacht heur iets van de eigen gekweekte bloemen
uit de broeikas als Mei te schenken. Hij liep er naar toe en haalde zijn twee schoonste
balsaminen van het rek, planten dik in het loof en zwaar van de bloemen. En dan
ging de gang onder het witte gewelf der appelaars de draaiende paden door en zoo
naar het paviljoentje
Lijk een zacht gelaat bloeide het gevelken van achter de seringenstruiken uit den
nacht, en de kleine ruitjes van het kamervensterken weerspiegelden de sterren van
den hemel.
Met eene hand werkte Michiel zich over het klimop-behangen muurken, waadde
door het bleeke water van het vlietje en klom het houten scheptrapken op.
Een opgejaagde vogel die wegsnorde boven zijn hoofd, deed hem lichtjes
schrikken, maar de witheid van het gevelken en de geur van den hagedoorn legden
zich over die vrees en trokken zijn hart dadelijk weer omhoog.
Hoe licht en blank was alles hier, omhangen met een innigheid en een wijding
als in een heiligdom!
Even stond hij daar, aangedaan tot in 't diepste van de ziel, zonder te durven
roeren....
Vol eerbiedigen schroom stelde hij de balsamienen voor het deurken hief het
gelaat naar heur vensterken, lei de viool aan de wang en zoetjes, zoetjes als was
het iets dat uit het lispelende water of het ruischende windeken groeide, streelde
de strijkstok zijn Mei-lied uit de rillende snaren....
Hij vraagt haar niet boos te zijn om de bloemen die hij heur brengt, en den Mei
dien hij nu zingen komt. Ze kan niet gelooven hoe dankbaar hij is voor het schoone
geluk waarmee ze zijn dagen heeft om-
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hangen, en voor haar glimlach, dien zonnigen noen. Hij zingt heur van zijn liefde
en zijn verlangen, van zijn eenzaam, beloken leven en van zijn doode moeder. Diep
woelt hij in zijn binnenste, haalt er al zijn verdoken leed uit op, zijn angsten en zijn
treurnis om zijn hulpelooze verlatenheid....
Doch altijd, altijd heeft hij van iemand gedroomd die eens in zijn leven zou komen
met licht en goedheid, wier koesterende handen zijn hart zouden opheffen. En nu
is zij gekomen, gouden lijk een zonnestraal, en heur aanwezentheid heeft een leven
gewekt schoon lijk van den Meie....
Daarvan zingt hij. 't Geeft zulk diepgaand genot alles eens uit het hart te mogen
halen en open te vouwen aan de voeten van haar die men lief heeft. Hij denkt er
niet meer aan dat hij leelijk is en onbeholpen. De viool juicht en jubelt en draagt zijn
ziel hooger en hooger, tot ze niet hooger meer kan en de groote, zalige stilte intreedt
waar geene geluiden meer zijn....
Dan sterft de strijkstok uit op een hoogen, helderen toon. Michiel krijgt een
gevoelen alsof hij zacht en langzaam naar beneden zweeft, Zijn oogen worden
weerom de sterren van den nacht gewaar en daartegen de witte, vooroverhangende
punt van het gevelken die zich over hem schijnt neer te buigen.
Een lek van de dakgoot die plomp in de regenwaterton neerkomt en daar de witte
baan van een vallende ster brengt onwillens zijn oogen naar beneden.
Met een schok, als ontwakend uit een droom, kijkt hij rond.
Staat hier iemand naast hem?
Maar er staat niets dan de hagedoorn, de balsamienen, de rozenstokken en het
zwarte vierkant der toeë beluiken onder den band van den druivelaar. Over het
vlietje ruischt donker de tuin en ginder, achter de fabriek waar de Nethe loopt naast
een olmenbeplante kaai, beginnende Meizangers een nieuw lied.
Michiel wordt ineens de kleine stad om hem gewaar en onwillekeurig wordt hij
angstig.
Hij schikt de balsamienen dichter bij het deurken, kijkt nog eens naar het
gevelvensterken en schuw om alles wat zich plots opdringt waadt hij terug het water
door.
Als hij terug op zijn kamer is vraagt hij zich voortdurend af wat Amalia met zijn
bloemen doen zou? Even komt er een adem van angst over zijn harte ‘Als ze die
nu moest weigeren?’....
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Michiel voelt zijn eigen koud worden.
‘Maar dat zal immers niet, dat kan niet’! zegt hij in een opwelling van groot
vertrouwen. En met het hoofd vol droomen slaapt hij in....
Over de lente-tuinen met hun bloesemende boomen en perelenden vogelenzang
welfde de noen zijn zonnige stilte....
Met ingehouden adem en huiverend van een blijden angst draaide Michiel ten
tweede male vandaag het blauw-overschaduwd wegsken in, dat door het ruischende
seringenboschken naar het paviljoentje klom.
In den vroegen morgen, na de mis, was hij ook dezen weg opgegaan, verteerd
door dezelfde onrust of Amalia zijn Mei aanvaard had. Maar hij was te vroeg gekomen
toen: het huisje sliep nog, de beluiken hingen gesloten vóór het venster, en
teer-kleurig in den blauwen uchtenwasem stonden de twee balsamienen nog
wachtend vóór het toeë deurken.
Wat zou dit uur hem thans brengen?
Vóór het groen-bemoste trapken van het paviljoentje bleef hij aarzelend staan en
hief het vragende gezicht naar het witte gevelpunt dat hem alover het
klimopoverspreid achtermuurken stil bekeek.
Als zijn Mei nu eens geweigerd was? spookte het opnieuw door zijn hoofd. De
handen wringend van vertwijfeling, precies of het werkelijkheid was, wendde hij
angstig het gelaat van het gevelken af.
Zuchtend dacht Michiel eraan dat het misschien beter ware terug te keeren. Maar
de vertrouwelijke, goede geruchten die van over het vlietje naar hem toe kwamen,
verdreven al gauw die zwarte gepeinzen. Hij hoorde het sijsje piepen, den rustigen
tiktak der horlogie die uit de holle kamer naar buiten gewandeld kwam en even dan
den lichten stap van voeten over de plaveien....
Een zachte stemming maakte zijn ziel licht, hij hief opnieuw het hoofd naar het
gevelken en met een hart dat klopte tot in zijn keel, klom hij langzaam de drie steenen
treden op.
Hij rok het hoofd, en over den blinkenden klimop gleden zijn oogen vol verwachting
naar het witte huizeken.
Samen met zijn gespannen, wit gelaat klom het open gevelvensterken in het zicht,
nadien de welig-groene band van den druivelaar, de bloeiende hagedoorn waarin
vogelen zongen, de boog der deur en het bovenste van het venster met het
harten-paar der open beluiken.
En toen, dáár op den vensterrichel, in de volle zon die hun groen en rood ophief
tot een kleurigen gloed, de twee balsamienen!....
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Ze heeft zijn Mei aangenomen!....
Lijk vastgenageld blijft Michiel op het bovenste trapken staan. Hij wordt wit en
dan weer rood en een lach opent gijn mond. Starlings staan zijn oogen op de
bloemen, als kan hij het nog niet goed gelooven. 't Is of hij voor een wonder staat....
De vogelen die ineens uit den meidoorn wegsnorren en dan het geluid van een
stap over de plaveien, zeggen hem dat Amalia naar buiten komt. Verward en verlegen
om de ontroering die hem doet beven, schuift Michiel met een grooten stap het
paviljoentje binnen. Achter een groene loof-vlecht door den wilden wingerd van het
strooien dak neergelaten, verbergt hij zich met de gauwte.
Roerloos als een beeld, de onderste lip tusschen de tanden geklemd, staat hij
daar en kijkt door het loof dat zacht ritselt.
Uit de doorzichtige, blauwe schaduw die de hagedoorn over het ronde deurken
hangt, kleurt heur zacht-blozend gezicht boven het kruis van den witten borstdoek.
Ze glimlacht en houdt de oogen naar omlaag. Zonder naar het sijsje te kijken dat
luid-piepend overentweer wipt in zijn kevietje, wandelt ze tot aan het venster en
buigt haar blond hoofd over de balsamienen. Ze draait de planten traagzaam
omendom, plukt hier en daar een verwelkt blaadje uit het doorschijnende,
zondoordrenkte loof en heft de roode bloemen een wijle tusschen de vingeren op.
Michiel ziet het, hij voelt het, ze weet van wie de bloemen komen! Ze neemt zijn
liefde aan!....
't Is of de bruin-steenen vloer van het paviljoentje onder zijn voeten wegzinkt.
Alles draait rond en duizelt. Hij moet zich aan een pilaar vasthouden om niet neer
te struiken van al 't geluk dat hem beroert. Hij zou naar haar toe willen loopen, zich
op de knieën laten vallen en zijn gelaat in heur handen verbergen!
Maar ze staat daar zoo stil en zoo schoon. De zon licht gouden in den krans van
losse haarlokjes, en heft perzikrood den slanken hals en het schuinhangende gezicht
met den teeren glimlach, uit den witten borstdoek die om haar ronde schouders
spant. Zoo schoon kan hij haar niet droomen!....
Michiel voelt zich lijk opgeheven en kijkt en kijkt....
Plots krijgt hij schrik dat hij in zijn klimmende ontroering onwillekeurig een gebaar
zal doen of een kreetje laten dat hem verraden kan. Hij zou haar doen verschieten
en naar binnen vluchten. Dat wil hij niet, voor alles op de wereld niet.
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Michiel wordt bang voor zijn eigen. Hij trekt zich geruchteloos achteruit, bukt zich
om zich weg te steken en schuift aan het steenen trapken af. Op het grasplein, in
de dichte schaduw van den kastanjelaar waaruit helder en frisch vogelenzang
neerregent, blijft hij even staan. Daar overweldigt hem de ontroering.
‘Ze heeft den Mei aanvaard!’ zingt het op honderd wijzen in zijn ooren. De vogelen
zingen het mee, en het ruischend windeken loopt er mee van boom tot boom die
roos en wit lichten op den blauwen lente-hemel. 't Wordt hem te machtig. En
uitgelaten in de handen wrijvend, met een rijken lach op het gelaat en gelukstranen
in de oogen, begint hij plots rond den stam te dansstappen, terwijl hij halfluid het
blijde liedje verklankt dat binnen in zijn ziel jubelt en zingt.... Hij zal haar nog veel
bloemen dragen, en elken nacht zal hij haar den Mei gaan zingen! God! hoe
prikkelend! 't Is de hemel die opengaat!.... Wie had kunnen peinzen dat zoo iets nog
voor hem was weggelegd!....
De rammel die luid en rap uit den Sint-Gommarustoren neersprenkelt, meldend
het uur, en seffens daarop het scherpe geschuifel der fabriek, trekken hem ruw uit
zijn vreugde-roes bij de dingen van alle dagen.
Haastig, om vader te mijden en ook den hovenier, wiens roodbaaien slaaplijf en
blauw schort van onder den schaduwenden moerbezieboom in de zon draait, loopt
hij ineens langs een achterwegsken naar het kantoor.
Maar als hij van achter het Diana-beeld naar het zwarte fabriekspoortje wil, staat
hij plots voor vader.
Bedremmeld blijft Michiel staan, niet wetend wat doen om zijn opgewondenheid
te verbergen.
Vader heft zijn lang, geel gezicht naar hem op en bekijkt hem doordringend van
onder zijn saamgetrokken, grijze wenkbrauwen.
Er komt een vreemde stilte over hen staan, waarin de waterstroelende pomp van
naast de keukendeur luid schreeuwt.
‘'t Is half-twee,’ stamelt Michiel ineens om iets te zeggen en daarbij haalt hij zijn
horlogie uit den vestzak en knikt er tegen.
‘Ja,’ zegt vader, ‘'t is half-twee. Kom dan.’ En hij zucht en schrijdt hoofdschuddend
het bochtend paadje door, waarover de zilverlinde laag te ritselen hangt.
‘Zou vader iets gezien hebben?’ vraagt Michiel zich af. ‘Maar dat kan niet! Dat
mag niet!’ verzekert hij zich in een opwelling van
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verzet. En zijn ontroering plots verbergend achter een strak gemaakt gezicht stapt
hij het ronde fabriekspoortje door.
Gedragen door de blijde zekerheid, precies lijk den vorigen nacht weerom het
gevelvensterken open te vinden naar zijn spel, haastte Michiel zich met de viool
onder den arm door de stilte van den nachtelijken tuin naar het paviljoentje.
Samen met het liedje dat zijn mond neuriede, gleden en streelden zijn ongeduldige
vingeren over de snaren, binst hij met den strijkstok kleine, blijde gebaren naar de
sterren maakte die hem door het welvende web der appelaars volgden in zijn gang
naar haar.
Zooeven had de elf-uren klok heur laatsten galm uitgebromd en lijk een ijl water
vloeide de stilte door de spleten in de gevelenrij weer toe over de droomende
lente-tuinen. Ievers heel ver hief een echo een laatste klokgerommel nog flauwtjes
op en dan bewoog er niets meer dan hier en gindsch de ritselende zucht van een
windeken en in de bleeke diepten tusschen de boomen wat witte, traag-wentelende
wasems.
Maar zie! als Michiel onder den donker-koepelenden kastanjelaar naar het
gevelken speurde, zag hij ter plaatse daarvan een wolkje blond lamplicht hangen.
Zou Amalia nog beneden zijn?
Aangenaam verrast haastte Michiel zich het donker wegsken tusschen de seringen
door, klom geruchteloos het paviljoentje in en schoof het wilde-wingerd gordijn met
eene hand uiteen om beter te zien. Onder den valen gevel-driehoek teekende het
open deurken een ronde opening van dun, geel licht en uit het hartenpaar der
beloken blinden tastten schuin twee armen licht naar de witte bloemen op den
kastanjenboom.
Daarbinnen is zij!....
Het ontroert Michiel zoo ongewoon, dat hij niet spelen durft.
In de blonde schemering die de laaggezolderde kamer vult ziet hij den koperen
horlogie-slinger, lijk een rond opzij gekeerd oog tegen den achtermuur overentweer
gaan. Daarnaast rijst donker de hooge schapraai en daarop, weerskanten van een
onduidelijk heiligenbeeld met een klein, rood lichtje vóór, droomen zijn twee
balsamienen.
Achter het toeë venster, vanwaar het lamplicht over den tichelvloer open waaiert,
vermoed hij Amalia.
Michiel doet eenige stappen opzij, tot in den uitersten hoek van
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het paviljoentje en buigt zich ver over het muurken in de hoop iets van haar te kunnen
zien. Maar hij ziet niets dan een deel van den zijmuur met twee ovale lijsten er tegen
en het voorste stuk der uitspringende leuvensche stoof.
Met ingehouden adem trekt hij zich voorzichtig terug om den klimop niet te doen
kraken.
‘Ze zal voorzeker nog aan 't werk zijn,’ peinst hij. ‘Een haastig werk misschien.
Want morgen is het Vrijdag en dan wordt de kant binnengedragen.’
Het verteedert Michiel te moeten denken dat zij daar op 't laat van den dag, als
iedereen en alles slaapt, nog over heur borduurraam zit en arbeidt.
Ach! haar leven is bijlange niet schoon. Den godganschen dag zit ze over heur
raam gebogen en alleen 's noenens, na het eten, pitst ze er vijf minuutjes uit voor
heur sijsken en heur bloemen. En nooit is er iemand te zien dan af en toe den
witbebaarden blinde met zijn stoksken en zijn poedel.
Michiel zijn hart wordt er week van. Hij wil haar troosten. En daarom brengt hij de
viool onder de kin en speelt heur een beetje troost toe.
Zacht, als een stem van het seringenloover waardoor het ritselend windje loopt,
ruischt over het kabbelende vlietje zijn lochte zang een kort eindeken den nacht in
en blijft voor het gevelken hangen.
Michiel speelt en speelt, en hij buigt zich met de viool over het muurken, om den
zang dichter bij haar te brengen.
't Geeft een zoet en goed genot iets te kunnen doen voor haar!.... Maar ginder in
den hoek der kamer waar een vierkant deurken donkert met een mantel aan een
haak, ziet hij langzaam een schaduw recht staan en plots verneemt zijn oor het
korte geschuifel van een stoel die verschoven wordt. Over den rooden vloer en recht
op den schemerigen zijmuur, glijdt de schaduwbaan naderbij.
‘Ze komt de deur toe doen,’ peinst Michiel spijtig. De viool zwijgt en angstig kijkt
hij toe.
Doch op de ronde deur die schuin open hangt, houdt de schaduw stil en beweegt
niet meer.
Michiel asemt op. Maar 't gedacht dat ze toch de deur zal komen sluiten, maakt
hem angstig. Zoo dicht is hij thans bij heur! Als hij nu eens naar haar toe ging? Ze
heeft immers zijn Mei aanvaard en veilig hangt de nacht om hem....
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Hij bedenkt zich niet verder, laat zich van den klimop glijden en opnieuw spelend
waadt hij het waterken door.
Binst hij het scheptrapken opklimt, ziet hij de schaduw op het deurken
ineenkrimpen en daaruit groeit een vrouwen-silhouët.
Op een hoogen, fijnen toon sterft de strijkstok uit.
Het neergestreken windeken zucht in den hagedoorn en doet de blaren van den
druivelaar zachtjes klepperen....
Als aangetrokken door die schaduw schrijdt Michiel het tuintje door. Zonder dat
hij het weet staat hij op den dorpel, keert zijn hoofd de kamer in en dan ziet hij haar,
slank geprofileerd tegen het gele schijnsel der porceleinen lamp die nu op een hoek
der tafel heur licht op het witte borduurraam legt.
Michiel zijn hart klopt om te bersten. Hij doet den mond open en wil iets zeggen.
Maar ineens doet ze verschrikt een stap achteruit, laat een kreetje en pakt met
de eene hand naar het tafelblad achter heur, terwijl ze de andere uitsteekt al om
hem te weren. In de halve-klaarte ziet hij heur gezicht vertrekken en de oogen die
angstig blinken.
Verpaft blijft Michiel staan. Viool en strijkstok hangen lam naast zijn lichaam neer.
Het gevoelen dat hij iets misdrijft jaagt het bloed in zijn gezicht en doet hem
zenuwachtig met de oogen pinken.
‘Juffrouw Amalia!’ stamelt hij met een natte, smeekende stem. ‘Ge moet niet bang
zijn....’
Een wijle komt er een stilte. Ze bekijkt hem vol verbazing. Heur gezicht ontspant
zich en de werende hand zakt.
Michiel voelt haar blik en ineens denkt hij aan zijn eigen. God! hoe staat hij hier!
Hijgend van angst, den jaskraag recht en het onderste der broek lekkend van het
water! Nog nooit heeft hij zich zoo verward en hulpeloos gevoeld. 't Is om in den
grond weg te willen zinken. ‘Juffrouw Amalia!....’ stamelt hij opnieuw en slaat even
de oogen naar haar op.
‘Ik heet niet Amalia,’ antwoordt ze lijze. ‘Ik heet Agnes.... En ik ben niet bang van
u....’ voegt ze er bij.
't Is of er een steen van zijn hart gewenteld wordt.
‘God! sedert ik u gezien heb....’ schiet het rap uit zijn mond. Maar meer krijgt hij
niet gezegd. De aandoening snoert hem de keel toe en hij begint te zweeten van
inspanning.
Hij zou haar willen spreken van zijn liefde en zijn groot, brandend verlangen, van
den schoonen Mei-nacht, van zijn angst om de balsa-
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mienen en van het geluk dat ze dan over zijn hart heeft gehangen. Doch hij weet
niet met wat beginnen en de woorden ontsnappen hem....
‘Heet gij niet Michiel?’ vraagt ze.
‘Ja,’ antwoordt hij en knikt, plots ontnuchterd door die vraag. Heur oogen gaan
naar de viool en ze glimlacht schuchter alsof ze iets te vragen heeft en niet goed
durft.
‘....Ik hoor dat zoo gaarne.... Speel nog eens iets....’ zegt ze in een zucht en
verlegen raapt ze een tipken van haar wit schortje op.
‘Spelen?’ vraagt hij verbaasd en met een schok heft hij het hoofd op. Dadelijk
komt er leven in hem. De viool ligt al onder de kin, de strijkstok buigt over de snaren
en het kamerken wordt gevuld met een blijden, tweestemmigen zang. Een gelukkigen
lach verheldert plots zijn wit gezicht, hij doet de oogen toe en met een edel gebaar,
meegaande met heel het lichaam, laat hij de snaren vertellen wat hij in woorden
onmogelijk gezegd krijgt.
Hij voelt zich gered en speelt en speelt....
Zie! hoe haar gezicht nu stilaan openbloeit, schoon van innige aandacht. Roerloos
luistert ze toe, met den blik op het boeiende spel zijner vingeren en ze vergaat in
zoete, weemoedige droomen.
Elken noen bijkans, sedert ze uit het weeshuis der Marollekens op het Begijnhof
ontslagen is, heeft ze deze zelfde stem hooren opgaan van ergens achter den
breeden kastanjenboom.
Hoe dikwijls heeft ze zich niet afgevraagd wie die schoone muziek maakte en
waarom hij het deed?
't Bracht toch zoo'n aangename, roerende afwisseling in de eendere, stille
onbewogenheid van heur dagen en hoe goed was het, er telkens naar zitten te
luisteren onder den éénen....
Wie had toen kunnen peinzen dat al die muziek voor haar bestemd was?.... Dat
er iemand was die aan haar dacht?....
Het doet haar beven van geluk en brengt warme tranen in heur oogen. Ach! het
leven is niet mild geweest voor haar. Nooit heeft ze de innigheid gekend van den
huiselijken kring 's avonds rond de lamp bij vader of moeder. En in het weeshuis
op het Begijnhof heeft geen levende ziel zich ooit om heur bekommerd, tenzij van
heel ver de blinde grootvader en zijn poedel, die heur al eens een bezoek bracht
en wiens naam ze vernoemen moest in heur avondgebed.
Maar nu is er iemand die heur bloemen brengt en schoone muziek...
Hoor! hoe hij speelt voor haar!
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Ze weet niet hoe het komt, maar ze heeft een gevoelen alsof er een poort open
gedaan wordt waaruit een wolk van licht en geuren heur tegenslaat. 't Is dat waar
ze steeds naar verlangd heeft, maar nooit kon bepalen, wat thans over heur
nederkomt!....
Onbewegelijk staat ze daar, bleek van de ontroering. Ze legt de handen op het
hert en met een glimlach op de lippen, kijkt ze hem lang en gelukkig aan.
Nu daalt de zang langzaam naar beneden, sterft zoetjes uit en dan doet Michiel
de oogen open.
‘Gij zijt wel goed,’ zegt ze overloopend van dankbaarheid en bewondering. ‘En
wat speelt gij toch schoon!’
Een machtige voldoening daalt neer over hem.
‘'t Is zoo weinig, zoo weinig!’ antwoordt hij. ‘Wat zou ik voor u allemaal niet doen!’
Hij legt de viool neer op het biezen stoelken naast de deur, en hij nadert haar met
uitgestoken handen....
Vol schoone overgaaf legt ze heur handen in de zijnen en daarop drukt hij zacht
en schuchter de lippen....
Het is zoo stil in het huisje. De lamp is vol heilige aandacht. De balsamienen
droomen teerkleurig naast het roode lichtje op de kast en voor de open deur staat
de witte geurende Meinacht met de wijding van zijn sterren....

De Slag.
Als Michiel dien nacht naar Agnes wou gaan, verschoot hij er danig van, den sleutel
niet op de glazen tuindeur te vinden.
‘Wat is dat nu?’ vroeg hij zijn eigen verwonderd af.
Een tweeden keer, als kon hij het nog niet goed gelooven, tastten zijn handen er
opnieuw naar, maar vonden ter plaatse van het slot niets dan het killige luchtstraaltje
dat door het open sleutelgat in de handpalmen kwam kittelen.
't Gedacht dat de deur soms niet op slot mocht gedaan zijn, deed hem naar de
klink grijpen. Hij draaide en wrong tot hij niet verder meer kon, trok toen, doch de
deur was wél op slot.
‘Filomeen kan misschien den sleutel laten vallen hebben, en niets gehoord,’
peinsde hij daarop.
Seffens boog hij zich en stak de armen in de duisternis die het onderste der deur
een kort eindeken in de gang lei. Hij liet de vingeren
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grabbelen over de harige mat en daarna er om heen over den vloer die in de vale
klaarte der deur-rosace, waarvoor een witte mist hing, onduidelijk zijn blauw-en-witte
steenen liet kleuren.
Daarbuiten, door den herfstmist die lijk een zee over de tuinen en de straten stond
kwam het lawijd van den rammel naar beneden geronkt. De gang in het traphuis
zoemden van het klokgetingel en zooals altijd rinkelde de losse ruit in 't rond
vensterken boven de voordeur er luid en zenuwachtig boven uit.
Michiel zijn handen zochten gejaagd maar ze vonden er niets. Met een hollen
zucht stond hij recht.
‘Wat is dat nu! Wat is dat nu?’ vroeg hij zich verbaasd af en bekeek de deur vol
onrust.
Ginder, achter den tuin, wist hij Agnes thans wachtende naar hem. En hij zou niet
bij haar kunnen?.... Wat was dat toch?....
Hij kreeg plots het gevoelen alsof er uit de grijze donkerte die de trap verborg
iemand naar hem toe kwam. Hij sprong weg van voor het bleeke glas der deur en
drukte zich plat in den hoek.
Doch hij was mis. Niets kwam er. Zijn angstig pierende oogen zagen alleen de
gewone dingen schimmig in de doezelige donkerte van de gang: den ijzeren kapstok
met mantels behangen lijk een vent zonder kop, het zwarte vlak der schilderij en
aan den anderen kant de lange, magere kasthorlogie die elf-uren sloeg.
Michiel asemde ervan op. Doch seffens schoten zijn gepeinzen weer naar Agnes.
Van ongeduldig verlangen om bij haar te zijn, begon hij in de gang onrustig
overentweer te loopen, dubbend waar Filomeen den sleutel wel mocht gelegd
hebben.
Plots schoot een aangenaam gedacht door zijn kop en verrast bleef hij staan. Als
hij door de eetzaal naar buiten muisde? De deurvensters piepten wel een beetje in
hun hengsels en de grendels der blinden waren zwaar en verroest. Doch als hij het
voorzichtig aanpakte zou hun gekrijsch verloren zinderen in het geronk van den
rammel!
Waarom had hij daar niet eer aan gedacht?
Met een lach op den mond, en de oogen groot open terwille van de zware donkerte
die hij verwachtte, greep Michiel rap de koperen klink der witte eetzaaldeur en duwde
zachtjes.
Maar ook deze bleek op slot en zijn vreugde viel. Een bang vermoeden kwam in
hem op.
Wisten ze iets?.... Dat kón toch niet?.... Hoe zouden ze ietsweten?...
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Doch daar mocht hij nu niet aan denken. Alleen aan haar en om bij haar te zijn!....
Dan langs de keuken geprobeerd. En als dat ook niet ging zou hij zich door het
venster op het werkkamertje, langs den druivelaar naar beneden laten glijden. Maar
rap moest het gaan. Want de rammel liep weldra af, hoorde hij aan den stand van
't vooisken en dan kwam de stilte die hem verraden zou.
De keukendeur was ook op slot.
Dat moest iets in hebben, peinsde Michiel. Een kluwen van verwarde gedachten
aan allerlei mogelijkheden draaide door zijn hoofd en zijn hert werd beklemd als
door een zwaar gewicht.
Maar het beeld van Agnes en het brandend verlangen om bij haar te zijn, deden
hem zijn eigen seffens vergeten. In één jacht liep hij terug de trap op, het
werkkamertje binnen.
‘Ik kom! Ik kom!’ riep zijn hart....
Plots van op vaders kamer kwam er opmerkelijk luid een groot gestommel het
holle traphuis ingevallen.
Michiel zijn bloed versteef in zijn lijf en als vastgenageld bleef hij staan.
‘Wat is dat toch? Wat is dat toch?’ angstigde het in hem en hij luisterde in de hoop
dat het gerucht over zou gaan.
Een stoel schreepte er over het plankier, voeten doffelden rond en kastschuiven
raspten er open en toe.
Michiel volgde angstvallig die geruchten niet wetend wat doen. Zijn hart klopte
tot in zijn keel, zijn ooren begonnen te tuiten en zonder dat hij het wilde vloog hij de
tweede trap op en zijn kamerken binnen waar hij zich met kleeren en al in het bed
verstak.
Daarbuiten zoemde de rammel uit. De klok hommelde traagzaam elf slagen open,
de torenwachter toette door de mist naar de vier windstreken en daarna werd alles
weer stil. Ook het gerucht op vaders kamer duurde niet lang meer en dan heerschte
daar weer het geheimzinnige suizen van de nachtelijke stilte waarin alleen de ijzeren
tik der kasthorlogie....
In het verglijden der geluiden leefde Michiel zijn hart stilaan weer op en de pijnlijke
tinteling in zijn hoofd nam af. Maar 't was om dadelijk aan Agnes te peinzen.
Heur wit gezicht met de neergeslagen oogen en den moeden droeven glimlach
stond plots weer voor hem en met wanhoop in de ziel herdacht hij hoe stil en
teruggetrokken ze in de laatste
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dagen geweest was als verteerd door zwaren kommer en verdriet.
Ach! nu zat ze ginder, wachtend naar hem, vol onrust en niet wetend wat te
peinzen over zijn ongewoon wegblijven! Dat kon toch niet! Meteen gleed Michiel
weerom het bed uit. Hij wou nu seffens naar het werkkamertje sluipen en als 't
kwartier rammelde zou hij er rap van profiteeren om zich door 't vensterken te werken
en naar Agnes te loopen. Even luisterde hij achterdochtig of er niets meer te hooren
was bij vader en opende toen voorzichtig de deur.
Maar wat verschoot hij vlak tegenover hem op den wit-blinkenden muur een groot
vierkant van geel kaarslicht te zien dat uit vader zijn kamer in een schuinen balk
naar buiten viel en de donkerte weg sloeg. Verpaft 't en kon niet meer, keek Michiel
naar dat licht en hij meende toen haastig de deur terug toe te doen.
‘Nu komt vader,’ dacht hij en rilde.
Doch hij vermande zich, beet den eersten schrik al gauw af en bleef angstvallig
luisteren. Niets roerde er, geen steek, geen zucht....
De deur van het werkkamertje dat hij ginder in den halvendonkeren op den palier
grijs vlekken zag, wekte heviger nog het verlangen naar Agnes.
Waarom was hij daar niet gebleven en had zich laten afschrikken door dat
onnoozel gestommel?.... Dadelijk ging het misschien rammelen?.... En nu moest
hij door dat licht!....
Wat beteekende dit toch allemaal, dezen nacht? Om wanhopig te worden!.... Met
ingehouden asem, trok hij de deur achter zich toe en zette heel traag den voet op
den rooden looper, die daar zijn donkere krullen naar de trap draaide.
Maar zoodra zijn gezicht van uit de schaduw in den lichtbalk kwam werd de angst
hem weer te machtig en zijn groot-open oogen gingen naar binnen of hij toch vader
niet zag.
Neen, hij zag hem niet.... Doch hoe vreemd en geheimzinnig lag de kamer daar
in de gele kerkklaarte der twee wassen kaarsen die bezijds den zilveren
kruis-lievenheer op de zwart-marmeren schouw, uit antieke kandelaars hun groene
stengels met de roerlooze vlammetulp erop, lieten bloeien.
In zijn gulden, ovale lijst glimlachte zoet het geschilderd portret van Pius IX en op
het groen-vilten tafelkleed van den gueridon te midden der kamer lagen zwarte
getijde-boeken met gouden en roode snee. En dan de amber-kleurig doorlichte
linnen bed-gordijnen in rechte plooien afhangend tusschen de gedraaide stijlen die
den balda-
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kijnachtigen bed-hemel droegen! Het pakte Michiel. Hij wist niet hoe het kwam, maar
't leek hem wel of daar een doode achter lag en hij huiverde onwillekeurig....
Plots, schor en van heel diep, raspte vader zijn hoest door de stilte en uit de
gordijnen tastte zijn lange, gele hand naar het nachttafeltje waar een tafel-bel blonk
en ook een glas met water. Wat ging die hand doen?.... Filomeen opbellen?.... En
dan?.... 't Bloed zonk Michiel in de beenen. Versteven van schrik sprong hij vlug
naar binnen en sloot haastig zijn deurken.... De bel rinkelde niet... God! wat mocht
dit alles toch beteekenen? De gesloten deuren, dat gestommel nadien en nu de
vreemde doening met het licht van gewijde waskaarsen?....
Wisten ze iets?....
De handen wringend van vertwijfeling en hijgend onder den last van honderd
kwellende gedachten en beelden, die plots door zijn hoofd spookten, liet Michiel
zich op een stoel neervallen....
Neen, hij voelde het, dezen nacht zou het niet gaan.... hij mocht nu bij Agnes niet
komen.... Alles was tegen hem....
Als zij nu maar niet te onrustig werd of te lang bleef wachten in den nacht!
Om heur angst te verkorten zou hij haar alles in een briefje uitleggen en dat
morgen, vóór hij naar de mis ging, in 't geniep over het vlietje in heur tuintje gaan
werpen.
Hij deed zijn deur op slot, hing een doek aan de klink om het sleutelgat te bedekken
en ontstak toen zijn kaars. Met een papier dat hij uit een oud schrijfboek scheurde,
zette hij zich aan het tafeltje bij het venster.
Als zijn potlood ‘Lieve Agnes’ geschreven had werd het verdriet hem plots te
machtig. Hij kreeg een krop in zijn keel, zijn hoofd viel op zijn borst en tranen rolden
op zijn witte handen....
Naast zijn kamer schreepte weerom vaders hoest. Op de kast glimlachte het
Kindeken Jezus van Praag zijn wassen lach achter het groene glas van zijn welvende
stulp en daarbuiten in den herfstmist rammelde het half-twaalf....
Het hert beklemd van angstige verwachting, keerde Michiel dien morgen van de
mis naar huis.
Wist vader iets? Wat was die nacht toch vreemd geweest?.... Ach! hij kon er maar
geen kop aan krijgen!
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Een ding troostte hem; 't was dat Agnes nu wel zijn briefje gevonden had en gerust
gesteld zou zijn. Wie weet, wanneer zagen ze elkaar terug....
In de eetkamer was het danig stil. De stilte lag lijk een blanke schemer over de
gedekte koffietafel te midden der donkere, bruine meubels en van buiten waar de
mist als een witte nacht over de gele boomen hing, kwam geen geluid dan het
gewone geronk der fabriek.
Roerloos, met den gloed van 't open vuur op zijn zwart-en-grijs geruite broek, zat
vader in den groenen zetel en las zijn gazet.
De stilte pakte Michiel. Hij zei rap ‘goeien morgen, vader’ om dat te verdrijven.
Zonder op te kijken mompelde vader binnensmonds iets terug.
Michiel zette zich aan tafel, trok een strak, ernstig gezicht en verteerd door twijfel
om wat nu komen ging, keken zijn oogen gespannen naar den grijzen kop van vader.
‘Zal hij iets zeggen?’ herhaalde hij ringaaneen in zijn eigen.
Elk geruchtje, het knetteren van een kooltje in 't vuur, 't kraken van de gazet of
het tikken van een rijzend wijngaardblad tegen de deur-vensters, deden hem
schrikken: ‘Nu komt het! Nu komt het!’ Maar er kwam niets en traag liet de
herderinnenklok zijn tiktak op de marmeren schouw verder vallen.
‘'t Zal niets zijn....’ zuchtte Michiel verlicht en hij zag met vreugde den uitgesneden
uurwijzer, lijk een vreemde, spitse vinger over de fijn geteekende klokcijfers hooger
en hooger klimmen tot het acht uur ging slaan en ze samen naar het kantoor
moesten.
Maar plots keerde vader zijn lang, geel gezicht van achter de koplappen van den
zetel naar Michiel, trok de grijze wenkbrauwen in zijn voorhoofd en liet zijn heesche
stem over de tafel hommelen:
‘Michiel, ge zult op reis moeten vandaag; naar Brussel; met nieuwe stalen van
borstels. Daar zijn veel huizen te bezoeken. Hier is de lijst er van. Maakt u nu gauw
gereed voor den trein van acht uur twintig. Ziet dat ge met dien van zeven naar huis
kunt komen. De valies staat gereed. Jefken zal ze mee naar de statie dragen.’
Wat was dat nu?.... Hoorde hij goed?.... Op reis, en dat zoo ineens?..
Verbauwereerd stond Michiel op en lei zijn servet neer.... Al met eens schoot er een
schoon gedacht door zijn kop zoodat hij er een roode kleur van kreeg en zich
bedwingen moest om niet te lachen: als hij zich haastte en met den trein van vijf
uur afkwam, dan kon hij voor

Groot Nederland. Jaargang 19

511
twee uurtjes naar Agnes!.... 't Was vroeg donker, hij zou de laatste de statie verlaten
en langs de vesten er naar toe gaan!....
‘Ja, vader! Ja!’ zei hij haastig, nam het briefje met de adressen der huizen op en
liep naar boven.
God! wat geluk! Hij heeft zich weer voor niet bang gemaakt, en dezen avond zal
hij bij haar zijn!.... zooveel vroeger reeds dan hij het had durven denken! Vader weet
niets en dezen nacht is hij misschien ziek geweest.... En een liedje neuriënd, en
lachend tegen de zon die door den morgenmist guldde haastte hij zich door de stille
straten der kleine stad naar de statie, zoodat Jefken moeite had om hem te volgen
met de valies.
Begeleid van het aangename geritsel der blaren over zijn haastige voeten, liep
Michiel onder de donkere vestenboomen door den warmgeurigen herfstavond naar
Agnes toe.
Zijn hert sprong van groote blijdschap op in zijn lijf en hij ware wel aan 't zingen
kunnen gaan, had hij zich niet moeten inhouden voor de vrijende paartjes die hem
donker voorbij wandelden
Zonder dat hij het zelf goed wist, stond hij 't einde van de lange, smalle gang voor
haar deurken.
Hij zette de valies neer en klopte zachtjes.
Nu ging ze komen. Dat zou een verrassing zijn! Reeds meende hij heur stap te
hooren en hij stak de handen uit om de haren te grijpen. Maar niets roerde er. Hij
lei zijn oor aan 't sleutelgat om beter te hooren, klopte heel hard, doch het geluid
zinderde weg en daar was dan niets meer dan het verre vreemde suizen van de
stilte, zooals men hoort in een kinkhoren. Agnes was er niet.
Misschien was ze even weg om een boodschap en kwam seffens terug, peinsde
hij.
Hij liet de valies staan en meende heur op straat te gemoet te loopen, als daar
onder het kokerende gewelf, dat onder een huis doorliep een deur open-klikte. In
het rosse licht van het lantaarnken dat er van tegen den muur de donkerte
openpinkte, kwam de zwarte, breedgerokte gestalte van een vrouw staan.
Michiel wachtte tot ze weg zou zijn.
Ze kuchte luid en vroeg toen met een lijze, vette stem:
‘Is daar iemand?’
Michiel hield den asem in en durfde niet antwoorden.
‘'k Vraag of daar iemand is,’ herhaalde ze luider nu.
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Hij wist eerst niet wat doen. Ten slotte antwoordde hij bevend en kort: ‘Ja.’
‘Ziede wel dat er iemand is,’ zei de vrouw en ze draaide heur hoofd het deurken
binnen.
Meisjesstemmen vroegen: ‘Ja, moeder?’ en seffens daarop zag Michiel de
silhouette van twee hoofden die naar buiten werden gestoken. ‘Moete gij daar iets
hebben?’ hernam de vrouw.
Michiel kwam nader en in de rosse schemering zag hij oogen blinken die hem
groot en nieuwsgierig aankeken. Het maakte hem bang.
‘Is Agnes.... Is juffrouw Agnes niet thuis?’ vroeg hij schuchter.
‘Moete gij Agnes hebben?’ vorschte de vrouw.
‘Ja....’ zei hij.
Er kwam toen een vreemde stilte onder het gewelf hangen, waarin scherp het
fluiten van een voorbijgaanden straatjongen weerklonk.
Hij hoorde het eene meisje fluisteren: ‘Wie mag dat zijn?’ waarop de andere heur
hoofd verder naar buiten stak en hem opnieuw aankeek. ‘Wel.... 'k geloof dat het
die lange van Brandts is.... die daar zoo goed viool speelt.... Wat komt dien hier
doen?’ fluisterde ze terug.
‘Zie nu, ja!.... dat's curieus!’ zei de eerste weer. ‘Moeder, 't is die van Brandts.’
Michiel voelde zich herkend en 't maakte hem zenuwachtig.
‘Is Agnes.... Is juffrouw Agnes niet thuis?’ vroeg hij opnieuw.
‘Neen!’ zei de vrouw.
‘Waar is ze dan?’ stamelde hij.
De vrouw haalde heur schouders omhoog. ‘Dat weet ik niet....’
‘Is ze een boodschap gaan doen, misschien?’
‘Dat geloof ik niet. Ze is weg. Met een voiture vertrokken dezen noen!’ 't Was of
Michiel een klop op den kop kreeg. Zijn knieën knikten en alles begon te draaien.
‘Waar is ze dan naar toe?’
‘Dat weet ik niet. Vraagt het eens aan ullie vader. Die is hier geweest met den
onderpastoor van 't Begijnhof. En dezen noen is ze dan met de pastoor vertrokken
in een voiture.... Och arme! Ze schreide zoo, het kind.... Als ge nu toch maar een
weesken zijt, niet-waar?’ kloeg de vrouw in een opwelling van medelijden en ze
sloeg heur hoofd zuchtend overentweer.
Michiel moest zich aan den muur vasthouden om niet te vallen. ‘Die doe nu toch
zoo vreemd.... Zie nu is, Julja!’ zei het eene
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meisje angstig. ‘Moeder hij gaat vallen!....’ kreste ze ineens en sloeg de hand voor
den mond. De vrouw deed verschrikt een stap achteruit.
Michiel had een gevoel alsof men zijn hart uit zijn lijf haalde en hij riep onwillens
‘aimij!’
De vrouwen bleven hem stom van verwondering bezien.
‘Misschien weet de blinde het!’ schoot het plots door zijn kop. Hij stamelde ‘Merci....
Goeienavond....’ liet zijn valies staan waar ze stond en midden van de straat liep hij
achter de Groote Kerk om naar het Sint-Jans-Godshuis.
‘Agnes!.... Agnes!.... kreunde hij.
Onder de laag-gewelfde poort van het oude, middeleeuwsche Godshuis vond hij
niemand als een bont gekleurden Heiligen-Jozef in een nis met een lichtje vóór in
een rood glas.
Een open deur liet onduidelij k een rood-steenen trap zien die steil naar boven
klom.
‘De blinde!.... De blinde!’ zuchtte hij almaar door.
Hij klopte op al de deuren die in het vierkanten, witgekalkte portaal uitkwamen,
maar niemand antwoordde. Hij keek de trap omhoog, riep ‘hela!’ doch er kwam
geen bescheid.
Michiel wandelde er gejaagd overentweer, stampvoette en riep opnieuw: ‘hela!’
Plots kwam er een kloonstap de steenen trap af en daar verscheen de kleine,
ronde gestalte van den baas van het Godshuis. Hij vaagde zijn hand af aan zijn
blauwschort, nam de hollandsche pijp uit zijn ronden rooden kop en sprak beleefd:
‘Zoo.... Mijnheer Brandts? Wat eer van u te zien zoo laat op den avond? Kom
binnen, kom binnen! 't Trekt hier te fel,’ en hij wees uitnoodigend naar de trap.
‘'t Is niet noodig....’ weerde zich Michiel. ‘Kan ik den blinde eens spreken?’ De
baas neep den mond tot een tootje saam, trok ronde oogjes en stak zijn pijpsteel
zijdelings uit.
‘Dat spijt me. De blinde is juistekens dezen noen vertrokken. Wel, wel! dat's nu
toch spijtig. Hij is afgeschreven uit den boek. Waar hij naar toe is weet ik niet.
Misschien kan Mijnheer den Onder-Pastoor van 't Begijnhof u dat wel zeggen. Die
is hem komen halen. In een koets. En daarin zat ook het meisje van zijn
dochter-zaliger. Ze zijn naar de statie gereden. Meer kan ik u niet zeggen....’
Michiel liet een zwaren zucht vallen en bedankte hem toen. De
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baas hield de poort open: ‘Zonder bedanken, Mijnheer Brandts. Altijd tot uw dienst!’
In een gevoel van opstandigheid en woede, wilde hij naar den Pastoor loopen.
Waar haalde hij het recht Agnes weg te voeren? Het was zijn meisje! Hij wil met
haar trouwen, niemand zal hem daarvan tegenhouden!
Hijgend draafde hij de Gevangenpoort onderdoor en dan de donkere Begijnenstraat
in. Hij sprak half-luid in zijn eigen en wankelde soms lijk dronken. Menschen bleven
hem van op de stoepen nakijken.
Maar al loopende bedacht hij zich. Zou de pastoor het hem wel willen zeggen?
Misschien was hij ook niet thuis? Beter is het naar de statie te loopen; de
kaartjesknipper zal het wel weten!..
God! wat voelde Michiel zich ellendig!
Hij liep de straat uit, en dan, over de eenzame, donkere Begijnenvest die uit zijn
hooge, duisterwelvende olmen een bladregen liet neerritselen, ijlde hij naar de statie.
Een kolk van gedachten draaide door en om zijn hoofd. Nu begreep hij alles.
Agnes' triestigheid en de gesloten deuren gisteren nacht en de reis van vandaag.
Om hem weg te hebben, had vader het gedaan. En daarvan had hij niets gezien
en niets vermoed, blind in zijn schoon geluk
Maar hij zou Agnes vinden! Wat zou hij doen in het leven zonder haar! Er stond
een koppigheid op in hem en al had de zee tusschen hem en Agnes gelegen, hij
zou er over gaan!
De statie was verlaten op dit uur. De winketten waren toe en een ijzeren lantaarn
met een kapot gloeikousje in, dat bibberde, lei een kwijnend, groen licht op de
uitgesleten steenen, de ontverfde banken en de scheefhangende, gescheurde
platen.
In een klein, vuil kamerken met spinnewebben vóór de ruiten vond Michiel den
kleinen kaartjesknipper sluimerend op een omgekeerden bak bij een verroeste stoof.
De vent schoot beduusd uit zijn slaap, trok zijn klak recht en vroeg met zijn
heesche stem: ‘Wat moete gij hebben?.... De bagage is toe.... 't Is te laat....’
‘Mijnheer....’ hakkelde Michiel smeekend, vol angst voor wat hij antwoorden zou,
‘Kunt ge mij niet zeggen, waar die blinde met het meisje, die hier dezen noen
vertrokken zijn.... waar ze naar toe gingen?’
Het bruine, gerimpelde gezicht van den knipper vertrok zich achterdochtig en zijn
kleine oogskens monsterden Michiel van het hoofd
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tot de voeten. ‘Waarom moet gij dat weten?.... Waar ze naar toe zijn, weet ik niet.
'k Geloof dat ze met den trein naar Leuven vertrokken zijn,’ zei hij langzaam.
Michiel asemde op. Nu wist hij toch iets. Hij zou er haar gaan opzoeken. Naar 't
ende van de wereld als het moest....!
‘Merci....’ zei hij en trok zich gauw terug.
Buiten aan de deur bleef hij wachten tot de knipper weer het kamerken binnen
trok, sloop dan terug de statie in en zocht zenuwachtig met den vinger op den
uurwijzer wanneer er een trein naar Leuven vertrok. In afwachting daarvan en om
zich te verbergen voor een toevallige ontmoeting, vluchtte hij daarna haastig het
statieplein over en wandelde langs het donkere kanaal een eindje den nacht in, die
ritselde van de bladeren en den wind....
Onder een gelen lindeboom, aan den draai van een eenzamen zandwegel bochtend
van tusschen omgeploegde akkers en groene rapenstukken naar de beemden in
het dal der Nethe, zat Michiel en wachtte naar den avond. Vijf dagen lang had hij
onafgebroken gezocht, dol bijkans van de smart en 't verlangen naar Agnes, en
niets was hem te veel geweest.
Hij had Leuven 't onderste boven geloopen, de menschen aan de statie,
pakjesdragers en huurkoetsiers uitgevraagd, was aan de honderd godshuizen,
kloosters en gestichten, die deze kristelijke stad telt, gaan aanbellen, rende binst
den mistijd de eene kerk na de andere af, maar ach! van Agnes ontdekte hij geen
schijn of schaduw.
Zijn hoofd werd zot en ziek gepeinsd naar allerlei mogelijkheden en 't einde raad
was hij toen op 't wild geluk af al de dorpen tusschen Leuven en de kleine stad gaan
afzoeken, gedreven door de waanzinnige hoop haar ievers daar te vinden....
Doch 't leek allemaal al even nutteloos....
Verslagen en gebroken, met slechts één groot, onweerstaanbaar verlangen naar
rust en vergetelheid in hem, zat hij hier nu in den laten namiddag op de heuvelhelling
en tuurde gedachteloos en suf naar de kleine stad die vreemd en onwerkelijk lijk
een beeld uit een droom, binnen den gelen kring der vesteboomen zijn torens, daken
en draaiende molenwieken liet kleuren in de koperen herfstzon. Was het daar dat
hij geleefd had? En dat hij nu terug naar toe zou gaan?....
Effen, bij het luiden van een kerkkloksken, sprong er plots iets wakker in hem en
voelde hij weer de oneindigheid van zijn verlies. De
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wanhoop steeg naar zijn keel en hij moest naar zijn hoofd grijpen.
Doch lang duurde het niet. De moe- en matheid suste die beelden en die pijn
opnieuw in hun zwaren sluimer, hij voelde weerom het gloeien van zijn voeten en
de steken in den rug en feller steeg in hem het verlangen naar rust. Hij kon aan
niets anders meer denken? Wat zou het baten ook? Alles was nu voorbij en keerde
nooit meer weer. De werkelijkheid niet en ook de droomen niet. Daarom wou hij
maar terug naar huis en het leven van alle dagen herbeginnen....
Waarom had hij zich zelf daaruit weggelokt?
Met hem mocht het immers nooit goed gaan!....
Samen met de blauwe, zwoele nevels die uit de beemden en de Nethe opstaan
en lijk wierook blijven hangen voor de elzenkanten en de canadaroten die hier en
daar een veld begrenzen, steeg de avond uit den grond. De zon zakte weg achter
de stad, de hemel werd groen en de lindeboom boven Michiel zijn hoofd verzamelde
duisternis. Wegen, akkers en beemden verdoezelden, de geruchten stierven en uit
verre boerenhuisjes kwam lamplicht pinken....
Nu werd het tijd om met zijn leed voort te gaan....
Michiel daalde moezaam den heuvel af en langs de hooggetijde Nethe die den
hemel met zijn sterren weerspiegelde, wandelde hij werktuigelijk, als gedreven door
een macht buiten hem, naar huis.
ANTOON THIRY.
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De gebroken kruik.
Een Blijspel van Heinrich von Kleist, vertaald door Jan v. Lumey.
(Vervolg)
Zevende tooneel
(Adam in ornaat, doch zonder pruik, komt op. De vorigen).
ADAM

(voor zich)
Ei, Eefje. Kijk! en daar die boerenkinkel,
Die Ruprecht! ei, wat duivel, kijk! de heele bende.
- Ik word toch bij mij zelf niet aangeklaagd?
EVA
O liefste moeder, volg mij, ik bezweer u,
Laat ons uit deze onzaal'ge kamer vluchten!
ADAM
Hoor eens, kompeer! wat moet dat alles hier?
LICHT
Weet ik het? drukte om niets; een nonsens-twist.
Er is een kruik gebroken, naar ik hoor.
ADAM
Een kruik! zoo! ei! - Wie heeft die kruik gebroken?
LICHT
Wie haar gebroken heeft?
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ADAM
Ja juist, kompeertje.
LICHT
Mijn god, ga zitten, en gij zult het hooren.
ADAM

(halfluid)
Eefje!
EVA

(halfluid)
Ga heen.
ADAM
Een woord.
EVA
Ik wil niets weten.
ADAM
Wat breng je mij?
EVA
Ik zeg u heen te gaan.
ADAM
Eefje! asjeblieft! wat heeft dat te beduiden?
EVA
Als gij niet gauw -! Laat mij met rust, ge hoort het!
ADAM

(tot Licht)
Kompeer, waarachtig, 't is niet uit te houden.
Mijn open scheenbeen maakt mij misselijk;
Behandel gij de zaak, ik ga naar bed.
LICHT
Naar bed? - gij wilt -? ge zijt bepaald niet frisch.
ADAM
Haal je de drommel! 'k Moet ook overgeven.
LICHT
Ge raaskalt, werklijk waar. Ge komt hier net -?
- Mij goed. Zeg 't den gedeputeerde daar.
Misschien staat hij het toe! - Wat u bezielt!
ADAM
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Eefje! ganswonden, kind! ik moet het weten!
Wat is 't, dat je mij brengt?
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EVA
Straks zult gij 't hooren.
ADAM
Is 't enkel maar de kruik, die moeder vasthoudt,
Die ik -?
EVA
Ja, enkel de gebroken kruik.
ADAM
En anders niet?
EVA
Nee, anders niet.
ADAM
Niet? heusch niet?
EVA
Ga heen toch, zeg ik u - laat mij met rust.
ADAM
Hoor eens, bij god, wees jij verstandig, kind.
EVA
Zoo'n onbeschaamdheid!
ADAM
Het attest vermeldt nu
Den naam, met vette letters, Ruprecht Toffel.
Hier heb ik 't opgevouwen in mijn zak;
Hoor je het kraken, Eefje? Kijk, dat moet je
Het volgend jaar, niet vroeger, komen halen,
Om voor jezelf een rouwjapon te maken,
Als 't blijkt, dat Ruprecht in Batavia
Is gecrepeerd - God weet aan welke ziekte,
't Kan gele koorts,' 't kan roodvonk, 't kan ook pest zijn.
STUURMAN
Spreek voor de zitting niet met de partijen,
Mijnheer de rechter! Hier, neem plaats, en hoor hen.
ADAM
Wat zegt hij? - Wat beveelt gij, eedle heer?
STUURMAN
Wat ik beveel? Gij hebt het toch gehoord!
Ik wil niet, dat er heimlijk voor de zitting
Met de partijen onderhandeld wordt.
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Dit is de plaats, die toekomt aan uw ambt,
En openlijk verhoor, wat ik verwacht.
ADAM
Vervloekt! ik kan 't niet over mij verkrijgen!
- Ik hoorde iets rinklen, toen ik afscheid nam LICHT

(hem opschrikkend)
Mijnheer de rechter! zijt gij -?
ADAM
Ik? beslist niet!
Ik had haar met veel zorg erop gehangen,
En moest een ezel zijn geweest LICHT
Wat?
ADAM
Wat?
LICHT
Ik vroeg ADAM
Ge vroegt, of ik LICHT
Ja, of gij doof zijt, vroeg ik.
Zijn Eedle heeft u telkens al geroepen.
ADAM
Ik dacht - wie roept er?
LICHT
De gedeputeerde.
ADAM

(voor zich)
Ei! voor den duivel ook! er zijn twee kansen,
Zoo is 't, meer niet, en als 't niet buigt, dan breekt het.
- Ik kom! ik kom! ik kom! Wat wenscht Uw Eedle?
Moet nu de procedure een aanvang nemen?
STUURMAN
Gij zijt wel zonderling verstrooid. Wat scheelt u?
ADAM
- Voorwaar! Er heeft een van mijn parelhoenders,
Die ik van een Oost-Indievaarder kocht,
De pip; ik kan 't de pil niet laten slikken,
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En vroeg de vrijster daar alleen om raad.
Ik ben in zulke zaken wat teerhartig,
En hoenders zijn voor mij zooveel als kinders.
STUURMAN
Hier. Plaats genomen. En 't verhoor begonnen.
En gij, griffier, maakt het proces-verbaal.
ADAM
Verlangt Uw Eedle, dat wij het proces
Behandlen volgens de formaliteiten,
Of zoo, als het bij ons gebruiklijk is?
STUURMAN
Volgens de wettlijke formaliteiten,
Zooals dat hier gebruiklijk is, niet anders.
ADAM
Goed, goed. Ik hoop het voor u klaar te spelen.
Zijt gij gereed, griffier?
LICHT
Om u te dienen.
ADAM
- Welaan, gerechtigheid, neem dan uw loop!
Kom voor, aanklager.
VROUW MARTHA
Hier, mijnheer de rechter!
ADAM
Wie zijt gij?
VROUW MARTHA
Wie -?
ADAM
Gij.
VROUW MARTHA
Wie ik -?
ADAM
Wie ge zijt!
Uw naam, beroep en woonplaats, en zoo voorts.
VROUW MARTHA
Gij spot, mijnheer de rechter.
ADAM
Spotten, wat!
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Ik spreek uit naam van het gerecht, vrouw Martha,
En het gerecht moet weten, wie gij zijt.
LICHT

(halfluid)
Laat toch die zonderlinge vraag VROUW MARTHA
Gij kijkt
Geregeld Zondags bij mij binnen, als
Gij naar de hoeve gaat!
STUURMAN
Kent gij die vrouw?
ADAM
Zij woont hier om den hoek, gestrenge heer,
Als men het voetpad door de struiken volgt;
De weduw van een kastelein, nu vroedvrouw,
Per slot een brave ziel, die goed bekend staat.
STUURMAN
Als gij dat alles weet, mijnheer de rechter,
Dan zijn zulk soort van vragen overbodig.
Noteer haar naam in het proces-verbaal,
En zet erbij: op 't raadhuis welbekend.
ADAM
Ook dat. Gij zijt niet voor formaliteiten.
Doe, wat Zijn Eedle ons aanbevolen heeft.
STUURMAN
Wil nu naar 't onderwerp der aanklacht vragen.
ADAM
Nu moet ik -?
STUURMAN
Ja, het onderwerp bepalen!
ADAM
Dat is, vergeef mij, ook een kruik.
STUURMAN
Hoe? Ook?
ADAM
Een kruik. Niets dan een kruik. Schrijf op: een kruik,
En zet erbij: op 't raadhuis welbekend.
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LICHT
Op mijn los uitgesproken onderstelling
Wilt gij, mijnheer de rechter -?
ADAM
Als ik 't zeg,
Dan schrijft gij 't op. Is 't niet een kruik, vrouw Martha?
VROUW MARTHA
Ja, hier de kruik ADAM
Daar hebt ge 't.
VROUW MARTHA
De gebroken ADAM
Wijsneuzige betweterij.
LICHT
Ik bid u ADAM
Wel, en wie brak de kruik? die slungel zeker VROUW MARTHA
Ja, hij, die slungel daar ADAM

(voor zich)
Dat is voldoende.
RUPRECHT
Niet waar, mijnheer de rechter.
ADAM

(voor zich)
Vast, sta vast, vriend Adam!
RUPRECHT
Zij liegt brutaler dan de beul ADAM
Zwijg, schaapskop!
Jou krijgt de beul nog vroeg genoeg te pakken.
- Schrijf op, zooals gezegd, griffier, een kruik,
Alsook den naam van wie haar heeft gebroken.
Nu kunnen wij de zaak meteen beslissen.
STUURMAN
Mijnheer de rechter, ei! wat een voortvarendheid!
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ADAM
Hoezoo?
STUURMAN
Zoudt gij niet eerst formeel -?
ADAM
Welnee!
Uw Eedle houdt niet van formaliteiten.
STUURMAN
Als gij de instructie, edelachtbre heer,
Van het proces niet in te leiden weet,
Dan heb ik nu geen tijd om 't u te leeren.
Als gij de zaak niet anders kunt berechten,
Ga dan maar heen; wellicht kan 't uw griffier.
ADAM
Met uw verlof! ik volgde 't plaatslijk recht;
Uw Eedle heeft het zoo van mij verlangd.
STUURMAN
Ik zou ADAM
Het is waarachtig!
STUURMAN
Ik beveel u,
Om hier volgens de wetten recht te spreken;
En hier in Heisa dacht ik, dat de wetten
Dezelfde waren als in heel ons land.
ADAM
Dat moet ik need'rig maar beslist ontkennen!
Wij hebben hier, met uw verlof,
Afwijkende statuten in ons dorp,
Die, ik erken 't, niet opgeschreven zijn,
Maar ons door de traditie zijn bevestigd.
Van deze artikelen ben ik nog vandaag,
Naar ik vertrouw, geen jota afgeweken.
Maar ook in de door u bedoelde artikelen,
Zooals de wet ze voorschrijft, ben ik thuis.
Verlangt gij het bewijs? welaan beveel!
Ik kan nu zus, dan zoo weer recht verleenen.
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STUURMAN
Gij geeft me een slechten dunk, mijnheer de rechter.
Het zij zoo. Gij begint de zaak opnieuw. ADAM
Voorwaar! let op, gij zult tevreden zijn.
- Vrouw Martha Klis! laat ons uw aanklacht hooren.
VROUW MARTHA
Mijn klacht betreft, gij weet het, deze kruik;
Maar sta mij toe, dat ik, voor ik vertel,
Wat met de kruik gebeurde, u eerst beschrijf,
Wat zij voordien geweest is.
ADAM
Spreek vrijuit.
VROUW MARTHA
Ziet gij de kruik, hoogedelachtbre heeren?
Ziet gij de kruik?
ADAM
O ja, wij zien haar best.
VROUW MARTHA
Niets ziet gij, met verlof, de scherven ziet gij;
Een prachtstuk van een kruik is er vernield.
Hier juist op deze plek, waar nu een gat is,
Zijn de Vereende Neerlandsche Provincies
Overgegeven aan Philips van Spanje.
Hier in ornaat stond keizer Karel de Vijfde:
Van hem ziet ge enkel nog de beenen staan.
Hier werd de knielende Philips gekroond;
Hij ligt gebroken in den pot, alleen
Zijn achterste steekt wanklend nog omhoog.
Daar veegden aangedaan zijn beide moeien,
De Fransche en de Hongaarsche koningin,
Hare oogen af; indien men de eene nog
Haar hand omhoog ziet brengen met den zakdoek,
Dan is 't, of zij haar eigen smaad beweent.
Hier in 't gevolg leunt Philibert, voor wien
De stoot werd opgevangen door den keizer,
Nog op zijn zwaard; maar laat hem nu maar vallen,
Net eender als Maximiliaan: de slungel!
Hun zwaarden zijn van onder weggeslagen.
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Hier in het midden met den heil'gen mijter
Zag men den Aartsbisschop van Atrecht staan;
Dien heeft de duivel heelegaar gehaald,
Alleen zijn schaduw valt nog over 't plein.
Hier stonden, achteraan, een bent trawanten,
Met hellebaarde'en pieken, dicht opeen.
Hier huizen, kijk maar, van de Markt te Brussel;
Hier gluurt nog een nieuwsgier'ge door het venster:
Maar wat hij nu mag zien, dat is me een raadsel.
ADAM
Vrouw Martha! spaar ons 't brokkelig relaas,
Indien het niets ter zake doet.
Ons gaat het gat - niet de Provincies aan,
Wier overgave erop werd afgebeeld.
VROUW MARTHA
Ho, ho! hoe mooi de kruik was doet ter zake! De kruik werd buitgemaakt door Childerick,
Den ketellapper, toen de Watergeuzen
Met onzen Prins den Briel veroverden.
Een Spaansch soldaat had haar, gevuld met wijn,
Juist aan den mond gezet, toen Childerick
Den Spanjaard achterover op den grond wierp,
De kruik hier greep, haar leegde, en verder ging.
ADAM
Een wakk're Watergeus.
VROUW MARTHA
Na hem verviel
De kruik aan Godebert, den doodgraver;
Die dronk maar driemaal, nuchter als hij was,
En steeds vermengd met water, uit de kruik.
Voor de eerste maal, toen hij als zestiger
Een jonge huisvrouw nam; drie jaar daarna,
Toen zij hem nog voorspoedig vader maakte;
En toen zij nu nog vijftien kindren voortbracht,
Dronk hij ten derden male bij haar dood.
ADAM
Goed. Ook niet kwaad.
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VROUW MARTHA
Hierop ontving Zachaeus
De kruik, een kleermaker in Tirlemont,
Die aan mijn zaal'gen man, wat ik u nou,
Vertellen ga, met eigen mond gezegd heeft.
Hij smeet, in 't jaar der Fransche plundering,
De kruik met heel zijn huisraad uit het venster,
Sprong na, en brak zijn nek, de stommeling,
En hier deze aarden kruik, de kruik van leem,
Zij kwam neer op haar voetstuk, en bleef heel.
ADAM
Ter zake, asjeblieft, vrouw Martha Klis! ter zake!
VROUW MARTHA
Nog later, bij den brand van zes en zestig,
Toen had mijn man haar al, God hebb' zijn ziel ADAM
Verduiveld, mensch! wat ben je lang van stof!
VROUW MARTHA
- Als ik niet spreken mag, mijnheer de rechter,
Dan dien ik hier tot niets, dan zal 'k maar gaan,
En een gerechtshof zoeken, dat mij aanhoort.
STUURMAN
Ge moogt hier spreken, maar niet over dingen,
Die buiten de aanklacht staan. Als gij ons zegt,
Dat deze kruik voor u veel waarde had,
Dan weten wij precies genoeg voor 't vonnis.
VROUW MARTHA
Wat of precies genoeg mag zijn voor 't vonnis,
Dat weet ik niet, en wil ik niet onderzoeken;
Alleen dit weet ik, dat ik, om te klagen,
Vrijuit moet kunnen zeggen over wat.
STUURMAN
Nu goed dan: 't slot. Wat overkwam de kruik?
Wat? - Kom! wat overkwam haar bij den brand
Van anno zes en zestig? hoor ik 't haast?
Wat is haar over komen?
VROUW MARTHA
Over komen?
Niets is de kruik, ik bid u heeren, niets
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Is haar in zes en zestig overkomen.
Heel bleef de kruik, heel midden in de vlammen,
En uit de smeulende aschhoop haalde ik haar
Den andren dag, verglaasd, te voorschijn; glanzend,
Als kwam zij versch gebakken uit den oven.
STUURMAN
Nu goed. Nu kennen wij de kruik. Nu weten
Wij al wat haar geschiedde en niet geschiedde.
Wat verder nu?
VROUW MARTHA
Bezie nu eens dees kruik - die kruik,
Door al haar barsten niet geschaad, die kruik,
Niet voor een juffersmond, zelfs voor de lippen
Der Hooggeboren Landsvrouw niet te slecht,
Die kruik, gij beiden hoogvereerde rechters,
Die kruik heeft me zoo'n slungel stuk geslagen.
ADAM
Wie?
VROUW MARTHA
Hij daar, Ruprecht.
RUPRECHT
Nee, dat is gelogen,
Mijnheer de rechter.
ADAM
Zwijg, tot je iets gevraagd wordt;
Ook jouw bezwaren zal 'k vandaag nog hooren.
- Hebt gij het genoteerd, griffier?
LICHT
Ja zeker.
ADAM
Vertel de toedracht, eerbare vrouw Martha.
VROUW MARTHA
't Was tegen elven gister ADAM
Wat? hoe laat?
VROUW MARTHA
Bij elven.
ADAM
's Morgens!
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VROUW MARTHA
Met permissie, 's avonds,
En juist wilde ik in bed de lamp al uitdoen,
Toen luide mannenstemmen, een tumult
In de afgelegen kamer van mijn dochter,
Alsof de vijand binnendrong, mij opschrikt.
Met vaart hol ik de trappen af, ik vind
De kamerdeur baldadig ingetrapt,
Een scheldpartij klinkt tierend in mijn ooren,
En als ik het tooneel nu ga belichten,
Wat vind ik dan, mijnheer de rechter, wat?
De kruik vind ik in gruizlementen liggen,
In alle hoeken ligt een stuk,
Het meisje wringt de handen, en die vlerk daar,
Die staat te grijnzen, midden in de kamer.
ADAM
Ei bliksems!
VROUW MARTHA
Wat?
ADAM
Pas op, vrouw Martha!
VROUW MARTHA
Ja! Nu is 't, alsof 'k in mijn rechtmaat'gen toorn
Er nog een tiental armen bij krijg, elk
Voel ik genageld als een arendsklauw.
Hem vraag ik rekenschap, waarom hij hier
Zoo laat nog rondspookt, als een dolleman
De kruiken in mijn huis vernielen komt:
En hij, ten antwoord geeft hij, raad eens wat De onbeschaamde vlegel! de schavuit!
Op 't rad wil ik hem zien, of ik verlang
Niet meer geduldig op mijn rug te liggen:
Hij leutert, dat een ander me de kruik
Heeft stuk gegooid - een ander, nee ik vraag u Die even voor hem uit de kamer vluchtte;
En brengt op die manier het meisje in opspraak.
ADAM
O! schandlijke uitvlucht - Verder?
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VROUW MARTHA
Bij die woorden
Kijk ik het meisje vragend aan; zij staat
Wit als een doode erbij; ik noem haar naam Zij zet zich - was 't een ander? vraag ik streng En Jozef en Maria, roept zij, moeder,
Wat denkt ge wel van mij? - Wie was 't dan? spreek!
Wie anders, zegt zij - wie kon 't anders zijn?
En zweert mij, dat het Ruprecht is geweest.
EVA
Wat zwoer ik u? wat heb ik u gezworen?
Niets zwoer ik VROUW MARTHA
Eva!
EVA
Nee! dat is een leugen.
RUPRECHT
Daar hoort ge 't.
ADAM
Stilte nu, vervloekte hond,
Of 'k zal hier met mijn vuist je wafel stoppen!
Straks is er tijd voor jou, nu niet.
VROUW MARTHA
Jij hebt het mij EVA
Nee moeder! niet gezworen.
Geloof me, 't doet mij innig veel verdriet,
Dat ik het openlijk verklaren moet:
Maar niets zwoer ik, niets, niets heb ik gezworen.
ADAM
Weest toch verstandig, kinders.
LICHT
't Is wèl vreemd.
VROUW MARTHA
Jij hebt het, Eva-lief, mij met verzekerd?
Niet Jozef en Maria aangeroepen?
EVA
Niet bij den eed! toen niet! kijk, dat bezweer ik,
En Jozef en Maria roep ik aan.
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ADAM
Ei luitjes! ei vrouw Martha! wat bezielt u?
Gij brengt het goede kind totaal van streek.
Wanneer de vrijster zich bedacht zal hebben,
Zich kalm herinnerd heeft, wat is gebeurd,
- Ik zeg, wat is gebeurd, en wat, zoo zij
Niet naar behooren spreekt, nog kan gebeuren:
Let op, dan zegt ze ons nu hetzelfde als gister,
Of zij 't bezweren kan of niet is bijzaak.
Houd Jozef en Maria buiten spel.
STUURMAN
Ho, ho, mijnheer de rechter, stil! verkondig
Niet zulke twijfelacht'ge theorieën.
VROUW MARTHA
Als zij in mijn gezicht beweren durft,
Zoo'n schaamtelooze sloerie van een meid,
Dat het een ander is geweest dan Ruprecht,
Dan mag zij voor mijn part - ik zal niet zeggen, wat Maar ik, ik blijf erbij, mijnheer de rechter,
En daargelaten, of zij 't zwoer of niet,
Dat zij 't gezegd heeft gister, dat bezweer ik,
En Jozef en Maria roep ik aan.
ADAM
Nu meer verlangt de vrijster STUURMAN
Edelachtbre!
ADAM
Uw Eedle? - Wat beweert hij? Is 't wel, kind?
VROUW MARTHA
Vooruit, spreek op! heb jij 't mij niet gezegd?
Heb jij 't mij niet, mij gister niet gezegd?
EVA
Wie wil ontkennen, dat ik 't zei ADAM
Daar hebt ge 't.
RUPRECHT
De slet!
ADAM
Schrijf op!
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VALENTIJN
Foei, Eef, jij moest je schamen.
STUURMAN
Van uw bemoeiingen, mijnheer de rechter,
Weet ik niet, wat ik denken moet. Indien
Gij zelf de kruik gebroken hadt, zou de ijver,
Waarmee gij de verdenking van u afschuift
Op Ruprecht, nauwlijks grooter kunnen zijn.
Gij zet meer in de stukken niet, griffier,
Dan de bekentenis der vrijster, hoop ik,
Van wat zij gister zeide, niet van 't feit.
- Is 't nu al aan de vrijster om te spreken?
ADAM
Mocht het haar beurt niet zijn, in zulke dingen
Is een vergissing menschlijk, eedle heer!
Wien had 'k nu moeten hooren? den beklaagde?
Voorwaar! ik luister graag naar goeden raad.
STUURMAN
Hoe onbevangen! - Ja, hoor den beklaagde.
Verhoor hem, laat het uit zijn, wat 'k u bid:
Dit is de laatste zaak, die gij behandelt.
ADAM
De laatste! wat? natuurlijk! den beklaagde!
Waar zijn ook, ouwe rechter, je gedachten?
Vervloekt, dat pipsche parelhoen! ik wou,
Dat het de pest in Indië had gekregen!
Voortdurend speelt mij 't klompje deeg door 't hoofd.
STUURMAN
Wat speelt? wat voor een klompje speelt -?
ADAM
De deegklomp,
Met uw verlof, dien ik het hoen moet geven;
Als het beroerde kreng de pil niet doorslikt,
Dan mag God weten, wat er nog gebeurt.
STUURMAN
Gij hebt uw plicht te doen, zeg ik, wat drommel!
ADAM
Kom voor, beklaagde.
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RUPRECHT
Hier, mijnheer de rechter:
Ruprecht, zoon van baas Valentijn, uit Heisa.
ADAM
Heb jij gehoord, wat of vrouw Martha hier
Zooeven tegen jou heeft aangevoerd?
RUPRECHT
Jawel, mijnheer de rechter.
ADAM
Durf je 't wagen,
Om iets daartegen in te brengen, wat?
Beken je, of heb je de brutaliteit
Hier godvergeten leugens uit te kramen?
RUPRECHT
Wat ik daartegen in te brengen heb,
Mijnheer de rechter? Ei, met uw verlof,
Dat zij in niets de waarheid heeft gezegd.
ADAM
Zoo? en dat denk je te bewijzen?
RUPRECHT
Jawel.
ADAM
Die eerbiedwaardige vrouw Martha Stel u gerust. Het zal in orde komen.
STUURMAN
Wat is 't, mijnheer de rechter, met vrouw Martha?
ADAM
Wat of 't - Bij god! zou ik als Christen STUURMAN
Jij daar,
Vertel wat je in het midden hebt te brengen Griffier, kunt gij de procedure leiden?
ADAM
Ach wat!
LICHT
Of ik - nu ja, indien Uw Eedle -
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ADAM
Wat druil je daar? wat heb je te beweren?
De sufkop staat er als een ezel bij.
Spreek op! wat heb je te beweren?
RUPRECHT
Ik?
STUURMAN
Ja, jij, je moet de toedracht nu vertellen.
RUPRECHT
Als ik maar eerst aan 't woord gelaten werd.
STUURMAN
't Is werklijk, edelachtbre, niet te dulden.
RUPRECHT
't Zal, denk ik, tien uur in den nacht geweest zijn En warm juist deze nacht in Januari,
Of 't Mei was - toen 'k tot vader zeide: Vader,
Ik wil nog eventjes naar Eva gaan.
Want trouwen wilde ik haar, dat moet ge weten;
Het is een struische deern, ik heb 't gezien,
Toen zij zoo lekker aan het oogsten was,
En 't hooi deed stuiven, als een kip zijn veeren.
Toen zei ik: wil je? en zij weer: ach, loop heen!
Wat een gekakel. En later zei ze: ja.
ADAM
Geen praatjes asjeblieft. Gekakel! wat!
Toen zei ik: wil je? en Eva zei: jawel.
RUPRECHT
Ja, op mijn woord, mijnheer de rechter.
STUURMAN
Verder!
RUPRECHT
Nou Toen zeg ik: Vader, hoor eens! laat me gaan:
Dan maak ik aan het venster nog een praatje.
Nou, zegt hij, best, maar buitenblijven! zegt hij.
Ja bij mijn ziel, zeg ik, dat is gezworen.
Nou, zegt hij, best, kom dan om elf uur thuis.

Groot Nederland. Jaargang 19

535

ADAM
Nou, 't is een eindeloos gekakel, hoor!
Nou, ben je bijna uitgepraat?
RUPRECHT
Nou, zeg ik,
Dat is nog eens een woord, en 'k neem mijn muts,
En ga; en moet, als 'k bij den vlonder ben,
Door 't dorp terug, omdat 't hoog water is.
Ei alle donders, denk ik, Ruprecht, bliksem!
Nou is de tuindeur bij vrouw Martha dicht:
Want 't meisje laat die maar tot tien uur open,
Ben 'k er om tien uur niet, dan kom ik niet.
ADAM
Het liederlijke huishouden.
STUURMAN
Toen verder?
RUPRECHT
Toen - als ik aankom door de lindenlaan,
Op 't huis toe, waar de boomen dicht gewelfd,
En donker als de Dom in Utrecht zijn,
Hoor ik de tuindeur uit de verte knarsen.
Kijk jongens, daar is Eefje nog! zeg ik,
En stuur verheugd, vanwaar ik door mijn ooren
De tijding kreeg, mijn oogen achterna - En scheld bij hun terugkomst ze voor blind,
En stuur ze op stel en sprong een andermaal,
Om beter uit te kijken, en beschimp ze,
En noem ze minderwaard'ge lasteraars,
Kwaadsprekers, schandelijke ruziestokers,
En stuur ze voor de derde maal, en denk,
Dat zij van plan zijn, na hun plichtsvervulling,
Misnoegd zich los te scheuren uit mijn hoofd,
En in een andren dienst zich te begeven:
't Is Eva, aan de keurs herken ik haar,
En 't is nog iemand bovendien.
ADAM
Nog iemand? zoo? en wie, jij leuterkous?
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RUPRECHT
Wie? hemel, ja, dat is een vraag ADAM
Nu dan!
En niet gevangen, zeg 'k maar, niet gehangen.
STUURMAN
Vooruit! vertel ons verder! laat hem toch!
Wat onderbreekt gij hem, mijnheer de rechter?
RUPRECHT
Ik kan het avondmaal erop niet nemen,
Stikdonker was 't, en alle katten grauw.
Maar 'k moet u zeggen, dat de schoenenlapper,
Albrecht, die onlangs vrijgesproken werd,
Allang de vrijster op de hielen zat.
Ik zei den voor'gen herfst al: Eva, hoor eens,
De lummel sluipt om 't huis, dat lust ik niet;
Zeg hem, dat je geen hapje bent voor hem,
Of anders smijt ik hem van 't erf, versta je.
Zij antwoordt: wat een gekheid, zeg 't hem zelf,
Dat is noch brood, noch korst, noch vleesch, noch visch:
Daarop heb ik den schoft van 't erf gesmeten.
ADAM
Zoo? Albrecht heet de vent?
RUPRECHT
Ja, Albrecht.
ADAM
Goed.
Dat is een naam. 't Komt alles nog in orde.
- Hebt gij het genoteerd, griffier?
LICHT
Jawel,
En al het andere ook, mijnheer de rechter.
ADAM
Vooruit dan, Ruprecht, spreek, mijn zoon.
RUPRECHT
Nu breekt,
Als ik om elf uur 't paartje hier ontmoet,
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- Om tien uur ging 'k nog steeds van huis - mijn klomp.
Ik denk: hou stil, nu is 't nog tijd, vriend Ruprecht,
Nog prijk je niet met zoo'n vervloekt gewei;
Hier dient het voorhoofd nu met zorg bevoeld,
Of er een kiem van horentjes ontbot;
En door de tuindeur sluip ik zacht naar binnen,
En in een taxisstruik verberg ik mij:
En hoor een smoezlen hier, mijnheer de rechter,
Een stoeien voor, bij god, een stoeien na,
Dat ik 't haast van de pret bestierf EVA
Jij booswicht!
Hoe schandlijk van je zoo te spreken!
VROUW MARTHA
Smeerlap!
Jou laat ik op een keer nog, als we alleen zijn,
Mijn tanden zien! pas op, jij weet nog niet,
Waar 'k haren groeien heb! je zult het merken!
RUPRECHT
Dat houdt zoo een kwartiertje aan, ik denk,
Wat moet dat toch, 't is toch vandaag geen bruiloft?
En eer ik nog besef, wat er gebeurt,
Wip! zijn ze in huis al, voor den dominee.
EVA
Nee moeder, laat me, er kome van, wat wil ADAM
Jij hebt te zwijgen, hoor je mij! het onweer
Barst boven jou los, overijlde babbelaarster!
Wacht liever, tot je voorgeroepen wordt.
STUURMAN
Zeer zonderling, bij god!
RUPRECHT
Nu stijgt, mijnheer de rechter,
Nu stijgt al 't bloed mij naar het hoofd: Lucht! lucht!
Dat van mijn boezeroen de knoop springt: Lucht nu!
En 'k ruk mijn borstrok open: Lucht nu, zeg ik!
En volg het paar, en beuk en trap en donder,
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Als ik de deur der meid gegrendeld vind,
Haar met een enklen zet rammeiend in.
ADAM
Zoo'n bliksem!
RUPRECHT
Juist als zij nu opendavert,
Kantelt de kruik daar van den schoorsteen af,
En hoepla! springt er iemand uit het venster:
Ik zie de slippen van zijn rok nog wuiven.
ADAM
Dat was die Albrecht zeker?
RUPRECHT
Ja, wie anders?
Het meisje staat erbij, dat loop 'k omver,
Op 't venster snel ik toe, en vind den kerel
Nog in de staken hangen, aan 't spalier,
Waarlangs het wijnloof opklimt tot aan 't dak.
En met de klink, die losgelaten had,
Toen ik de deur intrapte, geef 'k hem nu
Een ongenadige lik over zijn test.
Die kon 'k nog net bereiken, edelachtbre.
ADAM
Was het een klink?
RUPRECHT
Wat?
ADAM
Of het -?
RUPRECHT
Ja, de deurklink.
ADAM
Daarom LICHT
Gij dacht, dat het een degen was?
ADAM
Een degen? ik - hoezoo?
RUPRECHT
Een degen!
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LICHT
Nu!
Men kan iets toch verkeerd verstaan. Een klink
Heeft zeer veel overeenkomst met een degen.
ADAM
Gij LICHT
Op mijn woord! de steel, mijnheer de rechter.
ADAM
De steel!
RUPRECHT
Ja, maar de steel - die was het niet.
't Was van de klink het omgebogen eind.
ADAM
Het omgebogen eind was 't van de klink.
LICHT
Zoo! Zoo!
RUPRECHT
Maar op het handvat lag een klomp
Lood, als een degenknop, dat moet ik zeggen.
ADAM

(voor zich)
Nou! als een knots.
LICHT
Goed; als een degenknop.
Maar 't een of ander duchtig wapen moest het
Geweest zijn, dat begreep ik wel.
STUURMAN
Ter zake, heeren! blijft toch bij de zaak!
ADAM
Niets dan haarklooverij, griffier! - Jij, verder!
RUPRECHT
Nou valt de kerel, en ik wil al weggaan,
Als ik het in den donker op zie krabblen.
Ha, denk ik, leef jij nog? en klim in 't venster
En wil den schurk beneden 't gaan beletten:
Als heeren, juist nu ik mijn aanloop neem,
Een handvol van de grofste korrels zand - En schurk en nacht en wereld en kozijn,
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Waarop ik sta, God straff' me, als ik niet denk,
Dat tot een brij de heele boel dooreen vloeit Als hagel, stuivend, in mijn oogen vliegt.
ADAM
Vervloekt! wel kijk! wie deed dat?
RUPRECHT
Wie? Die Albrecht.
ADAM
De smeerlap!
RUPRECHT
Op mijn woord! als hij 't geweest is.
ADAM
Wie anders!
RUPRECHT
Of een hagelregen mij
Van een tien vadem hoogen bergwand stortte,
Zoo sla ik nu van 't venster in de kamer;
Ik denk al, dat de vloer doormidden kraakt.
Afijn, mijn nek breek ik toch niet, ook niet
Mijn dijen, kruis, of wat dies meer; intusschen
Kan 'k toch den vent niet meer te pakken krijgen,
En richt mij op en veeg mijn oogen uit.
Zij komt en jammert: Heere God! en Ruprecht!
Wat doe je? Nou, ik stak mijn beenen uit;
't Was goed, dat ik niet zag, waarheen ik schopte.
ADAM
Kwam dat nog van het zand?
RUPRECHT
Ja, van den zandworp.
ADAM
Verduiveld! die was raak!
RUPRECHT
Als ik nu opsta Waartoe mijn knuisten hier ook vuil te maken? Scheid ik haar uit, en noem haar valsche slet,
En kan geen beter namen voor haar vinden.
Maar ach, de woorden stokken in mijn keel -
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Want als vrouw Martha nu de kamer inkomt,
De lamp op ons laat schijnen, en 'k het meisje
Daar bibberend, erbarmlijk voor mij zie,
Zij, die zoo wakker om zich heen kon kijken,
Dan denk ik: jongens, blind is ook niet kwaad.
'k Had net zoo lief mijn oogen weggegeven,
Om mee te knikkeren, als iemand lust had.
EVA
Hij is niet waard, de booswicht ADAM
Jij zult zwijgen.
RUPRECHT
De rest is u bekend.
ADAM
De rest? hoe dat?
RUPRECHT
Nu ja, vrouw Martha kwam en sputterde,
En Rolf de buurman kwam, en Hins de buurman,
En tante Suze en tante Lize kwamen,
En knecht en meide'en honde'en katten kwamen;
't Was een spektakel, en vrouw Martha vroeg
De vrijster daar, wie of de kruik vernield had,
En zij - ge weet het - sprak, dat ik 't geweest was.
Voorwaar, zij heeft zoo'n ongelijk niet, heeren;
De kruik, die zij te water droeg, vernielde ik,
En Alberecht heeft een geblutste kop. ADAM
Laat hooren, wat uw antwoord is, vrouw Martha!
VROUW MARTHA
Wat of mijn antwoord is, mijnheer de rechter?
Dat zijn verhaal, zooals de marter, inbreekt,
En waarheid als een kaak'lend hoen verbijt.
Rechtvaardigheid moest naar een knuppel grijpen,
Om zulk een lichtschuw monster te verdelgen.
ADAM
Dat zult gij eerst nog dienen te bewijzen.
VROUW MARTHA
Uitstekend. Hier is mijn getuige. - Spreek!
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ADAM
Uw dochter? nee, vrouw Martha.
STUURMAN
Nee? waarom niet?
ADAM
Om te getuigen? staat er in het wetboek
Niet titulo - is 't quarto of soms quinto?
Als kruiken of wat staat er verder nog? Door jonge bengels zijn vernield, dan kan
Een dochter voor haar moeder niet getuigen.
STUURMAN
In 't hoofd van u ligt wetenschap en dwaling,
Als was het deeg, stijf in elkaar gekneed;
Gij zet mij telkens iets van beide voor.
Het kind getuigt nog niet, zij declareert nu;
Of, en voor wien, zij wil en kan getuigen,
Zal eerst uit haar verklaring moeten blijken.
ADAM
Ja, declareeren. Goed. Titulo sexto.
Maar wat zij zegt, wordt niet geloofd.
STUURMAN
Kom voor, jong ding.
ADAM
Hei, Lize - sta mij toe!
Mijn tong wordt uitermate droog - Margriete!

Achtste tooneel
(Een meid komt op. De vorigen)
ADAM
Breng een glas water! DE MEID
Goed!
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ADAM
Kan 'k u misschien -?
STUURMAN
Ik niet.
ADAM
Bordeaux? of Moezel? wat ge wilt.

(Stuurman buigt; de meid brengt water en verwijdert zich)
(Wordt vervolgd)
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Gedichten.
Het nieuwe hart in de lente.
Bloemen en landliederen heel den dag.
Namen die de ziel vindt maar niet kan noemen.
En in den nacht landliederen en bloemen
Die door de droomen lichten met hun lach.
En het zeere verlangen valt nu neer,
En wijkt stil weg en is ver en vergeten....
De kleinste kindren in de dorpsstraat weten
't Oud levensgeheim. En ik weet het weer.
Nu niet aarzelend zoeken meer, niet vragen
Naar zin en oorsprong van angstig verdriet,
Van twijflend tasten, onvervulde dagen.
Want met dees wereld werd ik nieuw. En ziet,
Het is nu alles opgelost. Hier lagen
Altijd mijn schatten - maar ik zag ze niet.
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Ars poetica.
Dichten is: verwonnen zijn
Door de macht van sterke woorden,
Door den dwang en door het dringen
Van de eigenzinnige woorden,
Heimlijk 't eigen leven levend,
't Leven in zijn diepste kern,
En dat door den sterken Dichter
Heen tot een gedicht zich leefde, Dat niet hard is en niet streelend,
Niet toevallig, niet berekend,
Maar noodzaaklijk en fataal
Als een ritus of bezwering
Die door hem heen levend werd,
Oproepend de reeksen woorden
Vreemd gebonden door het wonder
Van hun eigen samenhang.
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Aanroep.
Hoe vreemd is dit: nòg leef ik, leeft mijn ziel.
Hoe kan dit zijn, dat ik nog vaag besef
Het leven en mijn zelf dat levend is,
En dat ik tegelijk weet dat dit voelen
Weldra verdwijnen zal en dat mijn ik
Tot iets vergaan zal dat geen naam heeft, en
Niets is, niet is. 'k Zal niet meer zijn, en nacht
Is een begrip te bewust om de volle
Bewusteloosheid te benoemen die
Mij zal zichzelf gemaakt hebben. Mijn oud,
Mijn eigen, lang verleden zal vergeten
Zijn als was 't nooit geweest. O God, geef mij
Te omvatten, te doordringen dit besef
Van de beseffeloosheid. Zie, ik sta
Voor 't groot geheim van uw volle openbaring,
Die is - ik weet het nu - vernietiging.
Vernietiging! En toen ik was een kind
Klonk mij dit woord al toe als een belofte....
Maar nu ik de ijzige vervulling zie
Duizel ik voor uw Godheid, o mijn God.
Gij zult nog zijn wanneer ik niet meer zijn zal
Dan wat gij bent, heilige vampyr, gij
Bloedzuiger van mijn leven. Ja, ik zal
U worden gansch, en mij vergeten zijn.
Wees dan mijn arm, donker, klein zelf genadig,
God dien ik ken en niet ken, God dien ik
Word en zijn zal, maar nooit geheel nog was.
Van nu af aan geef ik mij aan u over.
En als mijn arme warme bloed in u
Zal uitstroomen, o neem het dan maar zacht
Over in u, dat het verloren gaan
Geen pijn doet, en geen ijdele angst zal geven,
Maar de hoogste vrede en verheerlijking.
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Absinth.
Een doffe drang naar de eeuwigheid.
En waar de nachten gesluierd staan
In onbewegelijke slaap,
Verzonkenheid die geen grenzen kent
En buiten duur en buiten plaats....
Tot zwakke rimpeling den tijd
Weer doet ontstaan.
Maar nog en nog en altijd door
Zuigt hem het leven uit den dood,
Het leven dat nog niemand kent
Uit dood allang gewend.

Jan. 1920.
VICTOR E. VAN VRIESLAND
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Drie strofen.
I.
O de dans buiten en boven het leven.
Meedoen de kleine gebaren en smarten en ziekten,
Maar daarboven, alleen in de koude sferen,
Dansen, dansen in onverschilligen dwang
Naar onbekende wetten. En niets kan storen
- Ondanks het wezenloos ritueel der wereld De dans in de klare stilte en de stille koude
Buiten en boven het leven: geheime dans.
O Schoonheids geheime wil, door ons nooit te weten,
O Schoonheids wil die ons koud maakt en onbewogen,
En stil en eenzaam onttrokken aan aardsch meedoogen,
Door goddelijk vuur streng en machtig gericht.

II.
Liefde kent niet ons aardsch en nietig meelij
Godlijk is meelij dat, in liefde opgenomen,
Wezenloos weet zijn inhoud, maar diep en eeuwig
De verholen gloed die tot zelferkentnis
Dreef klein meelij naar vrijheids klaar licht
Dringen naar Zelf-zijn is dringen naar God en is 't diepste
Weten.

III.
U zag ik schaars. Uw oogen en mijn oogen
Vonden geheim meeweten en verstaan
In elk ander. Zal dit nog ooit vergaan
Wanneer wij niets meer van elkander weten;
Wanneer ons niets meer heenredt naar den logen
Van leven, uit het eeuwig ongemeten
Verpulverd zijn tot Niets? Zie mij nog aan,

Juli 1920.
VICTOR E. VAN VRIESLAND.
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De lieve wereld.
Een Avondje.
Ik ben gekomen, als een wilde, uit de eenzaamheid van de Natuur, in de beschaafde,
lieve wereld.
Een vriend troonde mij mede, naar een beroemd eethuis en zeide mij: Hier moet
je eten; 't is er heerlijk; en hier moet je ook luisteren en kijken; het is de moeite
waard.
Wij kwamen in een ruime, hel- verlichte zaal, waar mollig-dikke roode kleedenden
grond bedekten en waar een ‘strijkje’ druk aan 't spelen was. Veel menschen zaten
er aan tafeltjes te eten en te drinken, bij het schijnsel van kleine, rood-omkapte
lichtjes. Enkelen rookten. Er steeg een blauwachtige damp om de tafeltjes op.
De meeste mannen, die daar zaten, waren gekleed als kellners, in wit en zwart.
Maar zij zagen er doorgaans minder gedistingeerd dan kellners uit. De meeste
vrouwen waren naakt of halfnaakt; maar zij droegen stukjes glas en soortgelijken
om den hals of in haar ooren, zooals ook in de oerlanden de vrouwen doen. Hier
en daar had er een een dierenvel over haar naaktheid heengeslagen.
Zij aten en dronken en rookten en men kreeg den indruk dat ze zich amuseerden.
Wij gingen zitten en er werd ons een lang menu voorgelegd, dat, op mooi papier
met goudversieringen gedrukt, in een taal die eenigszins op Fransch leek, was
opgesteld. Het was een veelbelovend stuk litteratuur en wij betuigden onze
instemming. Daarmee scheen de bediende, die ons dit product had aangeboden,
ook tevreden en hij liep haastig weg, alsof het zaakje, voor wat ons betrof, nu
afgeloopen was.
Wij wachtten....
Wij wachtten, en, onder het wachten, keken wij eens met aandacht in het rond.
Vlak tegenover ons zat een dikke ‘meneer’ van middelbaren leeftijd, met een
jongere naakte ‘dame’. Die ‘meneer’ hield vork en mes rechtop, als wapens, in zijn
handen en hij at met gulzige graagte, den rooden kop over zijn bord gebogen. De
‘dame’ at niet, of deed alsof ze niet at; zij rookte sigaretten, de eene na de andere
en keek,
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met iets misprijzends in den blik, rondom over de tafeltjes. Zij was dik geblanket en
had rood-geverfde lippen en een zwarten, opgemaakten haar kop.
- Die ‘meneer’ heeft smaak van zijn eten, merkte ik op.
- Ja, dat is zoo, zeide mijn vriend. Zie-je wel, dat is alles nog zoo nieuw voor hem:
die mooie tafel, de lichtjes, de fijne spijzen en de naakte ‘dame’. Hij is een product
van den oorlog. Niet dat hij in den oorlog meegestreden heeft; integendeel. De
oorlog is over hem gekomen als een weldaad, als een zegen, als iets dat steunt,
en troost, en verheft. Hij is, als ik het zoo mag uitdrukken, het levend bewijs dat ook
het kwade zijn goede zijde heeft, evenals het goede trouwens ook zijn slechten kant
bezit, wat het geval zou kunnen worden met dien ‘meneer’, als zijn eten hem b.v.
àl te goed ging smaken, of wanneer hij àl te veel werk ging maken van de naakte
‘dame’ die nu tegenover hem zit. Laat ons voor hem hopen, dat hij een gepast
evenwicht zal weten te bewaren.
Er werd ons een bord voorgezet, met bruine soep erin. Op het menu droeg dat
brouwsel een hoogdravend-mooien litterairen naam, maar volgens mijn bescheiden
meening bestond het uit Liebig-extract met lauw water. Ik maakte er de opmerking
van aan mijn vriend, die mij bedaard antwoordde:
- Ik geloof toch wel dat het zeer in den smaak valt van de vele, ‘dames’ en ‘heeren’
uit de nieuwe, lieve wereld, die zich thans geroepen voelen om dit vocht te proeven.
Langzaam tusschen de tafeltjes schuivend onder het zacht bespelen van zijn
viool, kwam een der mannen van het strijkje naar onze richting toe. Het was een
bleeke jongeling met lange, donkere haren en hij keek rechts en links, steeds
spelend, over de tafeltjes, alsof hij naar iets of iemand zocht. Hij bleef eindelijk staan
bij het tafeltje van den dikken ‘heer’ en de naakte ‘dame’ en speelde daar voor hen,
voor hen alleen, licht voorovergebogen, met teedere bezieling. De dikke ‘heer’ was
bezig met asperges eten. Hij had er eenige moeite mee. De naakte ‘dame’ rookte
en dronk even van haar glas champagne. Toen ging zij ook asperges eten en had
insgelijks eenige moeite. De zachtheid der viool scheen hen te helpen, de stengels
naar binnen te doen glijden. De zoete tonen zweefden als een genade om hen heen,
schenen een aureool van poëzie te tooveren over het schoon geluk van de naakte
‘dame’ en den dikken ‘heer’, die met inspanning asperges aten. Toen het uit was
stopte de dikke ‘heer’ den
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speler een bankbiljetje in de hand. Hij boog dankend, voornaam en bescheiden, en
ging verder spelen.
Onze leege soepborden waren vóór ons blijvenstaan. Het leek wel of wij nu verder
niets meer zouden krijgen. Mijn vriend deed teeken aan een kellner die ons heette
te bedienen en de man knikte welwillend naar ons toe en liep zoo spoedig mogelijk
van ons weg. Wij kregen het gevoel of hij ons nu voor altijd had verlaten, of wij hem
nooit meer zouden terugzien. Wij dronken een glas van de wijnflesch die mijn vriend
had besteld en waarop een fonkelnieuw etiket prijkte van een zeer bekend merk en
een oud en hooggeroemd jaartal.
Even voorbij het tafeltje van den dikken ‘heer’ en de naakte ‘dame’ greep eenige
beweging plaats. Er was daar een open ruimte en eensklaps verscheen in die open
ruimte een jonge man met een naakte ‘dame’ en zij begonnen er te dansen.
Het was een vreemde, rare dans. Zij bewogen op maat hun in elkaar gestrengelde
handen hoog op en diep neer en zij schenen ook, in het langzaam ronddraaien, met
de grootste aandacht, nu eens rechts en dan weer links, elkanders voeten te bekijken.
Men kreeg den indruk of zij erg verlegen waren dat er iets aan hun schoeisel los
zou komen. Soms liepen zij een eindje verre, alsof zij door iemand achtervolgd
werden en dan weer stonden zij een wijle roerloos stil, alsof zij niet meer wisten wat
te doen. Daarbij speelde een zonderlinge muziek, erg leelijk, met af en toe een
geloei als van vee er doorheen.
- Ik vind dat dansen niets mooi en die muziek in-gemeen, zei ik tot mijn vriend.
- Dat is het dansen en de muziek der nieuwe, lieve wereld, antwoordde mijn vriend.
Ik vind het ook niet mooi, maar 't schijnt toch wel heel mooi te zijn.
Wij hadden een verrassing. De kellner, dien wij voor altijd verdwenen waanden,
kwam opgetogen met een schotel naar ons toe, nam onze borden weg, zette er
andere voor in de plaats en bediende ons hijgend van iets dat op de spijskaart met
een prachtigen vischnaam aangegeven stond. Wij dankten hem met warmte voor
deze zoo vriendelijke als ongehoopte attentie en gedurende een kwart minuut was
onze volle en uitsluitende zorg aan den heerlijken schotel toegewijd. Toen was het
op en wij bekeken elkander met een blik van stille ondervraging. Hadden wij werkelijk
iets gegeten, of was het slechts waan? Wij behielden in den mond een weeë
nasmaak van iets dat misschien goed had kunnen worden, als het een werkelijkheid
was geweest.
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Aan het tafeltje daarnaast kregen de dikke ‘heer’ en de naakte ‘dame’ hun dessert.
De ‘heer’ at room met een vruchtenmes en de ‘dame’ liet een klonter vallen in haar
champagneglas, waarbij zij plotseling heel hard begon te lachen. Zij lachte griezelig.
Er trokken rimpels door haar geblanket gezicht en de open mond liet twijfelachtige
tanden zien. Zij lachte zoo dat de sigaret uit haar hand viel en toen lachte zij nog
veel meer en ook de ‘heer’ begon te lachen, als 't ware stuiptrekkend met dikke
schouders en zware groevenrimpels dwars over zijn speknek. Zij stonden op en
verlieten de eetzaal; en toen kon men, beter nog dan waar ze zaten, zien hoe klein
en rood en dik hij was en hoe zij naakt liep, rechtop wit-naakt, met haar roodgeverfde
lippen en haar opgemaakten zwarten haarkop.
***
Nadat wij nog enkele malen, met lange tusschenpoozen, die ons telkens weer
deden vermoeden dat hij ons voor goed verlaten had, den beminnelijken kellner
hadden teruggezien, stonden wij ook eindelijk van tafel op en stelde mijn vriend de
vraag waarmede wij nu verder wel den avond zouden kunnen doorbrengen.
- Kunst is er met volle teugen te genieten, zoo sprak mijn vriend; er is de bioskoop,
de operette en de varieté's, maar vrees je niet dat het nu al wat laat geworden is
en dat wij ook wellicht niet in de ware stemming zijn om deze uitingen van hooge
en zuivere zielsverheffing naar waarde te schatten? Daarom zou ik je liever willen
voorstellen om in een ‘bar’ onder het verrooken van een onvervalschte havana, een
kopje koffie en een pousje te gebruiken.
Mijn gemoed stemde volkomen met deze goed begrepen zienswijze overeen; en
wij togen naar een ‘bar’ die niet heel verre daarvandaan gelegen was.
Wij kwamen er binnen in een kleine, benauwde, rookerige ruimte, waar het
gedempte schijnsel van rood-omkapte lichten een atmosfeer schiep als van een
bloednevel. Ook daar was het stampvol met mannen in kellnerspakjes en met naakte
vrouwen en er was heel veel drukte en lawaai, hetwelk nog merkbaar werd verhoogd
door het muziekgedreun van een orkestje in een somberen hoek. Daar zaten vier
of vijf mannen met donkere oogen en bruine gezichten in bloedroode buisjes en
men kreeg den indruk, dat zij slagers waren, die schril-kermende slachtoffers
vermoordden en dat de rook- en bloedwalmen, die in de bedompte ruimte zweefden,
daarvandaan kwamen.
- Is dat hier niet een moordenaarsspelonk? Ik voel mij hier niet
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geheel op mijn gemak! vroeg ik, bang fluisterend, tot mijn vriend.
- Geenszins, deelde hij mij geruststellend mede, het is hier een oord van hoog
en zeer voornaam vermaak. Zie en luister maar om je heen.
Mijn vriend had volkomen gelijk. De roode koppen van de meestal dikke ‘heeren’
glommen; en al de naakte vrouwen hadden overdolle pret, en gilden hoog en hard,
en rookten sigaretten en lagen soms met de helft van haar naakt lichaam over de
knieën van de ‘heeren’ uitgestrekt. Er waren nog heel jonge jongetjes onder die
‘heeren’ en die deden soms wat verlegen met de naakte ‘dames’, of ze daar nog
niet heelemaal bij thuis hoorden.
Mijn vriend, die heel veel menschen kende, noemde mij enkele namen op. Veel
van die namen deden denken aan groote zaken in gedroogde groenten, aan
conserven in blikjes, aan visch, aan boter, aan olie, aan aardappelen.
- Men voelt hier veel materieele welvaart, voorspoed, vooruitgang, meende ik.
- Jawel, zeide mijn vriend, maar ook het intellect is hier vertegenwoordigd. Zie-je
daar die dikke meneer met gouden bril, tusschen die andere ietwat kaal-uitziende
meneeer en die naakte dame? Die behoort tot een aanzienlijke uitgevers-firma. En
weet je wie die andere meneer is; de ietwat kaal-uitziende? Dat is een onzer eerste
en meest vermaarde schrijvers.
Vol aandacht keek ik naar 't voorname drietal. De dikke meneer met den gouden
bril had een misprijzend-spotachtige uitdrukking op de lippen terwijl hij luisterde
naar de woorden van den beroemden schrijver, die hem met groote voorkomendheid
iets gewichtigs scheen mee te deelen. De naakte dame zat rechtop te rooken en
hield zich hoog-afzijdig.
- Die beroemde schrijver, merkte ik op, schijnt mij wel zeer onderdanig te doen
tegenover dien beroemden uitgever.
- Dat is ook zoo, bevestigde mijn vriend; en dat geeft dan ook de ware verhouding
der toestanden weer. Je begrijpt toch wel dat een werkgever zichzelf op een hooger
plaats stelt dan een werknemer.
De muziek jammerde en kermde, de bloedwalmen verzwaarden, het lawaai, de
drukte en de benauwdheid werden bedwelmend. Ik kreeg den indruk alsof wij daar
in een scheepskajuit op elkaar gedrongen en gevangen zaten; en eensklaps greep
er iets plaats dat dien indruk nog versterkte: een ‘dame’ was opgestaan, naakt en
grauwbleek, met draaiende oogen in de rook-roode walmen; en zoo
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meteen, vóór ze den tijd had om tot aan de deur te komen, werd ze zwaar zeeziek;
het gulpte en plaste op den grond, terwijl al de andere ‘dames’ en ‘heeren’ om haar
heen, met schrille kreten plaats maakten. Bedienden schoten toe, hielden de ‘dame’
onder de armen, waggelden haar spoedig door een deurtje weg. Men hoorde
stuiptrekkend krijten in het gangetje en weer nog iets dat plonsde, alsof een kruik
met water uitgegoten werd. Een lachsalvo steeg in de ‘bar’ op; enkele ‘dames’ en
‘heeren’ liepen lachend buiten om te zien wat er verder gebeurde.
Mijn vriend en ik waren ook opgestaan en vertrokken.
- Die ‘dame’, zoo sprak mijn vriend, toen we buiten waren, in de straat, waar veel
luxe-auto's stonden te wachten, is blijkbaar nog niet lang in 't vak en zal zich ernstig
moeten oefenen, wil ze haar blijkbaar mooie toekomst niet verbeuren. Ik ken haar
wel, ik heb haar meer dan eens gezien, tijden geleden, in een familie waar ik soms
ging dineeren. Zij kon zeer smakelijk koken; zijn had zoo'n paar schotels van haar
eigen vinding die bijzonder waren. De betrekking, die ze nu heeft aangenomen, is
echter lang niet zoo gemakkelijk als het er wel uitziet. 't Is heusch zwaar werk en
meer dan een heeft er het bijltje bij neer moeten leggen. Denk je maar eens in haar
plaats. Stel je voor dat je zoo avond aan avond naakt moet loopen, dat je moet eten
en drinken en rooken meer dan een normaal mensch inderdaad vermag, dat je
daarbij van 't eene oord naar 't andere wordt versjouwd, dat je nachtrust, - en dan
nog welke nachtrust! - pas begint op het uur dat de meeste menschen gaan
ontwaken; denk daar eens goed over na en zeg mij dan of het iets wonderlijks is,
wanneer zoo een ‘dame’ de juiste notie van tijd en plaats verliest en in een
rookerig-benauwde ‘bar’ het vreemd gevoel over zich krijgt alsof zij op een
slaand-en-rollend scheepsdek liep, in stormende zee.... Gelukkig nog, glimlachte
mijn vriend, dat de golf niet over ons is heengeslagen!
Wij liepen langzaam huiswaarts, door de stil-verlaten straten, waar de lantarens
glinsterden in eenzaamheid over de droog-blinkende keien. Veel sterren hingen
aan den schoenen, donkerblauwen hemel en de kanalen en grachten lagen zonder
een rimpeltje, als gestolde diepten van metaal.
Voor de woning van mijn vriend namen wij van elkander afscheid. Ik drukte en
schudde hem de hand en zei:
- Ik dank je, beste vriend, voor dit heerlijk avondje, dat mij zulk
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een frisschen kijk heeft laten nemen in de nieuwe, lieve wereld. Het heeft mij gul
verkwikt en opgewekt, het zal mij sterken in de eenzaamheid der wildernis, waar ik
mij morgen weer begeef.
- Je zult terugkomen, voorspelde hij, en samen zullen wij nog meer genieten, want
er is nog heel wat meer te hooren en te zien.
- Het leven is schoon, antwoordde ik; heel schoon, héél schoon De nieuwe lieve
wereld bloeit nu; ik wacht in spanning op de vruchten, die hij wel van lieverlede zal
gaan afwerpen.

De Leugen-Bibliotheek.
Te vergeefs loop ik al sinds weken en maanden de boek-en-papier-winkels af, om
een nieuwe landkaart van het lieve Europa te bekomen, zooals de Groote
Grappenmakers en Sinistere Slampampers van diplomatie en politiek dat werelddeel
nu in elkaar hebben gezet. Ik kan wel afzonderlijke kaarten krijgen van enkele, van
zéér enkele landen, maar geen geheel. Dat bestaat nog niet; dat is nog steeds in
wording.
Alles is nog steeds in wording... en verwording in de lieve wereld. En vele mannen
van beteekenis werken aan die wording en verwording mee en maken groote en
grootsche plannen die, naar hun min of meer oprechte meening, de lieve wereld
zullen redden.
Tot die plannenmakers behoort dan ook de heer John Maynard Keynes met zijn
beroemde en bijna beruchte boek: The Economie Consequences of the Peace.
Ik heb het gelezen. Ik heb het van 't begin tot het einde met aandacht gelezen.
Een vriend, - dezelfde vriend die mij een tijd geleden zulk een bijzonder interessanten
kijk in de lieve, nieuwe wereld liet nemen, - zond het mij in mijn eenzaamheid ter
lezing, en vroeg hij onlangs wat ik er van dacht.
Ik had aan mijn vriend gevraagd of ik hier en daar, onder het lezen, langs den
rand der pagina's, iets met potlood mocht aanstreepen. Hij stemde daar zeer
bereidwillig in toe, drong er zelfs op aan, dat ik het doen zou. Ik heb het dan ook
gedaan; en nu ik aan mijn vriend mijn indrukken moet mededeelen, doorblader ik
nog eens het boek om te zien wat ik zoo al aangeteekend heb.
Ik lees, bij een lange, kronkelende streep: juist.... zeer juist. Even verder, bij een
kruisje: grappig. Nog verder, bij een dubbele streep: hoogst gevaarlijk. Ik blader
door en kom aan een passage, waar in
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goed Vlaamsch-dialekt gekrabbeld staat: nee, zulle! - Inderdaad, de schrijver vertelt
hier van zijn tocht door Vlaanderen; en ik volg het relaas met bijzondere aandacht,
wijl ik de streek en de toestanden daar ken als mijn zak. Ik lees en herlees; en,
plotseling, bij een dikke, harde streep, staat een woord waar ik zelf van schrik:
Leugenaar!
Die harde, dikke streep omlijst het volgende:
‘Popular sentimente is most at fault, I think, in the case of Belgium. In any event
Belgium is a small country, and in its case the area of devastation is a small
proportion of the whole. The first onrush of the Germans in 1914 did some damage
locally; after that the battleline in Belgium did not sway backwards and forwards, as
in France, over a deep belt of country. It was practically stationary, and hostilities
were confined to a small corner of the country, much of which in recent times was
backward, poor, and sleepy, and did not include the active industry of the country.
There remains some injury in the small flooded area, the deliberate damage done
by the retreating Germans to building, plant, and transport, and the lost of machinery,
cattle, and other movable property. But Brussels, Antwerp, and even Ostend are
substantially intact, and the great bulk of the land, which is Belgium's chief wealth,
is nearly as well cultivated as before. The traveller by motor car can pass througt
1)
and from end to end the devastaked area of Belgium almost before he knows it....’
Zoo!.... zoozoo....! De heer Keynes, dus, is door het verwoeste gedeelte van
België gereisd, van 't eene eind naar 't ander, en dan nog wel in November 1918,
zonder dat hij iets noemenswaard van verwoesting gemerkt heeft. Dat is kras, want
ik ben er ook geweest, en ik heb gezien! Hoe is de heer K. er dan doorheen gereisd?
Wellicht slapende, in zijn wagen, of althans de oogen dicht, na een te goed diner?
Eigenlijk moet hij op een gegeven oogenblik toch wakker zijn geworden, want bijna
op dezelfde pagina van zijn verhaal schrijft hij, zichzelf op de meest-flagrante wijze
tegensprekend:
‘One devastaked area was exactly like another - a heap of rubble, a morass of
shell-holes and a tangle of wire.’ En in een nota, voegt hij er aan toe:
‘To the British observer, one scene, however, stood out distinguished from all the
rest - the field of Ypres. In that desolate and ghostly spot, the naturel colour and
humours of the landscape and the climate seemed designed to express to the
traveller the memo-

1)

Alle cursiveering is van mij. C.B.
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ries of the ground. A visitor to the salient early in November 1918, when a few
German bodies still added a touch of realism and human horror and the great struggle
was not certainly ended, could feel there, as nowhere else, the present outrage of
war....’
Hoe heb ik het nu met den heer K? Moet ik mijn leelijk epitheton ‘leugenaar’
behouden, of wat moet ik ervoor in de plaats zetten? En wat zal ik antwoorden aan
mijn vriend, die mijn meening vraagt, over het boek, en wel, speciaal voor wat België
betreft? Ik weet er niets anders op te vinden dan een uitnoodiging aan mijn vriend
om zelf te komen kijken; en ik schrijf hem als volgt:
‘Waarde Vriend,
Heel gaarne zou ik je mijn meening mededeelen over het boek van den heer K.
voornamelijk wat betreft hetgeen hij schrijft over België, maar de heer K. heeft mij
dit tot een heel moeilijke, zooniet onmogelijke taak gemaakt en ik weet er niets
anders op dan dat je naar hier komt kijken om je persoonlijk, met wat je noemt je
eigen oogen, rekenschap van den toestand te geven.
De heer K. heeft blijkbaar slechts luttele uren noodig gehad om zich te overtuigen
dat er niets bijzonders was te zien; ik, echter, moet je vooruit waarschuwen, dat ik
op zijn minst twee volle dagen zal gebruiken met een snellen en krachtigen
motorwagen, om je eenigszins, en détail, een overzicht te kunnen geven van wat
er inderdaad, en dan nog maar in een gedeelte van de beide Vlaanderen, verwoest
is.
Kom dus maar gauw, waarde vriend; wij zullen 't boek van den heer K. in den
wagen meenemen en zijn geschreven relaas aan de nog levende en trillende
werkelijkheid toetsen.’
Mijn vriend heeft mijn invitatie aangenomen en ik ben met hem rondgereden. Wij
zijn gekomen op de naakte doodsvlakte van Gheluvelt en aldaar even uitgestapt.
Ruim twee jaar zijn nu vervlogen sinds de oorlogsverbeesting hier ophield en hier
en daar schijnt weer eenig leven over de eindelooze desolatie te ontwaken. Hier en
daar staat een eenzaam houten huisje, met fonkelnieuw rood pannendak en er
omheen is een lapje grond bebouwd. Dat zijn als kleine oasen in de uitgestrektheid
der woestijn. Verder, zoover de oogen reiken, is het nog steeds de wildernis van
granaattrechters en modderkuilen, waaruit de woekerplanten en het onkruid weelderig
opschieten. Hier is de
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heer K. twee jaar geleden, toen de verwoesting nog oneindig veel erger was,
voorbijgemotoord; maar hij heeft het niet gezien, want je kon er haast niets van
merken, naar hij beweert.
Hier was Ieperen. Dàt heeft de heer K. wèl gezien en het heeft een diepen indruk
op hem gemaakt. Maar hier verder, tusschen Ieperen en Diksmuide, waar de
omgewoelde bodem nu nog aan een maanlandschap doet denken, - een
maanlandschap met het verkoolde bosch van Houthulst als een zwarte nachtmerrie
er midden-in - en in Diksmuide-zelf, waar àlles is vernield, heeft de heer K. alweer
niets gezien, evenmin als hij iets gemerkt heeft van het doode Nieuwpoort, dat de
tragische geraamten van zijn ruines als verbleekte beenderen en botten tegen de
oneindigheid der zee verheft. En hij heeft ook niet gezien de tientallen en twintigtallen
groote en kleine dorpen, die allen min of meer vernield zijn, met stukgeschoten
kerken, met afgebrande molens, met opgeblazen bruggen, met daklooze huizen,
waarvan men hier en daar met hout en stroo de grootste gaten heeft gestopt. De
heer K. rekent verder blijkbaar niet tot de verwoeste oorden een stad als
Dendermonde, die van den aardbodem is weggevaagd, en hij zegt ook weinig of
niets van Aerschot en Leuven, waarvan de gapende wonden anders nog luid genoeg
spreken.
Mijn vriend was verontwaardigd. Die man heeft gelogen en ik vertrouw ook verder
zijn heele boek niet meer! riep hij met kracht. Ik wil het niet meer zien. Je kunt het
van me cadeau krijgen!
- Ik ben er weinig op gesteld, aarzelde ik, ten zij....
- Ten zij.... echode hij.
- Ten zij je 't mij zoudt willen afstaan voor mijn Leugen-Bibliotheek, zei ik.
- Je Leugen-Bibliotheek?
- Jawel, ik bezit een oorlogs-leugen-bibliotheek. In twee groote vakken heb ik een
gedeelte, - een klein gedeelte, dat begrijp je, want ik heb geen zin mijn boekenkasten
daarmee op te stapelen, - een klein gedeelte dus van de overweldigend-uitgebreide
leugen-litteratuur verzameld, die tijdens en na den oorlog in diverse landen
verschenen is. Wil je 't eens zien?
- Dolgraag, antwoordde hij; en hij volgde mij naar mijn studeerkamer. Daar schoof
ik een groen gordijn weg en hij zag de twee ruime vakken: links de Entente-leugens;
rechts de Duitsche en andere leugens. Het rechtsche vak telde nog al heel wat meer
boekdeelen dan het linksche. Er was ook nog een kleiner vakje onderaan: Neutrale
Leugens!
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Mijn vriend glimlachte. Verduiveld leuk, zei hij; verduiveld leuk, Hij nam een paar
deelen in de hand, doorbladerde, grijnslachte! schoof ze weer op hun plaats.
Verduiveld leuke collectie, herhaalde hij nog eens, en stond met 't boek van Keynes
in de hand, of hij er niet goed raad mee wist.
- Waar zou je 't willen hebben? vroeg hij eindelijk.
- Het is mij ‘ganz egaal,’ mijn viiend, antwoordde ik. Zooals je ziet, ik huldig het
‘pro’ zoowel als het ‘contra’. Ik ben op 'n zekere manier neutraal.
- Ik niet, zei hij, althans in dit geval niet. En met een vrij onzachten stomp duwde
hij 't boek in 't rechtsche vak.
Daar zit het nu.

Vivent les Boches!
Ja.... vivent les Boches! - Wij hebben nu, - en met reden, - al zoo ontzaglijk veel
kwaad gezegd over ‘Les Boches’, dat het haast genoegen doet er ook eens iets
betrekkelijk-goeds van te kunnen vertellen. Vivent les Boches!....
Dit, naar aanleiding van boomen, ja, van boomen, in België.
Ik herinner mij, tijdens den oorlog, in Holland een conferentie te hebben bijgewoond
van een Belgischen meneer, die sprak over de verwoestingen door de Duitschers
aangericht in België. Die meneer behoorde tot den kring die zich later tot het berucht
Comité de Politique Nationale heeft ontpopt, - dat fameuze Comité, hetwelk zoo
buitengewoon tactvol optrad tijdens de onderhandelingen met Holland en ook aan
België, niet alleen in Holland, maar over de geheele wereld, zoo bijzonder veel
goeds heeft gedaan. Die meneer dan, was welsprekend en kaalhoofdig: hij
verdedigde sterk het zieltogende vaderland met zijn tong; en, om een denkbeeld te
geven hoe België er na het vertrek der Duitschers zou uitzien, streek hij met de
hand over zijn kaalheid en riep:
- Zoo zal het er uitzien, kaal als mijn hoofd, want de Duitschers hebben alle
boomen in het land geveld!
Ik voel nog hoe diep-pijnlijk mij die woorden troffen. Een huis, een fabriek, die
kan men weer opbouwen; maar een boom, een bosch, daar gaat een menschenleven
mee heen. Ik haatte de Duitschers, om dat vernietigen van het natuurschoon, haast
nog vinniger dan om het afbranden van steden en het vermoorden van menschen.
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De zoogenaamde vrede kwam en ik keerde in 't land terug. Ik hield, zoo men het
uitdrukt, mijn hart vast. Wat zou ik zien? Een barre wildernis? Een naakte woestijn,
zonder nog één boompje? Een kale vlakte, zoo kaal als de glimmende schedel van
den vurigen patriot?
't Viel mee; 't viel buitengewoon mee! Zeker, er gaapten hier en daar leelijke gaten;
maar wie het vroeger niet gekend had zou het nog niet al te zeer gemerkt hebben.
Een dreef, al waren er ook wel de helft der boomen uitgedund, was toch een dreef
gebleven; een bosch, al zag men ook het landschap tusschen de stammen schitteren,
bleef toch een bosch. Er was met methode vernield, met een idee van nog eenig
behoud, met eenige zorg voor esthetiek en toekomst. In geen geval althans en
nergens, behalve aan het eigenlijke oorlogsfront, leek het landschap op den kalen
schedel van den blakenden mond-patriot.
Dat troostte mij ontzaglijk. Ik dacht: wat nog gebleven is, is schoon genoeg en
wat verdwenen is zal worden bijgeplant en wederopgroeien. De tijd zal helen. Enkele
jaren en men zal van de verwoesting niets meer merken.
Helaas!.... ik had zonder den waard gerekend. Die waard, - de Belgische eigenaar,
- heeft zelf systematisch vernietigd wat ‘Les Boches’ nog hadden laten staan. Voor
wat waardeloos bankpapier, omdat de prijzen hoog waren, heeft hij geveld en gekapt,
op zijn manier ook methodisch, zooals ‘Les Boches’, maar dan volgens de
nivelleer-methode, die niets laat staan, geen struik, geen mooie boom: het
scheermes, de kale vlakte, nu inderdaad gelijkend op het kale patrioten-hoofd van
den vertoornden spreker. Het uitzicht van het landschap is er door veranderd,
tienmaal erger dan door de wandaden van ‘Les Boches’; en nu plant de nationale
vernieler bezemstelen daar waar twee jaar geleden nog de prachtigste boomen
stonden: tragische, naakte bezemstelen, scheefgeduwd reeds door den wind, alsof
zij voor zulk een ontzettend vandalisme den moed lieten Zakken en weigerden te
groeien.
Vivent les Boches! 't Is diep bedroevend zulks te moeten denken.... te moeten
denken dat de lafste en wreedaardigste vijanden waarschijnlijk niet zouden gedaan
hebben en ook van anderen niet zouden geduld hebben wat de eigen bewoners en
bezitters van het land nu zelven doen.
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Cinema-bruggen-en-sporen
Eenieder heeft wel eens, tijdens den oorlog, door militaire pontonniers en pioniers,
een spoorweg zien aanleggen, of een brug zien opbouwen,.... in de cinema.
Dat ging zoo: Een groote bom viel neer en de brug vloog in een rookwolk uit
elkaar. De stukken beton lagen als rotsblokken in de rivier gestort en de verwrongen
rails kronkelden zich als desperate armen in de lucht.
Onmiddellijk waren daar de militaire pontonniers en pioniers. Reusachtige kranen
tilden formidabele balken in de hoogte, lieten die neer, strekten die over het water.
In enkele minuten was een nieuwe sterke, houten brug gebouwd. Een trein vol rails
kwam aangereden; die rails werden over de brug gelegd en er op vastgeklonken;
en dadelijk reed de trein weer over de brug heen: een eindeloos-lange militaire trein,
de open wagons beladen en overladen met kanonnen, mitrailleuzen, allerhande
tuig; en achterop zat een groepje soldaten: lachend, pratend, pijpjes rookend en
grapjes makend: de militaire pontonniers en pioniers, die zoo maar al spelende, in
een vloek en een zucht, vernielde brug en spoor hadden hersteld.
Het publiek applaudiseerde geestdriftig en iedereen dacht: Ach, laat de oorlog
maar gedaan zijn, wat zal al die verwoesting vlug en goed hersteld worden!
De oorlog eindigde, de zoogenaamde vrede kwam en de jarenlang verbannen
menschen keerden naar hun haarsteden terug.
Zij zagen overal de ingestorte bruggen en de opgeblazen spoorwegen liggen,
maar zij dachten aan de wonderen van voortvarendheid, die zij in de cinema hadden
bijgewoond en zeiden: 't Heeft niets te beteekenen; in enkele dagen is alles hersteld.
Enkele dagen verliepen. De bruggen lagen ingestort, de spoorwegrails tragisch
ten hemel opgekronkeld en geen hand werd er naar uitgestoken. Waar bleven toch
de cinema-pontonniers-en-pioniers, die 't reuzenwerk zoo snel en goed op 't desk
hadden verricht? Nu, beter en vlugger dan in oorlogstijd, moesten zij immers kunnen
opschieten. Niets hinderde hen meer: geen bommen vielen, geen levensgevaar
dreigde. Waar waren ze nu? Waarom kwamen ze niet?
De dagen werden weken, de weken werden maanden en nog steeds lagen daar
de ingestorte bruggen, de opgeblazen rails. Houten nood-
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bruggen waren inderdaad op sommige plaatsen aangelegd; maar van herstelde
spoorwegen geen schim: het leek wel alsof het spoorwegverkeer nu eens voor goed
en voor altijd was opgedoekt, als iets uit het verleden, dat geen reden tot bestaan
meer had.
Het onkruid schoot onder de ruines op; er begonnen kleine boompjes te groeien
tusschen den warboel van spalken en staven; en de verontwaardigde menschen,
eindelijk begrijpend hoe zij in den cinema voor den gek werden gehouden, gingen
zelven aan het werk, namen mee naar huis wat hen van dienst kon zijn, bouwden
er zich primitief een woning, een onderdak mee op.
Zoo geraakte de boel langzamerhand wat opgeruimd. De voormalige spoorbaan
werd een openbare weg; wie nog een rijwiel had fietste er langs om tijd te winnen
en op de hellingen van den spoordijk werden aardappels geplant en groenten
gezaaid.
Toen.... toen er weer iets te vernietigen was, kwamen eindelijk de pontonniers en
pioniers!.... Zij sloegen de handen aan 't werk.... o,.... langzaam.... dood en dood
langzaam, maar toch nog vlug genoeg om den schralen oogst van de bedrogen
menschen te vernielen. De menschen grijnsden en vloekten, verzonden hen
schimpend en spottend naar de cinema, of ze soms dáár ook nog wat te verrichten
hadden; maar onverdroten lui en langzaam zetten de kerels hun lanterfantendwerken
voort; en eindelijk, na zoowat een jaar of meer, zag men een puffende wrak van
een treintje weer langs de vagelijk herstelde spoorbaan rijden.
De vernielde bruggen echter, bleven liggen en liggen er nog steeds. Enkele zijn
reeds verrot en verteerd. Als het niet verder meer kan, wordt er dan een nieuwe
houten brug gelegd, als in de cinema....
Maar ik geloof niet, dat de cinema nu nog den opbouw van een brug of den aanleg
van een spoorweg zou durven vertoonen.... Er zou wat gefloten worden!
CYRIEL BUYSSE.
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De zelfvermomming des absoluten.
II.
We hebben in ons vorig opstel de fundamenteele vijandschap tusschen Levensdrang
eenerzijds, drang naar recht en rede anderzijds uiteengezet en daarbij enkele der
middelen genoemd, van welke de Levensdrang zich bedient, om den drang naar
recht en rede in den mensch, welke opheffing is en zelfopheffing, te stuiten.
We behandelden reeds in ‘Prometheus’ dezelfde twee-spalt en toonden aan hoe
zij zich vertoont als een beurtelings overwegen van een der beide drangen in den
mensch die daardoor soms redelijk en soms dogmatisch, dan wel
tot-op-zekere-hoogte redelijk, en tot-op-zekere-hoogte dogmatisch is - of soms
rechtvaardig en soms blindzelfzuchtig, dan wel tot-op-zekere-hoogte rechtvaardig,
en tot-op-zekere-hoogte blind-zelfzuchtig is We toonden verder aan hoe dezelfde
splitsingen, welke elken mensch in-zich-zelf verdeelen, konden worden
onderscheiden in de conflicten van perioden tegenover perioden, en van menschen
tegen menschen.
In al deze gevallen hadden we met een afwisseling te doen - wel nimmer zoo
scherp als wij het duidelijkheidshalve soms voorstellen moesten, maar toch
onmiskenbaar -, het zal ons nu echter blijken dat de beide tegenstrevige drangen
kunnen samenvallen, in één hetzelfde moment, in één en denzelfden mensch -,
m.a.w. dat op bepaalde wijzen het Absolute in één persoonlijkheid evenzeer wèl tot
zelfaanschouwing als niet tot zelfaanschouwing streeft te komen. Welke is de
synthese van een gelijktijdig en evenzeer niet en wel zichzelve willen aanschouwen?
Deze: zich onder een schijngestalte, in een vermomming aan zichzelf vertoonen.
En dit willen we heeten: zelfvermomming.
Om de noodzakelijkheid en daarmee de mogelijkheid dier zelfvermomming aan
te toonen, moeten we ons rekenschap geven van de functie, welke de mensch in
dit gebeuren-van tweespalt vervult -, en daarbij in het oog houden dit:
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In een als bestaans-grondslag van alles en allen, als zelfbewustzijnsvoorwaarde
van het Absolute-zelf gedacht conflict zijn de beide tegenstrevige drangen (die we
‘krachten’ willen noemen) aan elkaar gelijkwaardig. Het krachtens de zelfhandhaving
des Absoluten geproduceerde Absurde is der rede tegenstrever, maar aan haar
gelijkwaardig, het krachtens hetzelfde proces geproduceerde Onrecht is het
Rechtvaardige tegenstrevig, maar eraan gelijkwaardig.
Den naar redelijkheid strevenden mensch zal het wel steeds voorkomen, dat het
redelijke beter is dan het absurde, doch dit is een eenzijdigheid, die de Rede-zelf
in hem, telkens corrigeert en waarin hij toch, krachtens zijn structuur, telkens weer
vervalt.
Houden we dus die fundamenteele gelijkwegendheid van het Redelijke en het
Absurde in het oog en geven wij er ons voorts rekenschap van, dat menschen in
de verwezenlijking van beide de (actiefpassieve) ‘middelaars’ zijn, door middel van
hun intellect en door middel van hun zedelijk streven, dan volgt daaruit dat aan de
realisatie en de instandhouding van het Absurde evenveel intellect en evenveel
zedelijk streven moet worden besteed en dus wordt besteed als aan de realisatie
en de instandhouding van het Redelijke. M.a.w: ‘slechte’ en ‘absurde’ zaken werden,
worden en zullen steeds worden gediend door ‘goede’ en ‘verstandige’ menschen.
Het onderscheid dat tusschen ‘betere’ en ‘slechtere’ menschen valt te maken,
berust onmiddellijk op de zelfonderscheiding des Absoluten en is dus daartoe
betrekkelijk, d.i. relatief. Het ligt in het meer-of-minder overwegen van het Ik-gevoel.
De ‘betere’ mensch voelt de behoefte tot opgaan (ondergaan!) de ‘slechtere’ begrijpt
die behoefte zelfs niet, in hem overweegt het Ik-gevoel. De essence van elke religie
is het offer, in hoogste instantie de zelf-opoffering (zelf-verloochening =
zelfontkenning als tegendeel van zelfbevestiging!) het ideaal van elke natie is de
dappere die in den strijd zich vergeet en zich geeft. Buiten die onderscheidingen,
de zelf-onderscheidingen des Absoluten, kan over ‘het ethische’ niet gesproken
worden.
In het intellectueele geldt derhalve hetzelfde onderscheidt in den (intellectueel)
‘slechtere’ valt de belangstelling samen met het belang, in den intellectueel betere
gaat de belangstelling, het belang te boven, maar wijsgeerige (of wetenschappelijke)
problemen uit, die hem of van geen persoonlijk nut kunnen zijn of die hij niet najaagt
(althans niet meent na te jagen) om dat nut. Ook hier is het onderscheid ontleend
aan de fundamenteele zelfonderscheiding des Absoluten, aan de fun-
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damenteele twee-spalt gelijk we dat herhaaldelijk hebben uiteengezet.
Het onderscheid dat te maken valt tusschen ‘betere’ en ‘slechtere’ zaken moet
dus, wil het redelijk zijn, ook weer wortelen in hetzelfde beginsel der
zelfonderscheiding. Streven naar recht (als egalisatie-drang aangetoond) is,
krachtens dien grondslag het ‘betere’, streven naar macht (als distinctie-drang,
levensdrang aangetoond) daartegenover het ‘slechtere’, doch beide, we kunnen
het niet genoeg zeggen, boven die onderscheiding uit, als projecties van
tegenstrevige, maar gelijkwegende krachten, gelijkwaardig en dus tot hun realisatie,
een gelijk deel vereischend van wat we in menschen ‘het betere’ noemen: het
vermogen (zedelijk en intellectueel) om een zaak, welke ook, te dienen, zich daaraan
te geven, daarin op te gaan.
Kennis en oordeel zijn, naar we in ons eerste artikel aantoonden, kennis des
onderscheids en oordeel des onderscheids, het wezen van de intelligentie is het
onderscheiden (= het opheffen) daar door middel van de menschelijke intelligentie
het Absolute tot zelfonderscheiding (zelfopheffing) komt.
Zal dus deze menschelijke intelligentie het Absurde kunnen dienen, dan zal het
Absurde den schijn moeten hebben van het Redelijke.
Wanneer ‘betere’ menschen zich geven aan een zaak, welks grondslag en
oogmerk is het verkrijgen van macht (nationale, politieke, clericale) dan grijpt er
derhalve dit plaats, dat ze opgaan (ondergaan) in hun eigen zelfbehoud, dat ze den
tegenstrever van hun Ik-gevoel in dienst stellen van dat Ik-gevoel, d.i. veroordeelen
om zijn eigen vijand te dienen. Dit is weer alleen mogelijk, wanneer de Machtszaak
die ze dienen den schijn heeft van een Rechts-zaak. Hun zaak is dan schijn-heilig,
maar zij zelf kunnen daarom wel heilig zijn. Met al hun vermogen tot zelfopheffing
dienen ze de zaak van hun zelfhandhaving.
Aldus voorziet de zelfvermomming des Absoluten, die het Absurde den schijn
van het Redelijke geeft en het Onrecht den schijn van het Recht in deze
fundamenteele noodwendigheid, dat in dienst van het Absurde evenveel intelligentie
zal worden besteed als in dienst van het Redelijke en in dienst van het Onrecht,
zelfbevestiging, evenveel deugd (zelfverloochening) als in dienst van het Recht,
krachtens beider fundamenteele gelijkwaardigheid.

1)

Men denke aan het verband van ‘spalt’ met splitsen, splijten en spouwen!
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In de ‘zelfvermomming’ zoekt en ontvliedt het Absolute zich gelijktijdig. Waar het
Absolute zich in schijngestalten (spotvormen) aan zichzelf vertoont, daar wordt de
drang naar opgaan (in zich zelf) bevredigd, zonder het aan het ware opgaan
onverbrekelijk verbonden ondergaan, wordt dus als het ware onschadelijk gemaakt,
losgelaten en tegengehouden gelijktijdig.
Waar de mensch zijn ‘deugd’ besteedt aan wat bijdraagt tot zijn eigen glorie en
levensbehoud, daar wordt de drang naar zelfopoffering bevredigd, zonder de aan
de ware zelfopoffering onverbrekelijk verbonden zelfvernietiging, d.i. weer:
onschadelijk gemaakt.
Waar de mensch zijn intelligentie aan het absurde (de distinctie die niet opgeheven
wordt, d.i. zijn levensbehoud!) besteedt, alsof het (het relatieve, ophefbare) redelijke
ware, daar wordt de drang der intelligentie bevredigd, zonder de aan het ware
wijsgeerige denken onafscheidelijk verbonden zelfopheffing, daar wordt de
intelligentie beziggehouden en van haar oogmerk vervreemd: onschadelijk gemaakt.
In de zelfvermomming des Absoluten ligt derhalve de synthese van zelfopheffing
en zelfhandhaving, voor den mensch: de gelijktijdige bevrediging van
zelfverloocheningsdrang en zelfbehoudsdrang in één en hetzelfde gebaar.
Ze is fundamenteel, noodwendig, dus altijd en overal. En hier blijkt de algemeene
beteekenis en de volle noodwendigheid van dat onvermogen om te onderscheiden,
te vergelijken, te critiseeren en te synthetiseeren, en van den afkeer tegen het
wijsgeerig denken 't welk we in ons vorig hoofdstuk ten opzichte van het taalgebruik
hebben aangetoond, en dat in sommige individuen, welke daarom toch volstrekt
niet ‘dom’ of ‘onbruikbaar’ zijn, zoo ongelooflijk ver kan gaan. Wel moet het ver
gaan, die afkeer, dat onvermogen, daar altijd maar weer schrandere menschen de
volheid van hun energie moeten geven aan het absurde (zinlooze en zinledige) en
brave menschen de warmte van hun hart aan het onrecht, niet omdat ze het Absurde
(in zijn Absurditeit) en het Onrecht (in zijn ongerechtigheid) als grondslagen des
bestaans hebben onderkend, maar omdat ze niet begrijpen en niet onderscheiden
mogen, zoodat tegenover alles wat ze doen en beoefenen het redeloos gevoel van
vanzelfsprekendheid hun eenig richtsnoer is.
Leugen en misleiding, zelfverblinding en zelfbegoocheling met alles, wat we
kunnen noemen: onstoffelijk gezichtsbedrog, heirlegers spotvormen en
schijngestalten, waarin de mensch, meenend rede en
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recht te eeren, zijn Ik dient en zijn Ik behoudt - in stelligheid van allen aard, in de
zekerheden van de wetenschap en in de zekerheden van het geloof! - het blijkt alles
als resultaat der Zelfvermomming, die de synthese van het tegenstrijdige is.
Van enkele dier schijngestalten willen we trachten het ware karakter bloot te
leggen, daarbij uitgaande van ééne, die we beschouwen als fundamenteel -, we
hopen aan te toonen waarom.
Reeds het onontwikkeld Eenheids-begrip erkent ‘De Eenheid’ als de gedachte of
beleden synthese van het Vele -, waarin al het Vele begrepen is, in den dubbelen
zin van het woord -, zoodat dan ook pas het waarachtig in-begrijpen van het Vele
zin aan de Eenheids-gedachte geeft. De aanblik van de Eenheid is derhalve in den
aanblik van het Vele, ten opzichte van elkaar in tweespalt verkeerend. Het in
eeuwige, nimmer aflatende tweespalt verkeerende, het in-zich-zelf eindeloos
verdeelde is de eenige ‘afspiegeling’ van ‘De Eenheid’, welke zich waarnemen laat.
Dit lijkt eenvoudig genoeg en, zoo iemand, dan heeft Hegel dit geweten in
tegenstelling met Spinoza, die ondanks al zijn pantheisme, de oude anthropomorphe
1)
gedachte aan ‘Majesteit’ niet van zijn godsbegrip losmaken kon doch zoo iemand,
dan heeft ook Hegel het weer vergeten, toen hij den (idealen) Staat heette de
uitdrukking van ‘die götliche Idee, wie sie auf Erden vorhanden ist.’ Het op deze
wijze verheerlijken en vergoddelijken van de Staats-eenheid - resultaat van de
eenswillendheid en eensgezindheid, het opgaan(ondergaan) der individuen - is,
wanneer we de overeenkomstige verheerlijking en vergoddelijking van partij-eenheid
en kerkelijke eenheid erbij beschouwen, te zeer algemeen, dan dat we die in Hegels
geval behoeven toe te schrijven aan zijn positie in het Pruisen van het begin der
19de eeuw. Het is ook volstrekt niet noodig: het kan worden aangetoond als een
fundamenteele ‘inblazing van den Levenswil’.
Tegenover de genoemde vergoddelijking schreven we reeds in ‘Prometheus’: ‘De
uitdrukking van de Eenheid is het in-zich-zelf verdeelde, het tegen-zich-zelf gekeerde,
de eeuwige beweging van contrast-aanschouwing en contrast-verevening en de
zoogeheeten Eenheid van Staat en Kerk is niets dan daarvan de schijngestalte en
het tegendeel.’

1)

We herinneren aan wat Darwin, blijkens het citaat in ons vorig hoofdstuk, van zichzelf omtrent
het inwerken van oude inprentingen getuigt!
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We hebben over dit misverstand in ‘Prometheus’ onze verbazing uitgesproken.
Doch naarmate we, in den loop van ons betoog, zich binnen en uit dien eenen
spotvorm steeds nieuwe zagen ontwikkelen, begrepen we meer en meer die
spotvorm-vorming als noodwendig, totdat we er ten slotte in herkenden de bijzondere
wijze van Zelfweerstreving, welke wij nu Zelfvermomming noemen en die optreedt
daar waar de Levenswil zich keert tegen het onderscheidende (opheffende) intellect
en dit noopt, haar eigen vijandin te dienen en tegelijk in die misleiding, bevrediging
te vinden.
Aan al die spotvormen ligt die der Eenvormigheid (van staat of Kerk) zich
vertoonend als Eenheid ten grondslag en om dit aan te toonen, willen we eerst
enkele essentieele trekken, voorzoover tot ons oogmerk dienstig, in verschillende
maatschappij-beschouwingen blootleggen.
We herkennen dan algemeen deze dogma's:
1e. De menschen-gemeenschap is ontstaan na en uit een zonder bewijsvoering
(als ‘vanzelfsprekend’!) aangenomen ordeloozen toestand, die dan Natuurlijke Staat
(of toestand) wordt geheeten. Het stichten van een gemeenschap (in welken vorm
ook) is in die gedachtegang een daad van inzicht en hooger besef.
2e. In de inrichting der gemeenschappen is een geleidelijke ontwikkeling
(verbetering) waar te nemen, zoodat men dan ook van ‘lagere’ en ‘hoogere’
staatsvormen spreekt en deze hangt samen met de hoogere ontwikkeling van het
individu. Naarmate het individu daartegenover geestelijk en zedelijk beter wordt,
zal het staats-leven ook een hooger trap van volmaking bereiken.
De onderlinge samenhang dezer dogma's is duidelijk. Waar het stichten van
gemeenschappen als een op hooger inzicht gebaseerde, ter wille van allen
ondernomen handeling wordt gedacht, daar is de gestadige volmaking van het
gemeenschapsleven de voorwaarde van verderen geestelijken groei en zal
omgekeerd, elke geestelijke winst bijdragen tot verbetering van het
gemeenschapsleven. Met het machtwoord ‘wisselwerking’ (dat, als alle
1)
machtwoorden, veel lijkt doch zonder nadere uiteenzetting niets beteekent) pleegt
men het troebele en verwarde in deze voorstellingswijze te dekken.
Men kan zeggen dat in deze opvattingen de uitersten der menschen - de
conservatief in het vergoddelijken van den huidigen Staat,

1)

Men merke op dat ook uit-één-zetten een (onder)scheiding uitdrukt.
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waaraan niet mag worden geraakt, het liefhebben en verdedigen waarvan de hoogste
deugd zou zijn, de Utopist in het vergoddelijken van een Toekomststaat, waaraan
niet mag worden getornd - elkander ontmoeten en dat de uitersten der tijden elkaar
ontmoeten, daar er van Plato af tot op Wilhelm Wundt eigenlijk niets veranderd is!
Slechts over de drijfveeren, die de menschen tot samenwonen brachten, loopen
de meeningen uiteen, doch dit is voor ons oogmerk van geen belang.
In Plato's ‘Protagoras’ dan heet het dat de menschen, door Epimetheus' onverstand
weerloos gebleven tegenover de dieren, zich met elkaar vereenigden om aldus zich
voor uitroeiing te behoeden. Tot elkaar gekomen, beleedigden zij elkaar, omdat ze
de kunst des samenlevens (Schleiermacher, aan wiens vertaling deze weergave
1)
ontleend is , zegt: bürgerliche Kunst) nog niet verstonden, zoodat ze zich opnieuw
verstrooiden en weer dezelfde gevaren liepen, totdat Zeus, voor hun ondergang
beducht, Hermes tot hen afzendt, om ze ‘Scham und Recht’ te leeren. Reeds
Homerus -, wordt er in dit verband bijgevoegd - beschouwt ‘het ontzag voor goddelijke
en menschelijke wetten’ benevens het recht en het rechtsbewustzijn als
onontbeerlijke grondslagen voor het gemeenschapsleven en het zedelijk leven in
het algemeen.
Met een eigenlijke beschouwing omtrent het ontstaan der samenleving hebben
we hier natuurlijk niet te doen -, we wijzen er slechts op dat het voorafgaan van een
zekeren ‘natuurlijken staat’ ook hier ‘vanzelfsprekend’ wordt geacht, dat ‘Scham
und Recht’ de grondslagen heeten van het gemeenschapsleven en dat zedelijk
leven en gemeenschapsleven worden vereenzelvigd - een zienswijze, die volkomen
in overeenstemming is met Plato's ‘Staat’.
Staats-beschouwingen, welke uitgaan van Paradijs-leven en Zondeval kunnen
we voor het oogenblik onbesproken laten. Dit ‘uitgaan van de Schrift’ (we herinneren
aan Bossuet's ‘Politique tirée de la Sainte-Ecriture’) duurde tot Hobbes, die daarom
dan ook wel ‘de vader van de moderne filosofie’ wordt geheeten. Algemeen was tot
dan ook aanvaard de stelling van Aristoteles, dat de menschen elkander hebben
gezocht, omdat ze ‘gezellige (gezelschap-zoekende) dieren’ zijn, doch Hobbes
ontkent dit. In zijn zienswijze is de Natuurlijke Staat er een van vijandschap ‘van
allen tegen allen, zoodat de

1)

Pagina 27 e.v.
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menschen, tot onderlinge beveiliging, zich tezamen voegden, contracten maakten
1)
en een koning kozen.
2)
Hegel, in zijn Encyklopaedie, bij zijn definities omtrent zede, recht en staat , citeert
en onderschrijft Hobbes' opvatting, aanvaardt als ‘vanzelfsprekend’ den
Natuurtoestand als aan de Staatsvorming voorafgegaan en zegt daarover ‘Das
Recht der Natur ist darum das Dasein der Stärke und das Geltendmachen der
Gewalt und ein Naturzustand ein Zustand der Gewalttätigkeit und das Unrechts von
welchem nichts Wahrerers gesagt werden kann, als dass aus ihm herauszugehen
ist. Die Geselschaft ist hingegen vielmehr der zustand, in welchem allein das Recht
seine Wirklichkeit hat; was zu beschränken und aufzuopfern ist, ist eben die Willkür
und Gewalttätigkeit des Naturzustandes (cursiveering van ons).
Ook in de volgende paragrafen wordt ‘De Staat’ opgevat als een Eenheid, als
3)
een ‘Vieleinigkeit entgegengesetzter Interessen’! en logisch daarmee
samenhangend is de opvatting omtrent den Monarch - de opvatting van Hobbes als de uitdrukking van die Eenheid ‘die in Einer Person vorhändene Subjectivität
4)
des abstracten, letzten Entscheidens.’
In deze terecht geheeten anti-individualistische Staatsopvattingen was Schelling
reeds Hegel voorgegaan. Reeds hij dacht zich ‘Der Volkommene Staat, dessen
Idee erreicht ist, sobald das Besondere und das Algemeine absolut eins, alles was
5)
notwendig zugleich frei und alles frei Geschehende zugleich notwendig ist.’ Maar
ook de dezen geest zoo zeer tegenovergestelde Fichte, de man van het subjectieve
Idealisme, ziet in den volmaakten Staat een begeerenswaardig en bereikbaar ideaal
en beschouwt de ‘liefde tot de landgenooten’ als den aanvangsvorm van een
6)
algemeene menschenliefde.

1)

2)
3)
4)
5)

6)

We herinneren hier aan wat we zeiden in ‘Prometheus’: dat Hobbes klaarblijkelijk in zijn politiek
geschrift ‘Leviathan’ die vijandschap zoo scherp stelde om tot de noodzakelijkheid van het
Absolutisme te kunnen komen.
Pag. 998 § 536 enz. We komen hierop terug.
Noot van Bolland op pagina 1019.
pag. 1026.
Hobbes bereikt dit ideale resultaat veel eenvoudiger, n.l. met zijn contractueele wils-overdracht,
waardoor de man die ter dood veroordeeld is, zich nooit kan beklagen omdat hij.... zichzelf
ter dood veroordeeld heeft!
Wij hebben deze bij het begin van den oorlog algemeen-verkondigde zienswijze elders
besproken. Zij volgt onweerhoudbaar uit de opvatting dat de Staat de uitdrukking is van ‘Die
göttliche Idee....’ enz.
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Hobbes' theorie van een oorspronkelijk contract beantwoordde zoozeer aan het
algemeen gevoel van ‘vanzelfsprekendheid’ tegenover het voorafbestaan van den
‘Natuurlijken Staat’ dat het gereedelijk kon worden en is overgenomen: Rousseau's
poëtische ontboezemingen over den Mensch in de Natuur monden uit in zijn Contrat
Social, Gelijk we in ‘Prometheus’ zeiden: het wil ons toeschijnen dat Rousseau's
geloof in de natuurlijke goedheid van den mensch niet zoozeer uitgangspunt dan
wel conclusie was. De theorie van de onderlinge vijandschap in den vrijen staat
moest Hobbes dienen om den mensch in het Absolutisme te kunnen binden
(weshalve Hegel haar ten gunste van zijn Staats-absolutisme aanwendt) - daar nu
Rousseau, drager van den geest zijns tijds naar individueele vrijheid dorstte, moest
hij wel die vrijheid als mogelijk, dqor onze natuurlijke goedheid en onderlinge
welwillendheid, voorstellen! Het valt moeilijk te gelooven dat de man, die zeide: ‘de
eenige waarborg om niet naar iemands dood te verlangen ligt hierin, dat we geen
belang hebben bij de erfenis’ er inderdaad zulk een kinderlijk geloof in de
menschelijke goedheid op nahield, als men hem toeschrijft. Dit terloops.
Beschouwen we naast deze dichterlijk- of wijsgeerig-speculatieve zienswijzen
die van het positivisme en zijn geestverwanten, dan treft men geen wezenlijk
onderscheid aan. Ook hier een algemeen vergoddelijken en verheerlijken van den
Staat, en een (als vanzelfsprekend) aannemen van een voorafgeganen ‘Natuurlijken
Toestand’.
Voor Auguste Comte is de verbetering en de volmaking van het
gemeenschapsleven zoozeer de grondvoorwaarde voor geestelijken en zedelijken
vooruitgang dat hij, bijna als vanzelfsprekend, de ‘anarchie intellectuelle’ onder zijn
tijdgenooten toeschrijft aan de ‘anarchie sociale,’ - of ook wel omgekeerd, met behulp
van het machtwoord ‘wisselwerking’. Sociale eendracht en intellectueele eendracht
(i.c. de onderwerping van den gemeenen man aan de uitspraken van den geleerde)
zullen tezamen ‘une harmonie reëlle et durable’ brengen.
Zijn geestverwant Herbert Spencer, ofschoon op het punt der variabiliteit van de
1)
menschelijke natuur met hem van meening verschillend volgt hem in zijn Sociale
2)
opvattingen geheel en al. In ‘The study of Sociologie’ schildert hij een soort
(gematigd en volstrekt

1)
2)

Spencer gelooft alleen in ‘uiterst langzame veranderingen.’ Het is niet duidelijk waarop dit
geloof berust.
Pagina 142-144.
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niet geëxalteerd) Utopia, welker in onderlinge harmonie levende leden met bedroefde
verbazing terugzien op de hedendaagsche Staten (i.c. Engeland) op het redelooze,
verwarde, onsamenhangende der menschelijke daden en gedragingen, op het
schromelijk onderscheid tusschen leer en leven, op de schijnheiligheid, wreedheid,
zelfzucht en zelfverheerlijking van heden. Vraagt men langs welken weg de
menschen en de gemeenschappen van nu tot dien hoogeren staat zullen komen,
dan antwoordt hij:
Human Nature is changed in the slow succession of generations by ‘social
discipline’ (cursiveering van ons).
Voor Darwin valt ‘moral sense'’ zoozeer samen met ‘social sense’ dat hij de beide
uitdrukkingen door elkaar gebruikt, in de volle zekerheid dat elkeen het zoo inzien
moet. Voor hem is de Natuurstaat geen staat van vijandschap en vrees niet het
1)
motief tot het stichten van gemeenschappen, doch ‘love and sympathy’ Een factor
in die ‘love and sympathy’ is dan het prijsstellen op elkaars achting en dit streven
naar wederzijdsche achting een belangrijk element in de zedelijke (sociale)
2)
opvoeding.
‘How far each man values the appreciation of others depends on the strength of
3)
his innate or acquired feeling of sympathy.
Darwin en Spencer staan hier volkomen op hetzelfde standpunt. ‘As man advances
in civilisation and small tribes are united in larger communities the simplest reason
will tell each individual that he ought to extent his social instincts and sympathy to
4)
all the members of the same nation.
5)
‘Self-happiness is an unit in the general happiness.
Komen we nu tot onzen eigen tijd, dan zien we Wilhelm Wundt

1)
2)

3)
4)
5)

The Descent of Man pag. 151. ‘Sympathy forms an essential part of the social instinct.’
Men vergelijke hiermee de gewoonte van Sokrates (in de‘Phaedon’ en elders) om bij het
spreken over deugd vooraf vast te stellen, dat niet zal worden bedoeld de deugd die uit vrees
(voor oordeel of straf) wordt betracht, doch dat slechts hij deugdzaam zal heeten die, al bezat
hij Gijges' ring, welke onzichtbaar maakt, nog niet zich zou vergrijpen aan eens anders recht.
Men denke ook aan de nog-steeds-gangbare opvatting van den ‘gentleman’ als waardemeter
van het collectief-zedelijk oordeel.
Pag. 174. Dus zouden de lieden, wier zedelijk criterium luidt ‘What would people say’ den
hoogsten graad van ‘sympathie’ bereikt hebben.
The Descent of Man pag. 188.
The Study of Sociology pag. 186.
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tegenover het vraagstuk der gemeenschap-vorming en wat ermee samenhangt een
overeenkomstig standpunt innemen. Bij hem is de verheerlijking van den Staat zoo
sterk - ‘Elemente der Völkerpsychologie’ is niet om niet door een Duitscher in 1912
geschreven! - dat hij onderscheid meent te moeten maken tusschen de primitieve
‘totemische’ gemeenschap en de latere ‘politieke’ gemeenschap en hij legt er den
nadruk op dat de laatste wel in de eerste kan zijn ontstaan, maar niet uit een verdere
ontwikkeling van haar vormen en motieven, doch volgens een overdacht plan, dat
of in het getal twaalf (aan den sterrenhemel ontleend) of in het getal tien, dat der
vingers - hiervan moet dan de decimaal-rekening de voortzetting zijn - zijn
1)
grondslagen hebben zou.
Wij stippen dit aan - ofschoon het voor ons onderwerp van geen belang is en het
ons zeer weinig gegrond voorkomt - om aan te toonen, hoe ver in Wundt de
Staatsverheerlijking gaat -, daar hij zelfs niet kan aannemen, dat hij geleidelijk is
ontstaan, doch hem wil zien als resultaat van menschelijk inzicht, van menschelijken
opzet, van vrijen wil: ‘Handlung der Willkür.’
Aan den primitieven, totemischen gemeenschapsvorm denkt hij zich nog een
stadium te zijn voorafgegaan, waarin de families verstrooid leefden, die elkaar dan
2)
in den regentijd in dezelfde schuilplaatsen ontmoetten en aldus gemeenschappen
stichtten, welke zich door simpele uitbreiding in tweeën, vieren, achten zouden
hebben gesplitst.
De onderlinge verhouding in den Natuurstaat denkt hij zich niet vijandig, maar
3)
vriendschappelijk.
Voor het oogenblik willen we het hierbij laten.
Duidelijk zien we, van de oudste tijden tot op nu, dezelfde trekken in de
beschouwingen over gemeenschap en gemeenschapsvorming, ook al zijn ze uit de
meest verschillende scholen en temperamenten afkomstig. De natuurtoestand is
een ‘vanzelfsprekendheid,’ het stichten van gemeenschappen derhalve een groote
en gewichtige stap in de

1)
2)
3)

Wilhelm Wundt ‘Elemente der Völkerpsychologie’ pagina 300.
Idem 51.
‘Das alte Bild des Krieges aller mit allen, das dereinst Thomas Hobbes vom Naturzustande
entworfen, wir können es umkehren, der Naturzustand ist ein Friedenszustand.... enz. pag.
111. Het is duidelijk, dat zulk een opinie nergens op berust, zoolang ze niet uit een
grondgedachte verantwoord is, en geen anderen basis heeft, dan de eischen van het betoog.
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menschelijke ontwikkeling. De moreele plicht van het individu om den Staat te eeren,
zich aan de wetten te onderwerpen, hem met lijf en goed te verdedigen, alles na te
laten, wat zijn bestaan kan schaden en zijn veiligheid in gevaar brengen, is een
vanzelfsprekendheid voor allen, die in den Staat in elken voorhanden vorm ‘de
uitdrukking van de goddelijke idee’ meenen te moeten zien. De moreele plicht van
het individu om door het volgen van een bepaalde gedragslijn een ‘betere’ een
‘ideale’ Gemeenschap te helpen voorbereiden en tot stand komen, is een
‘vanzelfsprekendheid’ voor allen, die in de ‘harmonie reélle et durable’ tusschen
mensch en gemeenschap gelooven. Dit komt dus vrijwel op hetzelfde neer.
Noch door positivisten, noch door filosofen, noch door utopisten wordt die
mogelijkheid in twijfel getrokken. Het voortdurend uitblijven van bevredigende
gemeenschapsvormen en het voortdurend falen van de pogingen daartoe, vreedzame
en gewelddadige, moet dan wel aan de ontoereikendheid der systemen en aan de
onwaardigheid der personen worden toegeschreven.
Het is duidelijk dat dit gansche complex van opvattingen en voorspellingen met het
al of niet aannemen van het axioma van een Natuurtoestand staat of valt. Zijn, als
resultaat van inzicht of ‘goddelijke inspiratie’ staten gesticht, dan representeeren ze
inderdaad een hoogeren vorm van geestelijk en zedelijk besef, dan zijn ze, zooals
Hegel het wil ‘Gerechtigkeit im Grossen, Vernunft im Grossen’ - of ze kunnen en
zullen het worden.
Doch.... laat dit alles, dat zoo ‘vanzelfsprekend’ schijnt, zich inderdaad aldus
denken? Was er ooit de Mensch, buiten den Staat en vóór den Staat? En zoo neen,
wat beteekent dan het zoo algemeen aanvaarden van dat natuurtoestand-axioma?
Voor ons, die ons het verklaren van menschelijke opvattingen uit de grondgedachte
der Zelfweerstreving ten doel hebben gesteld, is deze laatste vraag van het grootste
belang. Doch de eerste moet vooraf beantwoord worden.
De door Thomas Hobbes e.a. beschreven Natuurtoestand zou inderdaad en
welbeschouwd zijn een toestand van natuurlijke verscheidenheid, immers de
verwezenlijking der leven-verwekkende zelfonderscheiding, die tegelijk de
dood-brengende zelfopheffing is -, tenzij de zelfontvlieding des Absoluten zich
tusschen die beide momenten als een stremming stelle. In de contrast-aanschouwing
wordt de contrast-verevening werkzaam - onderscheiden is opheffen, zelf-
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onderscheiding is zelfopheffing - vandaar dat de ‘Levenswil’ ons het onderscheiden
belet -, zooals we dat: in ons vorig opstel hebben aangetoond.
In ‘Prometheus’ vergeleken we het twistgesprek met de osmotische werking, en
we noemden beide een ‘poging tot moord en zelfmoord’, daar contrast-aanschouwing
drijft tot contrst-verevening en deze tot opheffing van het eigen afzonderlijk bestaan,
dat immers wortelt in het onderscheid.
Alleen dan en in zooverre zal de drang naar contrast-verevening zwijgen als geen
contrast aanwezig is.
De gelijksoortigheid van individuen onderling, de eenvormigheid is de
grondvoorwaarde voor het individueele bestaan. Nergens op aarde wordt dan ook
het individu, maar overal wordt de soort aangetroffen.
1)
Zouden we ons niet eens over deze ‘vanzelfsprekendheid’ verwonderen?
In de eenvormigheid (ten opzichte van andere individuen) ligt de levensvoorwaarde
van elk individu.
De zoogeheeten Natuurtoestand, gelijk die door sommigen beschreven is en door
velen gedachteloos als vanzelfsprekend aanvaard, is dus niet onhoudbaar, hij is
metterdaad ondenkbaar, m.a.w. hij is er nooit geweest.
Niet de Mensch is dus het aanvankelijk-bestaande, maar de Staat, niet dus hebben
2)
zich primitieve menschen tot primitieve gemeenschappen vereenigd, maar de Kudde
is de oorspronkelijke levensvorm, zij is en was en zal zijn het geestelijk
collectief-organisme, waarin de mensch als persoonlijkheid niet bestaat, waarvan
hij deel uitmaakf, zonder zichzelf daarin te onderscheiden, zonder daarin
onderscheiden (d.i. ‘geschapen’, want scheppen is onderscheiden) te zijn.
Laten we, alvorens ze verder waar te maken, uit deze stelling een consequentie
trekken.
Wanneer de Kudde het primair-voorhanden collectief-organisme is, de
bestaansvoorwaarde en de bestaanswaarborg van het individu, daartoe bestemd
en daarvoor toegerust als de longen voor de adem-

1)

2)

En over het instinct, dat soortgenooten in het algemeen belet elkaar te eten! Het
menschen-eten, op zichzelf al een uitzondering, geschiedt toch nergens zóó ‘vanzelfsprekend’
als het eten van vleesch of visch.
Over het ontstaan van ‘kudden’ binnen de ‘soort’ spreken we nader.
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haling en het hart voor de bloedsomloop, dan laat zich een verandering door
menschelijk toedoen van den aard dier Kudde evenmin denken als een verandering
in de structuur van oog en hart. Was de kudde daartegenover een resultaat van
inzicht, gelijk algemeen wordt verondersteld, dan zou ze ook door hooger inzicht
tot hoogere volmaking kunnen komen -, het een hangt met het ander samen.
Wanneer de Kudde inderdaad is bestaansvoorwaarde en bestaanswaarborg voor
het individu, uitdrukking van den Levensdrang, van den zelfhandhavingsdrang des
Absoluten -, dan is zij ook uiteraard ‘absurd’ en ‘slecht’ en zal nooit anders dan
zoodanig kunnen zijn. Dan zijn alle kudden (Staten, Kerken, Partijen) in hun wezen
en werkingen overeenkomstig, uitdrukking van het absurde en het slechte, dat we
in ons vorig hoofdstuk als levensbevestiging hebben aangetoond.
Rechts-drang en redelijkheid zullen (in hun tendentie naar opheffing) dus altijd
met het kudde-wezen in botsing komen, de ‘Volkommene Staat, dessen Idee erreicht
ist, sobald das Besondere und das Allgemeine absolut eins ist,’ vertoont zich als
een ondenkbaarheid, en niets is minder een uitdrukking van -, ‘die göttliche Idee,
wie sie auf Erden vorhänden ist’ dan juist.... de Staat. Aan ons, die het poneeren,
om het waar te maken. Doch geven we eerst van het woord ‘collectief-organisme’
eenigszins rekenschap.
Het is bekend, dat de bij die haar angel heeft gebruikt, moet sterven -, dit lijkt
wonderlijk en ‘ondoelmatig’ wanneer men den angel opvat als een
verdedigingsmiddel voor het individu, doch dit is hij ook niet, hij is een
verdedigingsmiddel voor de collectiviteit, waaraan het individu zich zonder hoop en
voorbehoud offeren moet. De bij is met de andere bijen tezamen zoozeer
collectief-organisme, dat wie haar belaagt, de kudde belaagt. En nog duidelijker
dringt zich de gedachte aan een collectief organisme op, als we bedenken dat de
jonge individuen, door den dar verwekt, door de koningin gebaard, de eigenschappen
van de steriele werkbij hebben ‘geërfd’.
Wanneer we nu de menschelijke kudde, de primair-voorhandene, vergelijken met
mierenkolonie, bijenvolk en beverstaat, dan vervalt ook de o.i. ongegronde en
1)
ongemotiveerde onderscheiding van Wilhelm Wundt in totemische en politieke
gemeenschap. Niet aan de ongeordende ‘horde’ maar aan den geregelden,
schijnbaar-plan-

1)

Maar in een Duitscher van 1912 zéér verklaarbare.
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matig ontworpen Staat doet de mierenkolonie, de beverstaat en het bijenvolk denken
-, en toch komt het in niemand op dat eenmaal een geniale bij den uiterst kunstigen
celbouw of een geniale bever den uiterst kunstigen waterbouw ontwierp of dat van
een Solon onder de mieren het plan is uitgegaan, slaven te vangen en slaven te
dresseeren.
We hebben hier te doen met een collectieve intelligentie, waaraan het individu
ongeweten deel heeft, doch waarmee het individueele onderscheidingsvermogen
even weinig te maken heeft als met de inrichting van oor of oog, die bij Hottentotten
even ‘kunstig’ is als bij genieën.
1)
In zijn ‘Origin of Species’ geeft Darwin een beschrijving van de wijze, waarop
bijen de moeilijkheden, hun door proefnemers bij het celbouwen in den weg gelegd,
te boven kwamen. Op een wasplaat aan het werk gezet, moesten ze hun onderlingen
afstand, waarop alles aankomt, met de grootste nauwkeurigheid berekenen, daarbij
in aanmerking nemend de dikte van de wasplaat, daar immers de diepte der uit te
graven cellen in een bepaalde verhouding tot den omtrek moet staan, zullen de
voltooide cellen elkaar precies raken, zonder elkaar te verwoesten! Den mensch
kost het waarlijk eenige moeite de beschrijving te volgen van al de factoren, waarmee
een celbouwend bijenvolk rekening moet houden en toch hebben we hier te doen
met een collectief vernuft dat geen persoonlijke intelligentie inbesluit en slechts het
2)
bestaan van de collectiviteit tot oogmerk heeft.
Indien we vasthouden aan het onderscheid tusschen collectief vernuft en
persoonlijke intelligentie, dan kan veel troebels en tegenstrijdigs in den mensch
opgehelderd worden. Waar dan blijkt dat het collectieve vernuft steeds het
voortbestaan (van het individu in en door de collectiviteit) ten doel heeft daar zien
we tevens de intelligentie in dienst van het absurde! Doch daarover op zijn tijd.
Wanneer ons van binnen uit een nieuw inzicht - een ‘ei van Columbus’ zoo men
wil, maar waaruit meer kan worden te voorschijn gebroed dan men zoo oppervlakkig
denken zou! - deelachtig is geworden, dan stroomt van alle kanten het
‘bewijsmateriaal’ op ons af. Wanneer men den Natuurtoestand als een
ondenkbaarheid heeft ver-

1)
2)

Pagina 342 en verder.
De vorm is zoo dat met een minimum (niet steeds gemakkelijk verkrijgbare) was een maximum
ruimte tot berging van den honing (levensvoorwaarde der kudde) wordt verkregen en de
grootste arbeidsbesparing. The Origin of Species pag. 352.
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worpen, dan doet zich de hypothese dat ooit menschen zich uit inzicht met elkaar
verbonden en daarvoor ‘die Willkür und Gewalttätigkeit des Naturzustandes’
prijsgaven, op alle wijzen als een ongerijmdheid voor.
We behoeven daartoe slechts ons eigen ‘inzicht’ en onze oorspronkelijkheid van
‘beschaafde en intellectueele modernen’ te toetsen aan de mate van inzicht en
oorspronkelijkheid, tot de daad van gemeenschap-vorming noodig en die we
gedachteloos toekennen aan de de allerprimitiefste collectiviteiten voorafgegane
zoogenaamde Natuurmenschen!
Over onze oorspronkelijkheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de
hedendaagsche kudde kunnen we zeggen, dat de oorspronkelijksten en
onafhankelijksten onder ons zich evenzeer en evenlang van ‘de maatschappij’
kunnen losmaken als de vliegende visch van het water, waarin hij leeft! Uit traditie,
gewoonte, usance, etiquette, uit ‘mos’ en ceremonieel in alle aarden en graden is
ons leven opgebouwd. We zijn de slaven van het geijkte, altijd en overal. Onze
inzichten zijn collectieve inzichten, onze handelwijzen collectief, onze meeningen
collectief. Het handelen volgens vaststaande regelen komt ons zoo vanzelfsprekend
voor, dat we het niet eens bemerken.
Een Thorbecke moet er onder ons opstaan, om de kanselarij-stijl eenige krullen
af te snijden, het kleinste blijk van onafhankelijkheid en oorspronkelijkheid maakt
iemand tot een historisch persoon. De wijze waarop de gansche wereld spreekt
over den bekenden rechter Magnaud ‘le bon juge’ louter en alleen om een zekere
mate van originaliteit in zijn rechtsspraak, is het beste getuigenis van onze eigen
originaliteit -, en gelijk we in ons eerste opstel zeiden, in een heel land zijn de
letterkundigen, een handvol, de eenigen die eenige oorspronkelijkheid aan den dag
leggen in het taalgebruik.
Wat verder betreft ons vermogen, om ter wille van een duurzaam belang (we
zeggen niet eens: terwille van een waar of vermeend ‘ideaal’!) een oogenblikkelijk
voordeel prijs te geven - de historie van onzen eigen tijd en van onze eigen ‘leiders’
toont dat we er niet toe in staat zijn. Altijd en overal staat de drang om de hartstocht
van het oogenblik te bevredigen - wraakzucht, overwinnaars-ijdelheid, hebzucht en
heerschzucht - het simpelst inzicht in duurzaam eigenbelang in den weg. De
annexatie van Elzas-Lotharingen in 1870, de gedragingen der diplomaten van alle
landen voor, in en na den oorlog, de houding van Engeland tegenover Ierland
behooren tot de meest

Groot Nederland. Jaargang 19

579
sprekende bewijzen. Kortzichtige hebzucht, de vrees voor het oogenblik te kort te
komen, beknibbelt het stichten van een Volkerenbond, die toch niets anders wil zijn
dan de uitdrukking van georganiseerd belang.
Wijzen, halfgoden, vergeleken met ons, moeten die ‘primitieve Natuurmenschen’
zijn geweest, wil men met reden veronderstellen dat zij volkomen en volledig konden
en volbrachten, wat wij, blijkens onze in- en uitwendige politiek, nog voor geen
honderdste part volbrengen kunnen! En toch zijn op het als ‘vanzelfsprekend’
toekennen van zulk een bovenmenschelijke mate van wijsheid en zelfbesnoeiing
maatschappij-beschouwingen gebaseerd.
Beschouwen we daarentegen de Kudde als een collectief organisme, als de
verschijningsvorm van den mensch, voordat hij als individu verschijnt - als de eenige
verschijningsvorm der overgroote meerderheid, welke nimmer als individu verschijnt
- als zijn bestaansvoorwaarde dan wordt het verdedigen van de Kudde ('t welk in
de gangbare beschouwingswijzen wel moet worden opgehemeld, geprezen en uit
‘love and sympathy’ verklaard) evenzeer natuurlijk en even weinig lofwaardig als
het verdedigen van de eigen oogen en de eigen ribben.
‘The savage will risk his life to save that of a member of the same community, but
1)
will be wholly indifferent about a stranger’ - , dit geldt voor de savages van alle
kudden en van alle tijden. Tegenover de ‘love and sympathy’ die de band tusschen
compatriotten zou zijn, staat de wilde, bloeddorstige haat jegens ‘den Vijand’ enkel,
2)
omdat hij de Vijand is. ‘Love and sympathy’ voor den landgenoot, en deze mate
van haat en woede jegens onbekenden kunnen niet in één boezem samen wonen.
‘A member of the same community’ is ‘A member of the own body,’ dat in de kudde
zijn eenigen verschijningsvorm heeft.
Laat ons dit ‘ei van Columbus’, deze theorie omtrent de kudde als primair
collectief-organisme met een collectief-intellect verder bebroeden.
Elkeen weet welk een fantastische hypothesen er zijn gebaseerd op het
verschijnsel dat men bij primitieve volkeren in de meest uiteenliggende streken zulke
sterk-overeenkomstige elementen van

1)
2)

The Descent of Man’. pag. 168.
Men denke aan de manier waarop de Engelsche Jingo-pers destijds over Kruger schreef.
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wereldbeschouwing aantreft, waarin o.a. watervloeden, en paradijstoestanden, door
schuld verspeeld, dikwijls een rol spelen.
Wanneer men gelijk bij de gangbare beschouwingswijzen wel geschieden moet,
aanneemt dat dit alles het resultaat is van individueele geestelijke werkzaamheid,
dan moet dat overal aantreffen van dezelfde gegevens wel verwarrend werken en
moet wel een mysterieus contact, verloren verkeerswegen, verzwolgen werelddeelen
worden gefantaseerd. Denkt men zich echter de menschen-kudde, als de bijenkudde,
met een collectief-intellect toegerust, dat dan in kudden van dezelfde soort
overeenkomstig is, dat bij alle bijen-kudden dezelfde celbouw-berekeningen en bij
alle mensch-kudden dezelfde legenden produceert, dan is het een volstrekt niet
meer verbazingwekkend dan het andere.
‘Scarcely any paleontological discovery is more striking than the fact that the
forms of life change almost simultaneously throughout the world.’
Dit is de aanvangszin van een hoofdstuk in ‘The Origin of Species’ getiteld ‘On
1)
the forms of Life changing almost simultaneously throughout the World, en waarin
voorbeelden worden gegeven van karakteristieke overeenkomsten bij
mineraalformaties, over de gansche wereld, in de meest-uiteenloopende klimaten
en die doorgaat tot ‘such trifling points as mere superficial sculpture.’
Hier wordt dus van onbevangen zijde de aandacht gevestigd op die algemeene
tendentie naar Eenvormigheid (als op een ‘striking discovery’) welke we meenen te
hebben blootgelegd als grondvoorwaarde voor alle afzonderlijke zijn.
Wanneer we nu maar in staat zijn den menschelijken geest en zijn voortbrengselen
(kunst, wetenschap, wijsbegeerte) als ‘forms of life’ als producten van één groot
Proces (de zelfonderscheiding des Absoluten) te denken, dan heldert zich de
overeenkomst in de overleveringen en zienswijzen bij primitieve stammen in de
meest uiteenliggende oorden niet alleen volkomen op als een openbaring van de
tendentie naar Eenvormigheid, maar dan zien we ook wreer duidelijk de (primitieve
= elke) collectiviteit zich voordoen als een collectief-organisme, waarin de mensch
als persoonlijkheid (nog) niet bestaat. En wie de overeenkomst tusschen de figuren
op kalk-gesteenten in verschillende hemelstreken accepteert, zonder aan ‘onderlinge
beinvloeding’ te

1)

Pagina 464.
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denken, die kan ook de overeenkomst tusschen de ‘figuren’ (legenden,
wereldvoorstellingen) welke op bepaalde tijdstippen uit verwante geestelijke
(collectief) organismen te voorschijn bloeien, als evenzeer ‘natuurlijk’ accepteeren.
Mocht nu bijvoorbeeld blijken, dat ‘water’ daarin een vaste rol speelt, dan zou het
1)
voorkomen van watervloeden daarmee volstrekt niet bewezen zijn, maar wel dit,
dat op bepaalde tijden, in bepaalde ontwikkelingsfasen de gedachte aan ‘water’
optreedt, zooals bij individuen de baardgroei, de religiositeit, de eerzucht en de
verstandskies op bepaalde tijdstippen optreden, krachtens een correlatie, evenzeer
ondoorgrondelijk als die, waardoor witte katten met blauwe oogen gemeenlijk doof
zijn.
De overeenkomst die Darwin reeds opmerkte in de stoffelijke overblijfselen van
oude werelden, merkt Wilhelm Wundt in zijn ‘Elemente der Völkerpsychologie’ op
in de gewoonten en levenswijzen der z.g. voorhistorische en der nog bestaande
primitieve volkeren en ook hem heeft die overeenkomst (waar contact uitgesloten
is) bijzonder getroffen.
‘Die Beobachtung dieser relativ primitivsten Stamme hat nun - das ist besonders
bemerkenswert - Ergebnisse zulage gefördert, die in hohem Grade
2)
übereinstimmender Art sind.
Alleen een als ‘vanzelfsprekend’ aanvaarden van het dogma der geleidelijke
ontwikkeling van de maatschappij, der superioriteit van den ‘modernen, beschaafden
Staat’ beven de primitieve gemeenschap (hetzelfde gevoel van vanzelfsprekendheid
't welk volgens Flaubert, Sainte-Beuve belette in te zien dat zijn Parijs even ‘cocasse’
is als Hannibals Carthago) belet Wilhelm Wundt (en de andere) om de lijn door te
trekken en in te zien dat die overeenkomst doorgaat voor alle collectiviteiten van
alle tijden, daar alle collectiviteiten ‘primitief’ zijn, immers de primaire
collectief-organismen, collectief-intellecten, waarin de mensch als onderscheidende
persoonlijkheid (nog) niet voorhanden is.
De overeenkomst, waarvan Wilhelm Wundt spreekt, in maatschappelijke
instellingen en opvattingen, bestaat ook heden nog tusschen de volkeren onderling,
doch omdat men daarnaast een druk onderling verkeer waarneemt, haast men zich
een causaal verband te leggen, dat wel zeer ‘vanzelfsprekend’ lijkt, maar volstrekt
niet in de rede ligt.

1)
2)

Want dan zou men aan legenden, waarin geesten, kabouters, reuzen en slangen voorkomen,
dezelfde ‘bewijskracht’ moeten toekennen!
Pag. 21.
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Verschillende waarnemers toch hebben de twee rassen van slavenhoudende mieren
in verschillende streken bestudeerd en waargenomen dat bij de kudden van
eenzelfde ras de werkverdeeling, de verhouding tusschen meesters en slaven overal
overeenkomstig is. Zoo zag men bij het eene ras steeds in geval van nood de
meesters de slaven in veiligheid brengen, bij het andere ras de slaven de meesters.
Gelijk bij kalkformaties, in de figuren, zoo valt ook een overeenkomst in de ‘geestelijke
figuren’ waar te nemen van dit collectief-organisme, 't welk mierenvolk heet. Ziet
men bij menschen-volkeren een dergelijke overeenkomst, dan legt men onmiddellijk
causaal verband en beeldt zich in dat men het opzettelijk, bewust zoo heeft ingericht,
bijvoorbeeld op aanwijzing van een studie-commissie, die elders ‘de toestanden
heeft bestudeerd’, en die men bij de mieren bezwaarlijk veronderstellen kan.
Nu zegt men wel gedachteloos van bijen, mieren en bevers dat het ‘schrandere
dieren’ zijn, maar niemand onderstelt toch in de individuen dier gemeenschappen
het vermogen, om zelfstandig te denken over problemen, die hun collectief belang
te boven gaan, niemand verwacht van een bij belangstelling voor en persoonlijk
oordeel over ethische, juridische, paedagogische vraagstukken.
Kon men nu in den mensch ook maar onderscheiden tusschen zijn onpersoonlijk
kudde-vernuft - dat altijd, evenals dat der andere kudde-dieren, op belangen is
gericht - en zijn persoonlijk intellect, dat op onderscheidingen, op problemen is
gericht, dan zou men zich niet, zooals Spencer voortdurend doet, verbazen en
bedroeven over de grenzelooze stupiditeit, het ontbreken van alle redelijk besef, de
platte onverschilligheid voor ‘idées générales,’ het lage zedelijke en intellectueele
peil van ‘schrandere koppen’, leidende persoonlijkheden in de finantieele, politieke
en industrieele wereld. In Bismarck's ‘Gedanken und Erinnerungen’ toonden we
een sterk-sprekend voorbeeld van het totaal ontbreken van onderscheidende
intelligentie en boven-persoonlijk moreel besef - bij de hoogste mate van
onpersoonlijk kudde-vernuft.
Het feit alleen dat iemand als Bismarck zich tot schrijven - en publiceeren geroepen en gerechtigd voelt, is de beste getuigenis voor de verwarring op dat
gebied. Bankdirecteuren, industrie-koningen, ‘hooggeplaatste’ Staatslieden, allen
houden ze hun list, hun sluwheid, hun geduld, hun ‘doorzicht’ voor intellect -, allen
voelen ze zich dus, aangemoedigd door toejuiching en vleierij, tot oordeel en
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medezeggenschap geroepen, terwijl ze tot geen enkel oordeel in staat zijn - evenmin
over hun eigen als over andermans werkzaamheid. Zij zijn de onpersoonlijke dragers
van het collectieve kudde-vernuft, hetwelk met ‘intellect’ niets uit te staan heeft, het
kudde-vernuft dat ze deelen met mieren, bijen en bevers -, doch het vermogen tot
oordeelen ontspringt uit een anderen bron, die der critische onderscheiding, der
zelfonderscheiding.
Doch dit onderscheid tusschen stellend kudde-vernuft, dat evenmin uit
depersoonlijkheid voort komt als de ‘kunstige’ structuur van de organen, en opheffend
individueel intellect, dat tot de persoonlijkheid behoort zooals de kunst die iemand
schept, en dat evenzeer zijn persoonlijke waarde bepaalt -, dit onderscheid wordt
niet gemaakt, kan niet worden gemaakt, zoolang men niet inziet dat de ‘moderne
Staat’ niet wezenlijk verschilt van de primitieve kudde, omdat elke collectiviteit, als
zoodanig, dat primitieve collectief-organisme is, waarin de persoonlijkheid evenmin
bestaat als in de bijenkorf.
Verwarring en teleurstelling moeten volgen, wanneer men zooals Wundt
uitdrukkelijk doet en Spencer onbewust, de maatschappelijke organisatie toeschrijft
aan het zelfstandig inzicht van individuen van wie men dan ook, doch tevergeefs,
een zekere algemeene redelijkheid verwacht. Ziet men dan voortdurend in
rechtspraak, godsdienst, onderwijs, politiek dier organisaties het ongerechtigde en
het ongerijmde dan moet men wel tot ongegronde voorspellingen, ongemotiveerde
beschuldigingen en verwrongen theorieën zijn toevlucht nemen.
Om altijd weer voor zichzelf en anderen als incidenteel en voorbijgaand te kunnen
voorstellen, wat essentieel en inblijvend is; de strijd tusschen Recht en Macht.
Voor heden niet meer.
We hopen het onhoudbare in de gangbare maatschappij-beschouwingen door
het onlogische van hun grondslag reeds eenigszins te hebben aangetoond. Rest
ons het voornaamste: uit het beginsel der zelfweerstreving, als zelfvermomming,
het wezen en daarmee de noodzakelijkheid dier dwaling te verklaren. Daarna zullen
we dan nagaan, welke andere begrips-verwarringen noodwendig met deze
fundamenteele samenhangen.
CARRY VAN BRUGGEN.
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Studien van de Tachtiger Beweging.
IV (slot)
Subjectivisten, Evenwichtigen, Objectivisten.
Na van Deyssel en van Looy valt nog Ary Prins te noemen, als een der uitersten,
waartoe het nieuwe Tachtiger leven kwam in zijn liefde en begeerte tot de
werkelijkheid.
Prins neemt in deze strooming een heel bijzondere plaats in en zijn ontwikkeling
schijnt lang zoo eenvoudig en geleidelijk niet als die van Van Looy. Hij begon, als
wij zagen, onder den schuilnaam Cooplandt, met een bundel naturalistische schetsen
naar Fransch model, en met Netschers proza luidden deze schetsen ‘Uit het Leven’,
hier de nieuwe litteraire beweging in. Het was, als dat van Netscher, echt schoolsch
naturalisme, nuchter, hard en droog gehouden, volgens het voorschrift. Het volstrekt
banale leven, meest van gering ontwikkelde menschen, stond er in verbeeld, met
een nieuwe scherpte, met een heftige belangstelling in al dat vroeger onbelangrijk
geachte gebeuren, een belangstelling, die wetenschappelijk genoemd werd, maar
vooral een nieuwen levenslust en levenskracht beduidde. Verder - het nieuwe leven
had immers ook zijn sociale tendenzen - blonk hier iets door, al ware het maar in
de aandacht aan dit heel geringe gewijd, van democratische opstandigheid en
sociaal medelijden, en daarmee verbonden een verachting voor den zeer burgelijken
geest der letteren tot nu toe, voor hun nuffig aesthetisch en moreel onderscheiden
in mooi en leelijk, goed en slecht, oirbaar en ongepast. Men hoort het in den rauwen,
niets-ontzienden toon van dit proza, dat klinkt als een strijdschrift, ook door zijn,
men zou bijna zeggen, opzettelijk nonchalante taal. Het is al ten deele zeer slecht
geschreven, in den ouderwetschen zin van styleeren, juist als wij dit bij van Deyssel
vonden en uit dezelfde oorzaken. Zij zochten beiden naar het karakteristieke woord,
dat ineens, als bij bliksemlicht, de dingen helder voor de verbeelding zette, en zinnen,
met tusschenzinnen en bijzinnen saamgesteld, schenen aan deze schrijvers maar
hinderlijk geestelijke invoegsels tusschen
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henzelf en het levende leven. Dat was spreken, babbelen, oreeren over de werkelijke
dingen, terwijl zij immers begeerden, dat die werkelijkheden zich als direct
openbaarden, zich, als 't ware, zelf omzetten in klank en rythme, samen met de
woordbeteekenis. Hoe treffender, maar ook hoe minder woorden daartoe dienden,
hoe beter. Het geestelijke gaat dan ook in die eerste geschriften bijna op in het
zintuigelijke, in de hartstochtelijke benadering der uiterlijke werkelijkheid. Prins zou
eigenlijk zijn leven lang niet anders doen, als wij verder zien zullen.
Op dien eenen bundel met naturalistische schetsen is nooit een andere gevolgd
en de schrijver Cooplandt liet niet meer van zich hooren. Voor Ary Prins echter moet
toen een crisistijd zijn aangebroken, waarin hij niet wist hoe zich voortaan te uiten.
Uit de stukjes proza, die in den loop der jaren 1886-'90 in de Nieuwe Gids
verschenen, bemerkt en vermoedt men dan 't een en ander, dat tot het meer
persoonlijk leven van Prins behoort, maar intusschen deze schetsjes op curieuze
manier verklaart. Dat Prins een bewonderaar van den Franschen schrijver Huysmans
blijkt, is van beteekenis voor zijn latere middeneeuwsche verhalen. Huysmans
immers, die als een gewone naturalist begon, week al spoedig naar het bijzondere
en zeer persoonlijke af, om te eindigen met zich te verdiepen in het geheimzinnig
en zwoel religieuze der vroegere middeneeuwen. Allicht, dat hierdoor ook Prins'
belangstelling gewekt en zijn aandacht getrokken werd naar tijden, die onbetwijfelbaar
sterker zintuigelijk leefden dan de tegenwoordige.
En dat was het wat Prins scheen te behoeven. Het aspect van de huidige
werkelijkheid, van het gewone leven om hem heen, zelfs waar hij 't opzocht in zijn
meest primitieven staat, was hem te vaal en eentonig op den duur. Juist in die meer
dierlijke regionen het allermeest, bevond hij. Er was geen kleur en geestkracht meer
in het volksleven voor een, die van dat uiterlijke het hebben moest, wijl zijn
belangstelling en begrip van het geestelijk wezen achter die grauwe verschijningen
niet groot waren. Van Looy kon van zijn Maaier iets monumentaals maken, wijl hij
het zwoegend, lijdzaam bestaan van een geheel volk wist te doen voelen in uiterlijk
en handeling van die eene figuur. Maar Prins kon dat niet. Hij had er de belangstelling
niet voor, en zoo raakte hij, na dien eenen bundel realisme, met zijn toch
onmiskenbare werkelijkheidsliefde en levenslust vrijwel op het droge. Hij was toen
in het buitenland en leed blijkbaar aan slapeloos-
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heid, gevolgd door wild phantastische, gewis zeer afmattende droomen. Van dit
alles vindt men terug in zijn korte verhalen, die bovendien sterk aan Edgar Poe
herinneren. Alleen uiterlijk echter, want Poe's romantiek is van gansch anderen aard
dan het retrospectieve realisme van Prins.
Wat Poe zocht was het bovenwerkelijke van een wereld, waar het zedelijke
heerschen en de goddelijke tusschenkomst, zij 't ook angstigduister en dreigend,
telkens blijken zou. Wat hij bestreefde, desnoods met geweld van bedwelmende
middelen, was een geëxalteerden geestesstaat, waarin hij door de zinlijke
verschijningen heen in die meer wezenlijke sfeer zou schouwen, die hij wist dat
bestond, reeds omdat hij haar innig verwant gevoelde. De gewone werkelijkheid,
liefst nog ver-vreemd tot nacht en eenzaamheid op weinig gebruikelijke plaatsen,
diende dan enkel als een soort van springplank naar dat dieper of hoogerbewuste,
dat het waarachtig geestelijk vaderland van den romanticus was. Maar voor Prins
had dit alles een andere waarde. Hij zal waarschijnlijk Poe's verbeelding en vinding
bewonderd hebben, de kunst om dadelijk stemming te maken en de aandacht al
sterker te spannen op wat er gebeuren ging. Maar tot het wezenlijke van Poe's
spookvertellingen, de wezenlijke kern van smartelijk of doodsangstig zielsbewegen,
kon Prins toch met zijn eigen composities niet naderen, eenvoudig, omdat hem het
ethisch element ontbrak, omdat hij hoegenaamd geen romanticus was. Als men
zulke vertelsels als b.v. Fantasie en Vreemde Verschijning leest, wordt het duidelijk,
wat hier aan Prins ontbreekt en wat zijn eigen is. De kern ontbreekt er aan, de
centrale zedelijke gedachte, die het verhaal zijn bestaansreden geeft. Maar wel zijn
hier geer sterke en zeer bijzondere zintuiglijke gewaarwordingen, zooals ook een
kind die wel ondergaat van duisternis en eenzame plaatsen. Daarop werkt hij voort
en.... komt tot niet veel, omdat hij eigenlijk volstrekt niet weet, waar hij naar toe gaat.
Of wel, hij geeft een sterken droomindruk weer, die, als zijnde ook overwegend
plastisch, evenmin tot een geestelijke synthese te herleiden valt. En 't eenige, dat
voor en na uit deze schetsmatige opstellen blijkt, is.... Prins' liefde tot de werkelijkheid,
zijn durend en heftig ingenomenworden door verschijningen der uiterlijke wereld,
als deze maar fel en sterksprekend zijn.
Zoo was 't niet een meer ethisch beheerschte, een bedoelingsvoller wereld, die
Prins begeerde, maar een sterker gekleurde, een contrastrijker zinlijke werkelijkheid.
Die vond hij soms in zijn droomen, maar
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in het gewone leven niet voldoende, en als hij trachtte haar enkel uit zijn phantaisie
te construeeren, op de wijze der romantieken, kwam daar enkel het begin, de aanloop
van terecht.
Toen moet zijn aandacht - met of zonder Huysmans' voorbeeld - tot de
middeleeuwsche historie getrokken zijn, als tot een wereld van veel krasser
werkelijkheid dan de gewone. Het leven der zinnen was er fel en kleurig geweest
door den primitieven staat van menschen en wereld, die overal sterke contrasten
liet, terwijl het geestesleven nog nauwlijks boven de impulsen en dierlijke gevoelens
uit was. Wie zich daar indenken, inleven wilde, juist zooals hij in elk geval van het
hedendaagsche leven zich indacht, kon er indrukken, werkelijkheidsindrukken, van
krijgen veel dieper dan die uit onze huidige, grootendeels vervlakte, wereld en het
buitensporige van den droom met het stellige, vastomlijnde van een realiteit
vereenigen. Zoo verkreeg de kunstenaar een hoû-vast voor zijn phantaisie, die hem
toch zoo weinig mogelijk hinderde zich uit te vieren in de zintuiglijke wereld, nu hij
aldus het recht kreeg van zijn droomen een rijker, een uitzonderlijke realiteit te
maken.
Aldus zette Prins zich dan, om, vanwege zijn enorm hevige zintuiglijke
levensontvankelijkheid, retrospectief naturalisme te scheppen,
werkelijkheidsverdichting uit het verleden, waarvoor hij, uitteraard, de stof daar ging
zoeken, waar ook dat oud-tijdsche leven het felst had gebrand: in buitenlandschen
oorlog en overval of inwendige beroering.
In 1891 verscheen in de Nieuwe Gids zijn eerste verhaal in dezen trant: Sint
Margareta. Het vorige dat Een Executie heette, had er, bij alle uitvoerige
détailverzorgdheid, toch nog uitgezien als een bijgewerkten droom, wezenlijk niet
onderscheiden van andere vroegere, die in den eigen tijd van den schrijver schenen
voor te vallen. Maar dit was gansch iets nieuws, èn om het stellig verloop èn om de
resoluut aangewende taalvernieuwing, die onmiddellijk uit deze zeer zinlijke
droomrealistiek geboren scheen.
Toch was het weer niet anders dan het oude procédé, dat overal aangewend
wordt, waar het leven zich tot zintuiglijke impressies samentrekt en het gaat om het
naast elkaar ineens klaar ver-woorden van de stoffelijke dingen. Bij V. Deyssel
hebben wij het gezien en bij Gorter en Van Looy, maar Prins maakte er zijn eenige,
onveranderlijk gelijke uitdrukking van. Al meer gelijkmatig paste hij zijn manier toe,
tot die iets bijna onpersoonlijks verkreeg en tot die oudheid-schrijving
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scheen te hooren, zoodat men een indruk hield als van oude, zwaarbewerkte
miskleeren.
Want deze vereenvoudiging, men kan haast zeggen, versimpeling van den
zinsbouw tot verleden deelwoord, infinitief, adjectief en substantief was langdurig
geduldig en fijn bewerk om een maximum van uitdrukking te krijgen in een minimum
van woorden.
Zie hier b.v. een beschrijving:
‘Een groote zaal met ronde zuilen van een dof-zwarte, zachte steensoort, vol
inkervingen en erg geschonden, als ware daar-om gestreden. Daarop, platliggend,
het houten dak, donker van ouderdom met groezelige kleurvlekken van niet meer
te onderscheiden schilderwerk.
Het hout ook vol gaten, en daardoor te zien de blauwe luchthelderheid. De muren
wit, doch vol bruine en zwarte vuiligheid, als in een stal, en met droge bloedvlekken
en strepen; ook in een hoek het roode afdruksel van een hand. Dicht daarbij een
kleine jongen, geheel naakt, groen bleek zijn huid, die strak gespannen was over
de magere schouderuitbottingen en de te tellen ribben; zijn buik ingevallen en hij
stond huiverend met tegen elkaar gedrukte beenen, het hoofd voorover, de handen
plat op de borst. Een tiental passen van hem af, een grootere jongen met
negerkroeshaar en dof-geel metalen ringen om armen en enkels. Een grove witte
lap met vergulde franje om zijn lenden, afhangend tot op de stoffige bruine voeten,
en daaruit slank opgaand zijn geoliede manilla-bruine romp, glimmend als gewreven
mahoniehout. Hij had een boog, en schoot op den anderen, achteloos, zonder te
raken, lachend om het linksche hoofdbuigen van den kleinen bleeke, als hij mikte.
Het was een plagend doodmaken, en een oude vrouw, die zat op den grond zag
het aan. Zij geheel bedekt door een zwart-blauw zijden laken, waarop zilverschrift;
een kostbare lap, medegebracht uit de aziatische steppen. En uit dit kleed, dat wijd
over haar gespreid was, stak haar rimpelig, tanig-geel hoofd met pikzwarte
oogflikkeringen in de diepe kassen, en met een verwarden blauw-zwart glimmenden
haarbos.
Zij schudde haar hoofd van links naar rechts, en neuriede eentonige woorden erg
slepend, en de kleine martelaar zag haar aan, met bevende onderlip en angstige
droefheid in zijn groot-geopende oogen.
Maar uit het midden van de zaal klonken stemmen. Daar, op een rood-omhangen
verhevenheid, een ruw-getimmerde drievoet, waarop
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zat een groote man met een dikken kop, vuil-bleek als brooddeeg, bedekt door een
schuinsstaande hooge muts van zwart kroeswol, en daarin edelsteenschitteringen
meest saffierblauw.
De muts tot over de wenkbrauwen, en angstwekkend zijn breede platte neus,
waarop het lidteeken van een sabelhouw, en de grove haarlooze onderkin, die groot
en ver vooruitstak als bij sommige apen. Om zijn log lichaam een vaal-groen gewaad
lang afhangend, bezet met groote kleurige stofknoopen, en waaronder, door de
spleet van voren, het fonkelen van juweelen op den knop van een dolk.’ Dit fragment is karakteristiek voor het geheel. De zin wordt er definitief
verwaarloosd, het woord volgt onmiddellijk de impressie, de in verbeelding geziene
werkelijkheid, waarvan het eene détail op haast naieve wijze naast het andere gezet
is. Maar juist daardoor - die onbeholpenheid in verband met de scherpe
woordkarakteriseering - werkt het geheel als iets primitiefs, doch tegelijk verwonderlijk
rëeels, dat oud-tijdsch leven voor ons handtastelijk duidelijk maakt.
Toch is in Sint Margareta deze schrijfwijze, die nauwlijks meer styleeren mag
heeten, nog niet gaaf doorgevoerd. Er staan nog grammaticaal-volledige zinnen in,
en zulke banale algemeenheden ter inleiding als: ‘Een mare door alle Kristenlanden
als een doodsrilling. De vorsten beefden op hun tronen en het volk stroomde ter
kerke..’ hebben, trots hun primitieve expressie, niets suggestiefs voor oude tijden.
Doch in Een Koning is het taal-eigen al meer vastgehouden en consequenter
doorgevoerd, zoodat het zinnetje waarmee het verhaal besluit, ofschoon een zuiver
geestelijk moment weergevend, volkomen in de sfeer van oude realiteit is ingepast:
‘De Koning stond op, en bevend uit zijn mond zachte woordenvan-vergiffenis,
waarover de ridders stil-malcontent.’
Even te voren is 's konings gemoedsstemming op deze wijze beschreven:
‘Maar de hoog-zittende koning-in-duisternis niet bewoog. Hij vol kwelling over
Rogiers dood en steeds zien in angst voor de te wachten straf: de Hel. Onder een
glinster-zwart-blauwen nacht-hemel stijl-op twee kegelbergen, en tusschen beiden
over een afgrond, een gloeiende plaat, helsch-ziedend-rooie streep boven
niet-te-peilen leeg donker-blauw. Daarop de zielen van moordenaars in altijde smart.
Weten, dat vrome daden de eeuwige pijn slechts konden weren, en daarom de
koning den oproerlingen genadig willen zijn.’
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Zie daar een bijzonder kenschetsend citaat voor de manier, waarop Prins het
geestelijke in al dit stoffelijk gebeuren behandelt. In drie regels wordt het berouw
en de zielsangst van den koning geconstateerd, niet beschreven, niet voelbaar
gemaakt, want als het op den inhoud van dat berouwgevoel aankomt, krijgen wij
niet de pijn zelf gesuggereerd, maar staat er weer een observatie, een trouwens
aardige hel-verbeelding in kleur en lijn, die ons van des konings inwendigen staat
wel eenigszins afleidt. Maar hinderlijk is dit toch eigenlijk niet, gemist wordt hier
niets, omdat deze schrale geestelijkheid bij dien overvloed van zintuigelijke
gewaarwording in den tijd schijnt te behooren. Wij nemen gaarne en als
vanzelfsprekend aan, dat het leven in dat zwoel zwaar en donker verleden vooral
zinnelijk verliep, één durende reeks van zintuiglijke indrukken, waarop de mensch
instinctief en impulsief reageerde, en dat het aldus volmaakt in orde is, zoo Prins in
zijn verhaal maar flauwe en nauwbewuste zielsbewegingen invoegt tusschen al het
overweldigend stoffelijke.
Meer kan de historische romanschrijver ten slotte niet bereiken dan ons de
‘waarheid’ van een historisch verleden te doen beleven. Een historische roman is
eigenlijk net als een andere en volstrekt geen apart soort. Een romanschrijver wordt
altijd verzocht zijn lezers te veroveren, hen mee te slepen in zijn verdichte
werkelijkheid, zoodat zij critiekloos er in gelooven en haar mee beleven. Tenminste,
zoo gevoelen wij het nu. Maar de vroegere kunst van den historischen roman, gelijk
mevr. Bosboom, Oltmans, Limburg Brouwer, van Lennep en Schimmel die bedreven,
was op gansch andere, veel verstandelijker dingen uit. Wij hebben vroeger al eens
nagegaan, hoe om te beginnen die schrijvers er toe kwamen hun ‘stof’ zooals 't
heette, in de historie te zoeken. 't Was het interessante, dat hen aantrok, het leven
in het verleden, dat altijd bekoorlijker schijnt dan 't huidige. En daarbij konden zij
veel eruditie geven aan den lezer, die immers graag nuttige en ontwikkelende
wetenswaardigheden opving. Die eruditie, de tallooze kleurige bijzonderheden van
oude kleedij, huisraad, stedebouw, bewapening, van oude ‘zeden en gewoonten’
en zelfs ‘historische woorden,’ dat was zelfs het voornaamste en datgene wat
werkelijk historisch was in hun verhalen. Dieper ging 't al niet. Overigens legden zij
naiëvelijk en argloos in dien verren tijd en vreemde menschheid hun eigen
midden-19e eeuwsche gedachten en levensopvatting. Zij zelf en hun publiek wilden
dit zoo, begrepen dit zoo, omdat zij onbewust daarvan uitgingen, dat hun eigen tijd
het absoluut
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juist inzicht en het absoluut goed recht bezat. Om die te illustreeren, daartoe diende
eigenlijk alle evocatie van historische verledens en die historische roman werd als
een goed staal van de kunst beschouwd, die in een feillooze archaeologische
aankleeding de eeuwige waarheden der burgerlijke moraal nog eens stevig
waarmaakte, door middel van duidelijk sympathieke en antipathieke karakters.
Zoo doet zich de roman van Walter Scott aan ons voor, mitsgaders den ganschen
nasleep van min of meer zelfstandige en uitstekende navolgingen ten onzent. Zij
lijken alle op archaeologisch versierde hedendaagsche geschiedenissen, waarin
het op stuk van zaken zeer banaal toegaat. En daar ons nu die archaeologische
‘Bildung’ niet meer schelen kan, wij voor de wetenswaardige bijzonderheden
doodkoud blijven, is het duidelijk, dat ons de nu al historische Historische Roman
heel gauw verveelt. Wij zoeken er in wat er niet te vinden is en waardeeren niet,
wat hij heeft aan te bieden.
Met dit alles nu heeft Prins' verleden-herschepping enkel het uiterlijk gemeen.
Oppervlakkig gezien, doet hij hetzelfde als de ouderen: hij reproduceert ‘een verleden’
juist als zij. Maar terwijl zij dat deden vanwege hun vooral verstandelijke
belangstelling en sympathie met de vroeger beleden gedachten en principes, die
zij naievelijk ook de hunne achtten, is het bovenal duidelijk, dat aan Prins dit ideeële,
om zichzelf nu precies niets schelen kan. Wat hem tot de middeleeuwsche historie
bracht, hebben wij gepoogd duidelijk te maken. Het was zijn allereerst zintuiglijke
ontvankelijkheid, die naar sterken prikkel zocht en dezen in de hedendaagsche
werkelijkheid niet vinden kon. In dat lagere, dierlijke, maar zooveel fellere leven van
sterke gewaarwordingen, impulsies, instinkten voelde hij zich thuis, met die wereld
voelde hij zich verwant, daar vond hij een groot deel van het eigen zijn terug. En
zoo schreef hij niet, verhalend en apprecieerend, over dat leven, maar leefde er
zich in, her-leefde het zóó volkomen, dat hij momentaan den eigen hedendaagschen
geest vergat, om dien vroegeren, dien in zich hervonden geest te worden, den geest
van de menschen, van het landschap en van elk ding afzonderlijk.
Zoo ergens dan is hier historische herschepping, dunkt mij. Zal deze ooit gelukken,
ik bedoel: zal deze iets beters bereiken dan bleeke tafreeltjes met nietige
uiterlijkheden, dan moet het de dichter en niet de geleerde zijn, die dit werk aanvat.
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Het komt hier immers niet allereerst op geleerdheid aan, maar op assimilatie. Wie
het uiterlijk van een tijdvak kent, is nog maar juist aan het begin van den arbeid.
Dan moeten gevoel, intuitie, verbeelding zich in-droomen om het eigenlijk werk te
gaan doen. Uit het totaalbesef, de klare bewustheid van dat verleden leven, moet
de dichter alle bijzonderheden kunnen begrijpen, aldus afleidend, waar hem de
historiekennis en het historiemateriaal in den steek laten. Hij moet inderdaad dat
verledene opnieuw, in verbeeldingsdroom beleven, met al zijn zinnen en al zijn
gevoel, en dan eerst kan men verwachtten, dat zijn historie-reproductie ook leven
zal. Maar dan ook zal de eenige historische waarheid verkregen zijn, die er voor
ons menschen te verkrijgen valt, ook al mochten ettelijke bijzonderheden overdreven
of onjuist blijken.
Immers, anders en beter kan de geest van een tijdvak voor ons niet herleven,
dan in en door een onzer, die dien verleden geest in zich voelt, in wien die geest
van het verleden herleeft, of wel zich laat onderkennen van het latere, nieuwere
leven. Doch historische waarheid te willen verkrijgen door het optellen en naast
elkaar zetten van historische bijzonderheden, is een onbegonnen, zoo niet
onbezonnen, werk. Zulke complicaties voeren nooit tot een waarachtig geheel, tot
een levende synthese, tot een voelbare atmosfeer, maar enkel tot een soort museum
van oudheden, waarin men zich verveelt en onbevredigd blijft, als in een panopticum.
En daarom zijn, naar het mij voorkomt, auteurs als Ary Prins de ware, de hoogere
geschiedschrijvers, die doelbewust en systematisch bedrijven wat de gewone
historiografen huns ondanks en bij ongeluk doen. Namelijk: zichzelf leggen in hun
verhalen, hun eigen vizie, hun begrip, hun ethiek en gevoel. En dit persoonlijke,
ongecontroleerde levert dan wat men gaarne de objectieve historische waarheid
noemt, omdat het op dito ‘objectieve feiten’ berust, maar het blijkt alles onbedoeld
subjectief, op een wijze, die, onder het voorwendsel van wetenschappelijkheid, aan
die subjectiviteit haar beste sappen heeft afgetapt. De hoogste objectieve waarheid
der historie lijkt per slot nog de zuivere subjectieve droom van den dichter, die zich
aan eenig verleden verwant heeft gevoeld en het met liefde bestudeerd. Prins is
zulk een dichter en hij geeft ons daarom het levend organisme van den tijd, niet
enkel het geraamte, geen dood weten, maar levend gevoel. Hij vermeerdert
dusdoende niet enkel onze kennis - wat beduidt voor ons het enkel kennen van
historie! - maar verdiept ons
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levensbegrip, in zoover wij er toe komen in schijnbaar gansch vreemde werelden
mee te leven.
Hoe Prins dit verwonderlijk resultaat bereikt, hebben wij ongeveer gezien. Door
bijna de geheele syntaxis overboord te gooien en zich tot een primitief zinsgestamel
te beperken, waarin infinitieven, onverbogen substantieven en adjectieven den
boventoon hebben. Maar deze krijgen dan ook alle macht en kracht, waarvoor zij
in klank en beteekenis vatbaar zijn, en wekken, in hun alleenige gewichtigheid, in
verband met den naïeven zinsval, ineens een sfeer van verleden in ons, van
nacht-donker en bloedrood zinlijk leven, van een onstuimig gevoelige, arglooze
menschheid, bezwaarlijk levend temidden van onbegrepen, haast persoonlijke
natuurmachten. En dit wordt dan in waarheid voor ons een zelfbeleven, zonder
eenige superieure verwondering of hooghartige nieuwsgierigheid. Wij voelen, zij
het in de verte, mee met de angsten, met de geloofsverwachtingen, met de
zinsgenietingen van dat halfbewust bestaan en komen er toe soms ons zelf te
vergeten in deze kunst van loutere, zware, welige zinlijkheid, die - het zij nogeens
gezegd - met de romantische hoegenaamd niets gemeen heeft.
Zij is bij uitnemendheid Tachtiger renaissance-kunst, zeer gelijk aan die van
Gorter, van Deysel en van Looy, en tevens zeer verscheiden. Alle vier, zeiden wij,
begonnen met een vernieuwden, verhoogden levenslust, een dieper, inniger
aanvoelen van het directe, gewone leven. Het dagelijksch bestaan, dingen en
menschen, samenleving en natuur had dan al hun aandacht, wat meer geestelijk
of wat meer stoffelijk. Toen echter gingen hun wegen uiteen en vertegenwoordigden
zij elk een aparte schakeering van dien verhoogden lust aan het stoffelijk leven, die
een der teekenen en werkingen was van de ontwikkeling der persoonlijkheid. Eén
andere was het pessimisme, waarover wij later zullen spreken.
Maar in Gorter, van Deysel, van Looy en Prins openbaarde zich het sterkst de
positieve stroom van die zelfverwerkelijking. Hen kan men levensdronkenen,
levensbezetenen noemen, en nu wij hun werken eenigszins overzichtelijk hebben
nagegaan, kunnen wij pogen te zeggen, hoe zij zich tegenover de werkelijkheid en
tegenover elkander verhouden.
Waar zij allen met de zintuiglijke gewaarwording aanvingen, waren het - als wij
gezien hebben - Gorter en van Deysel, die zich op den duur daarvan het verst
verwijderden in droomen en sensaties, welke
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met de eerste indrukken niets meer gemeen hadden. Al meer, al sneller ging bij hen
de impressie op (of onder) en werd getransformeerd in phantaisieën met een eigen
scheppingskracht, waardoor de dichter bijna geheel in zich self terug leefde.
En wij noemden deze wijze van zielsleven met haar uiting in kunst de subjectieve.
Minder ver van zijn eerste impressie bleef dan Van Looy. Bij hem lijkt er een, men
zou willen zeggen, meer normale uitwisseling van geestlijk en zinlijk in zijn kunst.
Zijn bewogenheid door de zinnen is niet minder dan bij Gorter en van Deysel, maar
zijn phantastische vergeestelijking dier gewaarwordingen is minder sterk en minder
diep of ijl. Zoo blijft hij, als 't ware, rustiger op de aarde, meer in evenwicht tusschen
stof en geest, zinsimpressie en geestlijke reactie, en schijnt zijn werk het meest
episch, het meest de ‘ware werkelijkheid.’
Ary Prins daarentegen blijft bijna geheel, en des bewust en bedoeld, in de zinlijke
gewaarwording bevangen. Hij komt maar zelden en nooit ver van de impressie tot
de hoogere gebieden van den geest, en daarom juist maakt zijn kunst het sterkst
den indruk van objectief te zijn, de werkelijkheid zelve. Maar met dit Objectivisme
wordt dan niets anders bedoeld dan een kunst van sterke, durende, fijn
onderscheidende gewaarwordingen, zonder veel geestlijk bijmengsel of verandering.
Tenslotte een eenzijdige visie der werkelijkheid, die echter in het historische van
sommige tijdperken wonderwel blijkt te passen.
Allen te zamen, deze dichters en die hen, als minderen, volgden, beteekenen een
ontzaglijk wijd gebied van menschelijk gevoel en verbeelden, van rechts naar links
een geheel gamma van zinlijk-geestlijke reactie op de werkelijkheid, een eindelooze
wisseling, een wonderlijke diepte van werking tussen Ik en Wereld, gelijk die te
voren nog niet gezien was, en nog steeds zijn nawerking gevoelen doet. Met hen
is de hoogste stijging van hartstochtelijkheid, de sterkste spanning der gewaarwording
in de Tachtiger Beweging bereikt.
Wat nu volgt, waarmee wij ons thans moeten bezig houden, is de meer breed-uit
en rustiger vloeiende stroom van het beschouwend dichterlijke, dat ook het
betoogend proza voortbracht.
FRANS COENEN.
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Literatuur
A.E. van Aertswaerde, ‘Taciturnae,’ Baarn, Hollandia-Drukkerij, 1920.
Dit is een boekje van achttien bladzijden, met veertien kleine gedichten bedrukt.
Deze geringe omvang zou ons er niet van behoeven te weerhouden, uitvoerig te
zijn in de bespreking; er zijn echter redenen van meer innerlijken aard om naar
verhouding even kort te zijn als deze uiterst pseudoniemelijk uitziende auteur.
Van deze gedichten dan zou ik in de eerste plaats dit willen zeggen: dat ze
onduidelijk zijn. Ze zijn gericht, blijkens den titel, aan een ‘zwijgster’; - uit verschillende
plaatsen in den tekst zou men echter opmaken, dat de taciturna een taciturnus moet
zijn. Dit geeft ons al een ietwat wankel gevoel, waar het liefdesgedichten geldt.
Liefdesgedichten die gericht schijnen aan iemand die hard is tegenover zichzelf en
tegenover de(n) dichter(es); iemand die uit een hard plichtsgevoel - ten onrechte
naar de dichter(es) meent - haar (zijn) hart offert.
Het moge onjuist schijnen, zoo Goethe-Dante-Vondelig naar de bedichte
personnages en verhoudingen te zoeken; - het zou onjuist zijn, als de dichter(es)
deze zakelijke onduidelijkheden bedolven en weggeschenen had onder een gloed
van schoonheid. Maar dat is juist het bezwaar, de gloed ontbreekt in deze te zeer
redeneerend en betoogend gehouden toespraken; - die ons buitenstaanders, ze
als redeneering beschouwend, weer te onduidelijk zijn; en wat de schoonheid betreft,
die is soms zeer ver te zoeken - bijvoorbeeld in VIII -; nu en dan slechts treft ze ons
in haar wel zeer tamme verschijning van een rake, en rhythmisch zuivere
formuleering; een enkele maal is het iets meer; b.v. de slotstrofe van VI.
Dit zijn geen indrukken die noodigen tot een langer stilstaan bij dit boekje. De
totaalindruk is, dat hier een wellicht intellectueel-geschoolde geest twee fouten heeft
begaan; ten eerste, door iets dat hij op 't hart had, in dichtvorm te gaan uiten; ten
tweede van deze uitingen niet alleen de(n) betrokkene, maar geheel het
belletrie-minnend Nederland kennis te laten nemen.
J.L. WALCH

Laurens van der Waals, De Tuinspiegel. Een bundel verzen. Blaricum,
Uitg. Mij. de Waelburgh, 1920.
Van Laurens van der Waals was me één versje in 't geheugen blijven hangen, zeer
eenvoudig van ‘inhoud’, maar geestig van beelding, en dat niet het minst door z'n
kittig trippel-rhythme. Het begon ongeveer aldus:
Henriëtje stapt cordaat
voor haar leeftijd en gestalte
door de overvolle straat,
en het trippelt waar zij gaat
tot ze stil te wachten staat
bij een halte.
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Zij vibreert van ongeduld;
't Is een schande, en de schuld
van de tram, dat zij moet wachten.
En zij maakt zich vreeslijk boos
als ze merkt, dat al een poos
iemand om haar lachte.
............

Een dichter die zulke fijne versjes maakt, zòo simpel, en zoo cabaretachtigluchtig,
en zoo oncabaretachtig-geestig, scheen me werkelijk een vervulling; een zuivere
hoogst plezierige pauze-vulling tusschen de lezing van de vele zware proza-volumina
waarmee de meeste tijdgenooten onze boekenplanken vullen.
Heeft de heer Laurens van der Waals zich zelf ook eenigszins als pauze-vuller
gevoeld, met zulke soort poëzie; en is hij met die functie niet tevreden geweest?
Ik geloof, dat we ons zijn ontwikkelingsproces niet als zoo opzettelijk mogen
voorstellen. Daarvoor toont hij toch telkens te veel innigheid bij de gedichtjes van
dezen bundel. Die meer algemeen als ‘poëtisch’ beschouwde onderwerpen
beschrijven; en veelal een hooger vlucht nemen dan ‘Henriëtje’.
Ik acht den schrijver van deze verzen.... men wordt mettertijd met zulke
zaligsprekingen wel wat voorzichtiger - maar ja, ik acht dezen schrijver wel wezenlijk
een dichter. Een dichter waar veel op te critizeeren valt; die soms te nauwkeurig
beschrijft, te veel over nuancen van kleur en licht en schaduw subtilizeert, soms
zelfs redeneert, en dan schijnt wel eens even de poëtische adem te stokken. Soms
heeft de beschrijving zelfs een aesthetizeerenden toon; als in het gedichtje ‘Na den
regen’. Maar toen hij dat geschreven had, toen is de dichter, geloof ik, zelf even
geschrokken; en heeft gedacht: nee, dat is àl te mooi. En op de bladzij daarnaast,
in reactie, schreef hij zijn Reisliedje: Dit is het eerste couplet:
Toen ik, weer in 't stadje komend
waar dien nacht ik slapen zou,
langs een grachtje trok en droomend
zag hoe er een meisje gauw
voortging en dàn even wachtte
in de schuwe schemering,
werd ik bang door de gedachte
dat niet zij, doch gij, er ging.

En dit het vierde en laatste:
Toen ben ik haar nageloopen,
straatje uit en straatje in,
ergens stond een deurtje open
en daar ging zij eensklaps in;
'k heb daar nog een poosje toevig
hopende op wacht gestaan....
ben toen traag en al te droevig
moe, naar mijn hotel gegaan.

Dat is 't ‘Jetje’-genre-redivivus; maar verteederd door een zacht liefdegevoel.... Het
is typisch-Laurens van der Waals. Door zijn rhythme en zijn fijn, schuch-
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ter gevoel. En dat rhythme en dat gevoel vinden we ook in de landschap-beschrijving
die het grootste deel van het boekje vullen. Hoe die fijnheid een enkele maal hooger
kan opgaan wil ik ten slotte even doen gevoelen door het volgende ijl en teer
eindende gedicht:

De schaduw der Roeken
De lucht wordt weder stil, de klanken gaan verloren,
de klanken van het oud weerbarstig carillon;
de roeken keeren weer, hervatten in de zon
het immer durend spel rondom den hoogen toren
Hun zwart, dat in het licht tot gloed schijnt te vergloren,
is van een zwakker glans, een zwarter zwart, de bron:
hun schaduw die vergeefs, vlug vluchtende, bespon
het edele gesteent' den zonomschenen toren.
Dan als de felle zon verblindt met licht de oogen
Schijnen de roeken zelf verloren voor 't gezicht,
Maar niet hun dans van schaûw die,
los van aardsch gewicht,
als zwart, onwerklijk, vuur verschiet van boog tot bogen.
- En zacht glimlachende bemijmer ik hoe hooge
ontroering zich zoo beeldt in een ontroerd gedicht.

Wie zoo voelt, zoo ziet, zoo beeldt - al is 't maar nu-en-dan -, dien noem ik een
dichter.
J.L. WALCH

Het Duurzame geluk. 1 De Schoone zekerheid. 2 Naar nieuwen Opgang.
door Marie Schmitz. Nijgh en van Ditmar. Uitgeversmpij. Rotterdam
1920.
Deze roman in twee dichtgedrukte deelen is zeer ernstig gemeend en zeer lijvig.
De schrijfster neemt de zaak van haar verhaal verbazend serieus op en weet dat
er dingen (en zelfs menschen) zijn, waarmede men nimmer spotten moet. Om alleen
maar van de menschen te gewagen.... wat is er belangrijker, edeler, verwonderlijker
dan een waar kunstenaar, zoodanig een met een ongeweten en onbegrepen, doch
spontaan zich ontwikkelende kunstenaarsziel? Hoe zwaar en geheimenisvol is het
worden zijner kunst in hem! Offert hij er niet een lucratieve positie, zijn
tijdschrift-leesbaarhaid en aan het eind zelfs Vrouw en Kind voor op? En constitueert
dit alles niet te gelijk en tevens het eeuwenoud (en zoo ontroerend!) probleem van
den Kunstenaar, die zijn liefde niet deelen kan tusschen zijn Muze en zijn meer
vleeschlijke Gade? En daaraan lijdt en ondergaat, of.... de andere partij doet
ondergaan?
Die ‘andere partij’ is dan de Liefhebbende Vrouw, die begrijpt en waakt en offert,
zelfs haar kind, die de allerbitterste martelaarschap draagt, n.l. die van den kleinen,
lagen, nuchteren stoffelijken nood, de kwellende, nooit aflatende dage-
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lijksche misére en daarvoor nog gehoond en miskend wordt door den Kunstenaar,
die immers op tijd toch zijn natje en droogje verlangt.... Gruwlijk, maar verheven is
het lot zulker vrouwen, en Marie Schimtz heeft dat klaarlijk gezien en in
bijzonderheden beschreven, hoe zoo'n meisje reeds in haar vadershuis een
manusje-van-alles wordt, dan, door haar uiterst ontwikkeld moeder-instinkt gedreven,
op een artiste-man verlieft, om zich eindelijk in het huwelijk ganschelijk te vergooien
aan die kunstenaarsziel bovengenoemd, die zoo buitengewoon lastig in den omgang
wordt, vanwege zijn brozigheid.
En dit alles zonder een zweem van lach, in twee dikke deelen, waarvan het eerste,
werkelijk al te langdradig, de familieverhoudingen van het latere artistevrouwtje
uitspint, om dan in het 2e deel meer bepaald 's mans artistieken Opgang te
demonstreeren. Daar nu echter die opgang zelf ons enkel verzekerd kan worden,
wij daartegen zijn humeurigheid, zwakheden en twijfelingen in volle maat krijgen
opgediend, ontstaat een wanverhouding van de indrukken, die de auteur ons
bedoelde te geven. Zij zag een helden-kunst-ziel in haar titanischen worstelstrijd
om uiting, het Artistieke in zijn wanhopigen kamp, ook met het ellendige stoffelijke,
wij echter zien enkel een pretentieusen jongen, die zich werkelijk te veel airs geeft
voor zijn twijfelachtige gaven, een dikwijls onuitstaanbaren nieuwlichter anno '80,
die.... Dat wil zeggen: wij zien zelfs den nieuwlichter niet erg goed, vermits deze
Lucas niet voldoende een figuur geworden is. En het vrouwtje Tine lijkt ook te zeer
van lyrisch sop overgoten. Haar momenten doen wel vaak als levenswaar aan, doch
het geheel is niet, wat men noemt, aus einem Guss. De andere huisgenooten lijken
dan platte teekeningen aan een wand, behalve de moeder, die misschien iets meer
leven heeft....
Eindindruk: veel te lang en veel te veel voor het flauwe levensglimpje, dat de
auteur mocht opvangen. Zij meent het vreeselijk goed met kunst en leven beide, zij
heeft zorgvuldig naar het leven gekeken en ook naar goede prozakunst, maar ik
vrees, dat dit alles nog geen beeldend vermogen bijbrengen kan. Niet eens een
goeden stijl. Maar hoever men het zelfs in die dingen met ijver en intelligentie te
brengen vermag, toont deze roman, die soms waarlijk op iets gelijkt.
F.C.

Karel Wasch. Dialogen. Em. Querido. Amsterdam 1920.
Het is eenigszins piquant deze Dialogen van Karel Wasch te lezen, na zoo'n dierbaar
boek als van Marie Schmitz. Tegenover haar reeds ouderwetsche moderne
verhevenheid, Wasch' wrange en scherpe mannen-superioriteit, die de vrouw niet
als intellect, hoogstens als ‘intuïtie’ kan waardeeren.... en dat ook in zijn dialogen
vrijwel waar maakt. Zonder den afstand uit het oog te verliezen, kan men zeggen,
dat in Wasch eenige geestverwantschap met Shaw is op te merken, wat de
waardeering der vrouw betreft. Als vaak bij dezen, is de Man de wijze en bewuste,
de Vrouw de onbewuste, maar vervaarlijk listige in dit boekje, dat hier en daar bijtend
geestig en voortdurend boeiend is. Er zijn er niet velen in Holland, die zulk een
dialoog kunnen beginnen en volhouden, d.w.z. vullen met een geestelijken inhoud,
gelijk aan de geestigheid van den toon. In Afternoonthea is blijkbaar de meer banale
vrouw aan 't woord, die door den eenzelvigen
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man aangetrokken, bekoord en geërgerd wordt. Zij wil zijn vertrouwlijkheid uitlokken,
hem tot haar ‘vriend’ maken, die op den duur allicht meer zal worden, haar slaaf of
haar tyran, dat weet zij niet en dat is juist het pikante van 't spel.... waaraan de man
zich liever ontrekt. Want ‘Ik zie iederen vooropgezetten omgang tusschen de twee
sexen als een verbitterden strijd om de oppermacht,’ zegt hij, en voelt zich te
vermoeid om te herbeginnen.
In den laatsten dialoog De Dans vinden twee elkaar, na vele aarzelingen en
ontwijkingen, op de schier mystieke paden van het diepere zieleleven en.... men
weet niet goed wat er verder uit worden moet, als de dialoog afbreekt.
Intusschen is dit dansspel vooral niet minder belangwekkend dan het eerste en....
veel moeilijker te doorgronden.
Van al de kleine boekjes in deze bruine Querido-uitgaven is dit verreweg het
belangrijkste, zou ik zeggen, want het diepst en geestigst. Karel Wasch is wel een
van onze meestbeteekenende auteurs in een curieus intellectueele richting.
F.C.

Poëzie van A.C.W. Staring, uitgegeven door J.H. van den Bosch, Zwolle,
Tjeenk Willink, 1921, 2 dln.
A.C.W. Staring is een zeer goede dichter voor de hoogere schooljeugd, die toch
weten moet (eens in zijn leven mag de mensch dat toch wel weten!) wat op den
Nederlandschen Zangberg gebrouwen werd. En daarom verdient hij zeer zeker een
ruime plaats in de bekende serie Zwolsche Herdrukken, waar hij No. 7 is. Dit handige
uitgaafje is dan kwistig voorzien van voorredenen, noten en aanteekeningen, dewelke
tot recht begrip der Staringsche poëzie daar aanwezig zijn en niet zoozeer voor het
vulgus (ik meen de schooljeugd) als wel voor ‘studeerenden’ bestemd, voor hen,
die later gezegde jeugd en weer nieuwe ‘studeerenden’ moeten voorlichten.
Eigenlijk - hetzij met schaamte beleden - wist ik niet dat A.C.W. Staring zoo
belangrijk was, als.... Shakespeare b.v. wiens handschriften terecht met piëteit
worden vergeleken, om den definitieven, laatstbedoelden tekst op het spoor te
komen. Zoo doet nu de Heer J.H. van den Bosch ook voor Staring en, waar hier de
varianten in komma's en hoofdletters worden opgespoord in wel drie manuscripten,
voelt de leek zich van eerbied en wroeging bekropen, om die Staringsche grootheid,
die hem vroeger eenigszins ontging.
Thans echter, door deze uitgaaf No. 7 van de Zwolsche Herdrukken leert hij beter,
zoo niet door de lezing der verzen zelve, dan toch juist door dien imposanten toestel
van noten en aanteekeningen. Ik vergat nog een Woordenlijst. Al dit werk om den
dichter heen, verraadt zooveel eerbied, zooveel hooge waardeering en een
toewijding, voor welke geen arbeid te veel en geen kleinigheid (zie de Staringsche
komma's) te gering is. Hoe zou dit dan kunnen bestaan, indien A.C.W. Staring niet
een echt groot man was, gelijk de oude Homeros, of Vergilius of Luther en grooter
dan Horatius of Boileau of de uitvinder van de slangenbrandspuit? Al kan de leek
het ook niet zoo terstond inzien, er moet een wereldgroot aesthetisch of ethisch
verschil zijn, of Staring
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dicht: ‘En stierf hij niet van schrik, hij keert voor 't minst half dood’, of ‘Bestierf hij 't
niet van schrik, hij keert voor 't minst half dood’, of ‘En keerde, in 't volle zweet dat
hij van angst vergoot’.
Deze onderscheiden nu fijnzinnig en gevoelig te leeren beseffen, dat is eerst den
dichter waarlijk kennen. Doch, helaas, zijn daartoe een ontzaglijke belezenheid en
voorstudie noodig, die het mysterieuse gebied der Philologie maken tot een
onbetreden en ontoegankelijke land voor bijna allen... die geen philologen zijn.
Gelukkig echter zijn er van dezen nogal velen. En de rest ziet op den duur, en na
den schooltijd, waarschijnlijk definitief van A.C.W. Staring af.
Hetgeen betrekkelijk jammer is. Er zouden n.l. prijsraadsels uit te schrijven zijn
in dezen trant: Wat is het onderscheid aesthetisch, ethisch en philosophisch, van
de navolgende lezingen: ‘Te meerder kittelt zulks den onverlaat?’ en: ‘Het kittelt nu
te meer den onverlaat?’ Indien het onderscheid wellicht in de kitteling zelve mocht
schuilen, wordt men verzocht dit verschil in de oplossing mede uit te drukken, enz.
Zou men op deze wijze onze oude, goede dichters niet wederom aan eenige
populariteit kunnen helpen?
F.C.
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De verboden vrucht.
In het sereene licht van den vooravond dat uit de breede straat waar tusschen de
hooge huizenwanden de rumoerige kleuren van het dagleven, nauw-merkbaar
omduisterd, verstillend zich verfijnden, scheen te wijken naar de hooge lucht die
wijd, bleekblauw tusschen ijle doorschijnende witte wolkensluiers, blonk in de naglans
van de Westerhorizon, liep Ruggero Carrega, nauw-bewust tevreden en verlicht om
volbracht dagwerk en het vooruitzicht van de vrije avonduren, Gonzend en bonkend
gleden elkaar voorbij de rood en gele treinen der saamgekoppelde tramwagens,
met waarschuwend schelgetink. Huurrijtuigen ratelden, de sjofele zelfbewust tronende
koetsiers nu en dan met een zweepslag aansporend de gedwee sjokkende paarden
met hangenden kop, lijdzaam onverstoorbaar voor het dringend hoorngetoet der
gierzoemende automobilen wier glanzend verniste rugklompen snel wegspoedden
in de verte.
Aan de Tiberoever, over de open ruimte van Ponte Cavour, draalde het licht,
weerkaatst van den overkant waar de grijsroze kerkgevel fijngegroefd en
gebeeldhouwd, met de zwartholle nissen en de donker geschaduwde kroonlijst, de
roerlooze bruintoppige palmboomen en omhoog de blauwgroene koepels en de
grauwe vierkante kerktorens en de wrakke schamele achtergevels van Via della
Scrofa en Via di Ripetta verklaard stonden in de stille schijn die hun grillige
gevelhoeken, de gore vensters met witte lappen van uithangend waschgoed,
veredelde tot stukjes schoonheid, bekorend fijn. Rechts en links tot aan de
brughoeken waar de gewone straatventers bij hun stalletjes de goedkoope kleurige
waar aanprezen, onder de kortstammige zwartgetakte dorre boomen van de
Tiberoever, school al het duister.
In de richting van Piazza d'Armi rustte het licht op de groote vale rosgele
huizenklompen uitrijzend boven de fijntakkige winterboomen langs de rivierbocht,
en de steen en bogen van Ponte Margherita, fijn en teer in den avond. In de verte,
in zachte schaduwomtrekken, de heuvels van de campagna.
Een van de vele drentelende wandelaars op het breede trottoir
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langs de steenen brugleuning bleef Ruggero staan en zag naar de breed gezwollen
rivier die bruingeel stel stroomde in woeste slingerkolken tot dicht onder de grijze
oevermuren. De grauwe bogen van Ponte Umberto welfden laag over het donkere
water dat blonk in den avondglans. Tegen de lichte Westerlucht stond grauw van
duister het brokkelig stadssilhouet, de witte vierkanten nieuwe huizen van de Lungo
Tevere naast de donkere verwarring van huistoppen en uitbouwsels en kerkkoepels
met torentjes en kruisen, waarboven uit de zwarte boomgroepen van de verre
Gianicolo en het ruiterstandbeeld van Garibaldi, als een looden soldaatje, klein en
zwart tegen de lichte lucht.
Mannen en jongens leunden over de balustrade, turend op het water, stil hopend
iets te zien meegesleurd in de troebele stroom, een deur, een hek, een dood dier
dat hen zou prikkelen met de voorstelling van iets afgrijselijks. Voorbijgangers onder
het langzaam voortloopen zagen naar de dreigende rivier, machteloos ingesloten
tusschen de hooge oevermuren.
Ruggero beschouwde een echtpaar, de zwangere vrouw aan den arm van haar
man, het gezwollen lichaam, loom overgelaten niet meer te verbergen onder een
zwart en wit geruite mantel en van den hals afhangend bruin imitatiebont, een
pretentieuze zwartfluweelen punthoed dwaas boven het vaal gezicht met de
lijdensmerken langs de neus en onder de verglaasd starende oogen. En hij, de
toscaansche sigaar in de mond, welgedaan romeinsch burger, tevreden en zonder
haast. In een opwelling van ongeduld liep Ruggero hen voorbij, en toen weer
langzamer.
Het was het uur van de middagwandeling, de trek van de buitenwijken naar het
centrum. Vrouwen op haar best gekleed, moeders die niet meer zochten te behagen
met dochters voor wie een man gevonden moest worden en die zich op het
voordeeligst trachtten voor te doen. Jonge moeders met tot pronk gekleede kinderen
aan de hand, die voor eigen rekening wilden veroveren en van de toiletvoorrechten
der getrouwde vrouw gebruik maakten om de jonge meisjes te overtreffen. Wat die
geroemde schoonheid van de romeinsche vrouwen aanging, vond Ruggero, hij had
die nooit kunnen vinden. Na vijfentwintig jaar waren het vleeschmassaas. Zooals
die twee kleinedikkerds daar voor hem, zoo stijf geregen in haar corset dat de korte
armen krom gebogen van het lichaam afstonden. Wijd beens liepen ze, op hooge
hakken, langzaam en met moeite haar vleeschlast voortbewe-
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gend. Op deze zachte middag van wintereinde gingen zij diep in bont weggedoken,
het hoofd achterover op de korte hals, een klein coquet modehoedje jeugdig schuin
boven het breed vleezig gezicht. In besluiteloos bewegen, als onbekwaam om haar
lichaam te besturen geraakten zij nu naar rechts dan naar links van het trottoir,
zoodat Ruggero hen inhalend met zijn vluggen stap, moeite had een botsing te
voorkomen. Die Romeinen, ze iriteerden hem, hij kon ze niet verdragen. Indolente,
gemaklievende kletspratende dikbuiken, ruw en lomp van manieren, beheerscht
door priestergestook. Hoe graag zou hij wegtrekken, zich vestigen in een van de
groote centrums in Boven Italië waar hij thuis hoorde. Doch daar wilde Rita niet van
hooren. Zij de toscaansche van Perugia, had hem vóor hun huwelijk overgehaald
zich in Rome te vestigen waar haar verwanten en bekenden hem zouden voorthelpen
in zijn beroep als advocaat. Maar er woonden immers veel en veel te veel advocaten
hier. En wat viel er te doen in een stad zonder handel en zonder industrie? De
Romeinen noemden Rome een groote stad. Dat zou het nooit worden, al breidde
het zich steeds uit. Een kletsgat was en bleef het.
In Via Tomacelli week de dag voor het avondlicht, in geelwit schijnsel uit de winkels
over de trottoirs waar de voorbijgangers lang zaam dooreen bewegen. De
bloemenstalletjes op Piazza Monte d'oro scholen weg in schemering hun geel en
witte bloemenrijen dof omsluierd. In de nabijheid van het Largo Goldoni en het Corso
Umberto was de straat voller van donkere wandelaars op en naast het trottoir,
zoemende scheltinkelende tramwagens, ruw roepend manoeuvreerende
huurkoetsiers, en een enkele equipage met hooge fierstappende diklijvige paarden,
de koetsier en palfenier met glimmende, cilinderhoeden, stijf van statigheid, en het
zwarte paard van een stemmig kardinaalsrijtuig.
‘Carrega! Hoe gaat het?’
Ruggero wendde zich om en herkende Gualdini met zijn gladgeschoren
weldoorvoed huisknechten gezicht, de dunne blonde haren, de mond breed
vertrokken tot zijn gewone glimlach. Met eenige terughouding drukte hij de hand
die de ander naar hem hield uitgestoken. Gualdini vatte zijn arm en dwong hem tot
meeloopen, pratend over het vuile weer van de laatste dagen en hoe iemand zich
eindelijk weer eens buiten kon vertoonen.
‘A propos,’ zei hij eensklaps, ‘Heb je gesproken met Corradini?’
‘Eigenlijk niet,’ antwoordde Ruggero die dit gesprek had ver-
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wacht. ‘Het komt me voor dat mijn tusschenkomst weinig geschikt zou zijn. Ik sta
geheel buiten de zaak. Mijn verzoek zou vreemd kunnen schijnen en je misschien
meer kwaad doen dan goed.’
‘Ma che! ma che!’ zei Gualdini met een luchtige schouderbeweging. ‘Je moet dat
niet zoo nauw nemen. Een introductie van Corradini zou alles voor me in orde
brengen. Je komt immers iedere dag op zijn kantoor. Beloof me dat je er morgen
over zult spreken.’
‘Dat wil zeggen,’ zei Ruggero voorzichtig, ‘als ik er gelegenheid toe vind.’
‘Neen, neen,’ drong Gualdini aan. ‘Ik reken er op dat je mij die dienst doet.’
In het smalle Corso bewogen langzaam de donkere menschenrijen aan
weerszijden door de winkels beschenen, tot waar in het midden rijtuigen en
automobielen elkaar voorbijreden.
‘Kijk! La Garignano!’ zei Gualdini, zich wendend naar het midden van de straat
waar in een automobile een jonge vrouw voorbijreed, opvallend modieus gekleed,
met onwaarschijnlijk geelblonde haren, de oogen zwart omrand, de lippen felrood
geverfd.
‘Zij is nu gescheiden,’ vertelde hij.
‘Om die film?’ vroeg Ruggero.
‘Om die film en de rest. Hij was op reis voor een zending van het Ministerie. Toen
hij terugkwam vond hij de stad vol van cinema-affiches met de naam van zijn vrouw
in groote letters. En dan waren er nog andere zaakjes.’
‘Met wie?’ vroeg Ruggero.
‘Met meer dan een schijnt het. Zijn familie was woedend. Je begrijpt, een goede
adellijke naam. Zij is de dochter van een reeder uit Genua, schatrijk, maar....’ Gualdini
maakte met de hand een twijfelachtig gebaar.
‘En hij heeft geen soldo,’ zei Ruggero.
‘Hij heeft niets,’ bevestigde Gualdini. En plotseling met een vriendschappelijk
handgebaar naar een groote zorgvuldig gekleede jonge man die voorbijging: ‘Addio,
caro!’
‘Wie is dat?’ vroeg Ruggero.
‘Dat is Carelli, een neef van de Minister,’ zei Gualdini nonchalant.
‘Een knappe jongen,’ vond Ruggero.
‘'t Is een vuilik,’ vertelde Gualdini. ‘Een geruineerde gezondheid. Hij wordt
onderhouden door - hoe heet ze ook, Yvonne, Odette, je weet wel, die entretenue
van Prins Alboni.’
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‘Die kleine zwarte, elegante?’ vroeg Ruggero.
‘Juist,’ bevestigde Gualdini. En toen: ‘Ga je mee naar Aragno?’
‘Ik kan niet,’ beweerde Ruggero, die zich niet geneigd voelde om voor Gualdini
te betalen. ‘Ik heb een afspraak voor zaken om half zeven.’
‘Dan loop ik een eind met je mee,’ zei Gualdini. Terwijl zij op de hoek van Piazza
Colonna wachtten om over te steken duidde hij op een lange oude man correct
gekleed, met stemmig gladgeschoren gezicht.
‘Daar is Tracassini,’ zei hij met een spottende glimlach. ‘Hij begint moed te vatten
en zich weer te laten zien.’
‘Hoe zoo?’ vroeg Ruggero.
‘Hij was betrokken in dat zaakje van che twee vuile kerels in de Babuino, weet je
dat niet?’ vroeg Gualdini. ‘Het schijnt dat hij ook bestolen was, maar hij heeft het
niet durven aangeven om niet in het schandaal betrokken te worden. Nu weet het
toch iedereen.’
‘Wie zou dat gezegd hebben?’ zei Ruggero met eenige verwondering. ‘Wat een
oude huichelaar.’
‘O, hij is fameus,’ beweerde Gualdini, terwijl zij snel in een gunstig oogenblik de
straatbreedte overliepen.
Toen zij weer rustig voortgingen zei Gualdini:
‘En die vriendin van je, hoe gaat het daarmee?’
‘Nog altijd hetzelfde,’ antwoordde Ruggero, onverschillig doende.
‘Ik zie haar wel eens,’ vertelde Gualdini. ‘'t Is eigenaardig soms lijkt ze gevuld en
een andere keer weer lijkt ze slank.’
‘Ze is volstrekt niet mager,’ zei Ruggero en hij gaf eenige bizonderheden.
‘En ben je zeker van haar?’ vroeg Gualdini met iets nauw merkbaar impertinents
in zijn toon, als een zweem van spot.
‘Ik kan haar moeilijk surveilleeren,’ antwoordde Ruggero koel. Hij was zich bewust
dat de ander hem van terzijde scherp aanzag en voelde zich tot haat geprikkeld.
‘Je hebt geluk,’ zei Gualdini insinueerend. En toen: ‘Daar is Barbieri, ik moet hem
spreken. Tot ziens! Denk aan Corradini, ik heb je belofte!’
Ruggero zag hem haastig de straat oversteken, verloor hem toen uit het gezicht.
Vuile klaplooper! Als de kerel van hem die introductie van Corradini verwachtte, zag
het er slecht voor hem uit. Hij zou zich zeker niet compromitteeren bij de nauwgezette
oude man, de eenige van wie hij nog meende eenige hulp en steun in zijn carrière
te
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mogen verwachten. En dat voor oen dubbelzinnig individu als Gualdini! Wat had de
vent willen insinueeren? O, hij wist het wel! Kletspraatjes van zoogenaamde vrienden
die hij des noods met bewijzen zou kunnen overtuigen! Trouwens, als Valeria niet
over hem tevreden was, lag de schuld niet bij hem. In die kamer van haar, waar het
hem scheen alsof door de dunne wanden ieder zacht gesproken woord elke zucht
moest worden opgevangen door gulzig spiedende ooren, - alsof ieder oogenblik de
nieuwsgierige huisjuffrouw met eenig voorwendsel aan de deur zou kloppen en
binnentreden, gevoelde hij zich zenuwachtig en slecht op zijn gemak, hij was daar
zich zelf niet. Herhaaldelijk had hij haar verzocht hem ergens buitenshuis te
ontmoeten. Doch zij weigerde steeds, heftig protesteerend dat zij geen gevaar wilde
loopen in aanraking te komen met een verachtelijke omgeving. Dientengevolge was
het haar schuld en had zij hem niets te verwijten.
Die huisjuffrouw, dikke romeinsche met haar hebzuchtig gezicht en grof
nieuwsgierige blik, die zich breed plantte voor de deuropening en hem brutaal
onderzoekend opnam wanneer hij vroeg of de signorina Fagstadt thuis was,
ontstemde hem al, nog eer hij bij Valeria binnen kwam. Meermalen had hij overlegd
om, wanneer hij zijn vriendin afwezig wist, die vrouw vijf lire in de hand te duwen
en te vragen naar bizonderheden over Valeria's leven, of ze, behalve hem, nog
anderen ontving, of ze dikwijls uitging, of ze veel geld uitgaf.... Doch weerzin hield
hem terug zich te verlagen door die vrouw in het vertrouwen te nemen. En
waarschijnlijk zou zij hem toch slechts vertellen wat haar goeddacht. Misschien was
het beter niet te weten. Misschien ook zou zekerheid hem de kracht schenken haar
op te geven. Hij moest zich bekennen dat zij zich al geruimen tijd koel voor deed.
Koud was zij natuurlijk, een Noordelijke, een Zweedsche. Doch soms bekroop hem
de plagende twijfel of zij tegenover anderen even koud zou blijven. Meer dan eens
had zij zich de moeite niet gegeven hem te verbergen dat zijn bezoek haar ongelegen
kwam. Eens, eenigen tijd geleden, had zij hem het ongewenschte van zijn
tegenwoordig heid zoo onmiskenbaar duidelijk gemaakt dat hem niets te doen was
overgebleven dan heen te gaan met een ironische verontschuldiging. Daarna had
hij weken lang zijn bezoeken gestaakt, steeds hopend een briefje van haar te zullen
ontvangen dat hem terug riep. Doch het briefje bleef uit. En ten slotte was zijn trots
bezweken voor zijn verlangen, het verlangen dat hem van haat deed droomen, dat
bizonderheden van hun samenzijn in zijn herinnering opwekte met de felle
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onwezenlijke bekoring van een geluk met geen prijs te duur betaald.
Zoo was hij teruggegaan. Het scheen hem toen alsof zijn terugkomst haar
genoegen deed. Doch bij zijn volgende bezoeken had hij weer de gewone
ontmoedigende onverschilligheid gevonden. In haar gunstigste oogenblikken liet zij
zich lijdzaam liefkoozen en dikwijls weerde zij hem stuursch af, slecht gehumeurd
antwoordend op het gepraat waarmee hij trachtte haar beter te stemmen. Van haar
leven wist hij niets. Sluw en waakzaam, plaagzuchtig, liet zij zich nooit een uitlating
ontvallen die zijn nieuwsgierigheid zou kunnen inlichten. Boosaardig was zij en haar
scherp verstand maakte haar geducht. Hij kende de glans in die arglooze blauwe
oogen wanneer hij zich een enkele maal gekwetst toonde. Waarlijk, zoo hij een
goede zijde van haar karakter had moeten opnoemen, hij zou niet geweten hebben
wat te antwoorden. En toch kon hij zich niet van haar los maken - omdat zij mooi
was, omdat hij haar verlangde, omdat de moed hem zou ontbreken verder te leven
zonder het vooruitzicht op de korte uren, de vluchtige oogenblikken waarin zij hem
haar zeer passieve gunsten schonk.
Een slavernij was het, en een onaardige lafheid tevens, een zoo vernederende
behandeling keer op keer opnieuw te ondergaan zonder ander verzet dan een
schertsend protest wanneer hij niet meer kon veinzen het onvriendelijk humeur van
zijn vriendin niet op te merken. En hiervoor maakte hij zijn huiselijk leven tot een
samenstel van leugens en bedroog hij Rita die van hem hield en hem vertrouwde.
En zoo het de kwaadwillige Zweedsche eens in den zin kwam, eenige van de
aan haar gezonden briefjes - waaruit zijn handschrift hem zou verraden, - aan zijn
vrouw te doen toekomen? Wat zou hij zeggen, indien Rita hem ter verantwoording
riep met die brieven in de hand, de bewijzen van zijn onvergeeflijk bedrog? Het zou
het einde zijn, haar vertrouwen voor altijd vernietigd, de vrede onherstelbaar
verbroken, zij weg met het kind naar haar ouders, de geheele familie aan weerszijden
in rep en roer, hem verontwaardigd veroordeelend.... En al deze vernederingen en
ergernissen waarvan de voorstelling hem benauwde, liep hij gevaar zich op den
hals te halen terwille van een canaille als Valeria.
Arme Rita. Al noemde hij het een lastige tirannie genoodzaakt te zijn aan zijn
vrouw rekenschap af te leggen van al zijn handelingen, van zijn zaken en van zijn
uitspanningen, van zijn uitgaan en van zijn thuiskomen, - toch bezat hij in haar de
eenige aan wier standvastige

Groot Nederland. Jaargang 19

608
genegenheid hij nooit behoefde te twijfelen, voor wier geluk hij zich noodzakelijk
wist, en die slechts verlangde een liefdevol samenleven met man en kind. Waarom
moest het hem dan zoo moeilijk vallen, zijn geluk te zoeken bij de twee die hem
toch het naaste waren, die zijn liefde op prijs stelden, en bij hen kracht te zoeken
om de aantrekkelijke voorstelling van Valeria's schoonheden te weerstaan? Hij wilde
het beproeven. Van dezen avond af wilde hij er ernstig naar streven zich los te
maken van de booze bekoring, zich te bevrijden van den ban, uit de verwarring van
uitvluchten en leugens waarin hij leefde, zoodat hij voortaan thuis komende zijn
vrouw onder de oogen zou kunnen treden zonder de vrees dat zij gedurende zijn
afwezigheid iets van zijn bedrog mocht ontdekt hebben.
Hij stond stil, tastte met de vingers in zijn vestzak naar een soldo en kocht een
avondblad van een schreeuwend voorbijgaande krantenventer. Toen wendde hij
zich van het Corso af, in een van de nauwe donkere zijstraatjes voorzichtig de
onreinheden op het ongelijke keienplaveisel vermijdend. Ernstig ging hij, doordrongen
van zijn gewichtig besluit. Dezen avond begon er een nieuw gedeelte van zijn leven.
Valeria behoorde tot het verleden. Hij stak Piazza dei S.S. Apostoli over en bereikte
de hooge ingang van het oude gebouw waarin hij woonde. Door de schaars verlichte
hooggewelfde ruimte liep hij naar het lichte hokje, de portiersloge, vol behangen
met fotografieën en bonte reclameprentjes en vroeg of er brieven waren. Het scheen
hem als moest ook de portier dezen avond een man van meer gewicht dan gewoonlijk
in hem zien en hem antwoorden op ernstig eerbiedige toon. De portier tikte even
tegen zijn gegalonneerde pet, zag vluchtig op naar het brievenrekje tegenover hem
en antwoordde:
‘Niets, advocaat.’
Langzaam besteeg Ruggero de vervallen breede steenen trap, onderwijl de krant
ontvouwend en de voornaamste berichten lezend voorzoover de spaarzame
trapverlichting hem dit toeliet. Aan de huisdeur gekomen, haalde hij de sleutel uit
zijn zak, opende de deur, trad binnen en sloot weer. Hij hing zijn hoed aan de kapstok
en trok zijn jas uit. Rita kwam uit haar werkkamer, klein en tenger, donkerharig, met
een groote neus die de aandacht trok in haar vaal vroeggelijnd gezicht.
‘Goeden avond,’ zei ze. ‘Hoe is het dat je zoo laat komt? Heeft Corradini je
opgehouden?’
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‘Volstrekt niet,’ antwoordde hij, onwillig zich te laten ondervragen. ‘Ik ben op het
gewone uur weggegaan.’
‘Dan was zeker de weg vanavond langer dan anders,’ meende zij, terwijl zij,
kouwelijk de handen wrijvend hem volgde de kamer in.
Het kleintje, in 't rood gekleed, zat aan een tafelt je met een potlood een stuk wit
papier te bekrabbelen, het hoofd gebogen, de sluike blonde haren in het gezicht
hangend, het tongetje even uit de mond gewipt.
‘Kijk eens, Tecla, daar is Papa,’ zei Rita.
Het kind zag op, stak toen glimlachend het blad papier uit.
‘Mooi!’ zei Ruggero. ‘Je bent knap.’
Hij zette zich op een stoel en nam het kind op zijn knieën.
‘Vertel papa eens waar je vanmiddag geweest ben,’ vermaande Rita.
‘Op de Pincio,’ zei het kind. ‘Met Mario en Clara.’
‘Van wie houd je meer?’ vroeg Ruggero. ‘Van Mario of van Clara?’
‘Van Mario,’ antwoordde het kind, trekkend aan Ruggero's gouden horlogeketting.
Rita die haar borduurwerk weer had opgevat, glimlachte.
‘Je moest haar zien met Mario,’ zei ze ‘'t Lijkt een paartje.’
Het kind liet zich van Ruggero's knieën glijden en keerde terug naar haar papier
en potlood.
‘Weet je,’ zei Rita. ‘De Signora Balbi hier boven heeft vanmiddag haar meid
weggezonden. 't Is een schandaal geweest op de trap! En ik ben bang,’ voegde zij
er fluisterend bij, ‘dat de onze ook begint. Ze heeft me vanmiddag al brutaal
geantwoord.’
‘Als ze brutaal is, zend haar dan weg,’ meende Ruggero.
‘Je hebt mooi praten!’ zei Rita. ‘Je weet niet hoe moeilijk het is een meid te vinden.’
‘Mama!’ riep Tecla. ‘Zoek mijn potlood eens! Mama!’
‘Als je potlood weg is, zoek het dan zelf!’ vermaande Ruggero.
Met een schuwe blik naar haar vader drong het kind zich tegen Rita aan, haar
dwingend aan den arm trekkend Rita tastte in haar werkmandje, haalde er een
potlood uit en reikte dat aan het kind.
‘Hier, liefje, heb je een ander,’ zei ze.
Met een zegevierende zijdelingsche blik naar haar vader liep het kind heen.
Ruggero ontvouwde zijn krant en begon te lezen.
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‘Weet je wat die meid van de Signora Balbi pretendeerde?’ begon Rita weer. Ze
wilde vriendinnen en familie op haar kamer ontvangen! Mannen ook, stel je voor!’
‘Daar had ze geen ongelijk in,’ zei Ruggero verstrooid.
‘Wat?’ zei Rita gebelgd. ‘Je hebt mooie theorieën!’ En toen: ‘Leg die krant nu weg,
je luistert niet eens naar me. De heele dag ben je uit en als je 's avonds thuis komt
ga je de krant lezen.’
‘Wat moe ik dan doen?’ vroeg Ruggero, terwijl hij gehoorzaam de krant
dichtvouwde en op de tafel legde.
‘Wat is er voor nieuws?’ vroeg Rita.
‘Niets,’ antwoordde hij. ‘De rede van de Minister-President in de Kamer.’
‘Wat kan mij dat schelen?’ zei Rita minachtend. Toen, zonder op te zien, vroeg
zij: ‘Gaan we vanavond naar de cinematograaf?’
‘Mijn beste Rita!’ zei Ruggero ontsteld. ‘Dwing mij in 's hemelsnaam niet me uren
lang op te sluiten in een benauwde ruimte en mijn oogen te bederven met het zien
naar onmogelijke drama's met moord en diefstal, verleiding, echtbreuk en alles wat
in het strafwetboek voorkomt!’
‘Wat overdrijf je!’ zei Rita boos. ‘Om superieur te schijnen geef je af op de cinema
waar iedereen zich amuseert! En zoodoende kom ik er nooit! Als er gesproken wordt
over een interessante film, of een actrice, Francesca Bertini, Leda Gijs, Diana
Karenne, weet ik nooit mee te praten. Je laat mij doorgaan voor een vrouw die
nergens van weet!’
‘Waarom ga je 's middags niet met een vriendin?’ vroeg Ruggero.
‘Omdat ik liever met jou ga,’ antwoordde zij kort.
Zenuwachtig, geirriteerd stond Ruggero op en de handen in de zakken deed hij
eenige passen.
‘Waar ga je nu heen?’ vroeg Rita scherp.
‘Nergens,’ antwoordde hij. ‘Gaan we nog niet aan tafel?’
‘Daar! Dacht ik het niet!’ viel Rita uit. ‘Nu verlang je om aan tafel te gaan omdat
je hier je verveelt. Nooit ben je er toe te krijgen eens rustig samen te zijn met je
vrouw en je kind! Het liefst zou je de heele dag buitenshuis blijven! Het zal er nog
op uitloopen dat je in een restaurant gaat eten en alleen nog thuis komt om te slapen!’
Ruggero zuchtte ongeduldig, ontmoedigd. Rita voorovergebogen werkte verwoed.
Tecla kwam naar haar toe met het volgekrabeld stuk papier.
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‘Kijk, Mama, kijk!’ dwong zij.
‘Ja, ja, liefje, 't is goed,’ zei Rita zonder op te zien, op verongelijkte toon. ‘Ik heb
andere dingen om aan te denken.’
Met een gewaarwording van wrevelige onverschilligheid zag Ruggero neer op de
nietige gebogen figuur, de magere rug onder de witte wollen sjaal, het onsierlijke
hoofd met de smakeloos gekapte sluike zwarte haren. Gaf de eenige omstandigheid
dat zij zijn wettige echtgenoote was haar het recht botweg te eischen wat een mooie
vrouw zich met haar bekoring wist te veroveren?
Het dienstmeisje verscheen in de deuropening.
‘Signora, de soep is op tafel,’ zei ze. Onder de korte zwarte franje zagen haar
vrijpostige donkere oogen met boosaardige voldoening naar haar meesteres.
Nog even duurde de pijnlijke stilte. Toen stond Rita op.
‘Zullen we gaan?’ stelde zij voor.
Tecla sprong naar haar toe en vatte haar hand. Ruggero volgde naar de eetkamer
waar in het licht der afhangende electrische lamp getemperd door een franje van
bleekgroene kralensnoeren de vierkante sober uitgedekte tafel stond, midden in het
kilgemeubeld vertrek dat met geen spoor van persoonlijke smaak eenige
gewaarwording van behaaglijkheid gaf.
De soep werd zwijgend gegeten. Tevergeefs zocht Ruggero naar een argument
om met een schijn van onbevangenheid de stilte te verbreken die hem beklemde.
Het dienstmeisje haalde de leege borden weg, met rinkelend geluid van aardewerk.
‘Maria,’ zei Rita opeens. ‘Ga die brief eens halen die op mijn schrijftafel ligt.’
‘Heb je een brief gekregen?’ vroeg Ruggero verzoenend.
‘Neen,’ antwoordde Rita zonder hem aan te zien. ‘'t Is een brief voor jou die ik
boven heb gebracht.’
Ruggero gevoelde lust een opmerking te maken over de vertraging van deze
mededeeling, doch zweeg ter wille van de vrede. Het dienstmeisje kwam terug en
reikte hem de brief. Aan het handschrift herkende hij een schrijven waarop hij wachtte
om voortgang te kunnen maken met een taak die Corradini hem had opgedragen.
Strevend naar een toon van vriendschappelijke overtuiging zei hij:
‘In 't vervolg heb ik liever dat je brieven van mij beneden laat, dan vind ik ze als
ik thuis kom.’
‘Dio mio!’ zei Rita beleedigd. ‘Ik zal er toch geen kwaad mee
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doen, als ik eens een brief voor je bewaar! Geheimen zullen er wel niet in staan,
zou ik denken.’
Hij veinsde zich verdiept in het lezen, vouwde toen de brief weer op en stak hem
in de envelop terug, opzettelijk vermijdend naar Rita te zien die in nieuwsgierige
afwachting naar hem zat te kijken.
‘Mama!’ vroeg Tecla. ‘Geef je me drinken?’
‘Wil je drinken?’ vroeg Ruggero, zich vergenoegd toonend.
En tot Rita: ‘Mag ze wijn hebben?’
‘Een heel klein beetje,’ zei Rita strak.
Ruggero vulde Tecla's glas met een vingerhoog wijn en verder met water.
‘Daar,’ zei hij, ‘Zeg nu eens: Dank je.’
‘Ik wil mijn zilveren beker,’ zei het kind, het gezicht ontevreden vertrekkend. En
met de hand stootte zij het glas van zich af zoodat het wankelde. Met een vlugge
beweging greep Ruggero het juist bijtijds vast.
‘Wat is dat voor een gril?’ vroeg hij streng. ‘Als papa je in dit glas te drinken geeft,
moet je hieruit drinken zonder meer!’
Het kind zag schuw naar hem op, vertrok het gezicht en begon te schreien.
‘Maria,’ beval Rita. ‘Geef de zilveren beker van Tecla.’
‘Waarlijk, Rita,’ zei Ruggero geeërgerd. ‘Wat moet hiervan worden als jij het kind
altijd toegeeft?’
‘Ik vertrouw dat mijn genegenheid mij zal leiden om de juiste weg te vinden,’ zei
Rita plechtig.
Ruggero schokte met de schouders in wrevelig ongeduld en met zenuwachtige
bewegingen bediende hij zich uit de groenteschaal. Maria met onverstoorbaar gezicht
bracht de beker die door Rita werd gevuld en voor Tecla neergezet welke met
roodgezwollen huiloogen hevig zat te snuiven tengevolge van haar schreien.
‘Zachtjes, Tecla,’ vermaande Rita. Toen vatte zij haar zakdoek, stond op en
veegde het kind de neus af.
Ruggero sprak niet meer. Als Rita erop stond hem het huiselijk leven onverdraaglijk
te maken, waren de gevolgen voor haar rekening. Hij was met de beste bedoelingen
thuisgekomen, doch hoe had zij hem ontvangen? Nu gaf hij er dan ook de brui van!
Hij zou haar toonen nog een zweem van gezag te hebben in zijn eigen huis, al
scheen zij te meenen dat hij zich in alles naar haar behoorde te voegen!
Nog deze avond ging hij naar Valeria. Gewoonlijk bezocht hij zijn
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vriendin liefst overdag daar Rita zich beklaagde en hem plaagde met lastige vragen
wanneer hij een enkele maal aankondigde een afspraak voor den avond te hebben.
Na eens door haar op tegenspraak betrapt te zijn had hij de avondbezoeken geheel
afgeschaft. Doch dezen avond zou hij gaan, wat er ook van mocht komen.
Terwijl hij een sinaasappel pelde overlegde hij wat hem te doen stond. Straks zou
hij het zeggen, bij de koffie, kort en onverschillig. Eerst de krant lezen. En dan
dadelijk weg, om haar geen tijd te laten voor een onaangename scène. Het zou
beter zijn als hij eerst toilet ging maken, anders volgde zij hem in de badkamer en
maakte het hem daar lastig.
Met spijtig zelfverwijt overdacht hij hoe het zijn zou zoo hij ongetrouwd was, de
avondmaaltijd aan de restauranttafel onder vriendschappelijk gepraat en daarna
vrijheid om naar eigen goedvinden over den avond te beschikken zonder aan iemand
rekenschap te hoeven afleggen. Niets ging er boven het jonggezellenleven. En hij
had de onvergeeflijke domheid begaan zich deze keten om den hals te leggen.
Tecla zeurde slaperig terwijl Rita een sinaasappel voor haar pelde en haar stukje
na stukje in den mond stak. Ruggero stond op en liep naar de badkamer waar hij
zich waschte, zijn kroesgolvend donkerblond haar gladborstelde en zijn kort geknipt
rossig kneveltje opstreek. Toen hij zijn kleeren afgeborsteld had kwam de gedachte
bij hem op zijn zakdoek te besprenkelen met Rita's parfum. Doch met de flacon
reeds in de hand overwoog hij dat het niet voorzichtig zou zijn onnoodige argwaan
op te wekken en zette het fleschje weer neer.
Het besluit om zijn onafhankelijkheid te hernemen kwam zijn uiterlijk ten goede,
vond hij. Er lag dezen avond in zijn uitdrukking, in zijn houding iets mannelijks,
vastberadens dat met kon nalaten een gunstigen indruk op Valeria te maken.
Zijn zenuwachtige onrust onderdrukkend ging hij naar Rita's werkkamer, schelde,
ging zitten en vatte de krant op. Maria verscheen en zette het blad met zijn kopje
koffie op het tafeltje voor hem. Terwijl hij zijn koffie dronk overdacht hij of het niet
beter zou zijn dadelijk heen te gaan terwijl Rita bij Tecla was die naar bed werd
gebracht. Doch een dergelijke aftocht zou op een smadelijke vlucht gelijken. Neen,
neen! Hij wilde zich zelf toonen dat hij de moed en de kracht bezat zijn wil tegenover
Rita te doen gelden.
Hij stak een sigaret op, las de krant ten einde en zag op zijn horloge. Negen uur,
nu wilde hij niet langer wachten, anders werd het te

Groot Nederland. Jaargang 19

614
laat. Hij stond op, heimelijk hopend dat Rita hem de tijd zou laten om ongemerkt
heen te gaan. Doch juist hoorde hij haar stap, zij kwam binnen, kleumerig haar witte
sjaal om zich heen trekkend.
‘Zie zoo,’ zeide ze. ‘Tecla slaapt.’
Zij ging zitten bij haar werkmandje en vatte haar borduursel op.
Ruggero bleef staan, onthutst, door de onverwachte vriendelijkheid van haar toon.
Hij was voorbereid op bitse stugheid en voelde hoe zijn recht tot hard-zijn hem
ontgleed. Doch hij kon de gedachte niet verdragen van zijn voornemen te moeten
afzien. Het zou haar tot een les zijn voor het vervolg. En plotseling moed vattend:
‘Ik ga uit,’ ‘Ik heb een afspraak met vrienden.’
Ontsteld zag Rita naar hem op. Doch snel besloten:
‘Dan ga ik mee,’ En opstaand trok zij zich de sjaal van de schouders om zich te
gaan klaarmaken.
‘Dat kan niet,’ verklaarde hij zenuwachtig. ‘Niemand brengt zijn vrouw mee. Het
spijt me, maar je zult vanavond eens alleen moeten blijven.’
‘Dat doe ik niet,’ zei Rita opgewonden. ‘Je hebt het recht niet mij zoo te
verwaarloozen!’
In een plotselinge opwelling tastte hij in zijn borstzak, haaide er een Domenica
del Corriere uit met de bontgekleurde prent van de laatste wereldgebeurtenis en
legde die voor haar neer.
‘Hier heb je wat te lezen,’ zei hij, liep met snelle stappen heen, de gang in, zette
zijn hoed op, greep zijn jas, en ging de deur uit die hij met een slag achter zich sloot.
Terwijl hij naar beneden ging, trok hij zijn jas aan, zwaar ademend, bevend van
opwinding. Hij gevoelde zich nu vrij, want hier op de trap zou Rita geen scène komen
maken. Als hij straks thuiskwam, zou het er spannen, doch dat was van later zorg.
Hij was trouwens niet van plan vroeg thuis te komen. En als hij een mooien avond
bij Valeria had, wat bekommerde hij er zich dan om of Rita pruilde, al zou zij al de
ooms en tantes op haar zijde hebben!
Hij trad naar buiten in de nauwe donkere straat en op Piazza dei S.S. Apostoli,
verlaten in het schijnsel der midden over de straat hangende witte electrische ballen
die dichte zwarte schaduwen lieten in de poort hoeken van het Palazzo Odescalchi
en achter het ijzeren traliehek van de kerk. Haastig liep hij voort over het breede
trottoir ongerust dat door een buitengewone, omstandigheid de huispoort van Valeria
vóor het gewone uur gesloten zou kunnen zijn.
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Op Piazza Venezia gekomen bleef hij wachten op het trottoireiland. Op dit uur was
er weinig verkeer, twee mannen stonden er en een oude vrouw, met een donkere
wollen doek om hoofd en schouders, die mompelend de ingevallen kaken bewoog.
Ruggero tuurde in de donkere verte waar langs de schimmig opdoemende massa
van Palazzo Venezia de verlichte tramwagens aankwamen, al naderend zich
vergrootend tot de wagen aankwam schuiven, stil hield, de weinige passagiers in
de lichte binnenruimte in- of uitliet, dan na het sein van de electrische schel met een
ruk weer in beweging kwam en wegzoemde.
Met voldoening ontcijferde Ruggero op een naderende wagen het nummer dertien
waarop hij wachtte. Over een kwartier zou hij in de bovenwijken zijn, in Via delle
Finanze, bij Valeria. Hij sprong op de schurend remmende wagen, bleef staan op
het voorplatform, gedreven door ongeduld en een onduidelijk gevoel als kon hij
staande de rit verkorten.
De tram steeg tegen de helling van Via Nazionale langs het verlichte theater,
langs de gesloten winkels, den hoek om, naar Piazza di Magna Napoli, langs de
lichte cinematograaf met bontgekleurde affiches beplakt, waar een schreeuwende
man tot binnengaan uitnoodigde, langs Via del Quirinale waar boven, voor het Paleis
de grijze reuzenbeelden stonden in het stille maanlicht, verder door de leege
avondstraat, langs het verlaten trottoir. Bij Via Milano even een halte, toen weer
voort, langs de tunnel die wijd open lag in avondlicht, zijn rond booggewelf zich
vernauwend en verliezend in de verte, langs het tentoonstellings-Paleis, vaag wit
oprijzend met zijn zwarte portalen boven aan de breede trap, weer langs gesloten
winkels en het leege trottoir met hier en daar een donkere wandelaar.
Voorbij Via Depretis stond een stilstaande tramwagen op de lijn. Ongerust vroeg
Ruggero zich af of er iets in de weg zou zijn. Als het lang duurde zou hij desnoods
verder kunnen loopen. Hij schoof het raampje naar beneden en leunde naar buiten.
Een donkere groep mannen stond verderop in de straat en waar zij uiteen weken
zag Ruggero een paard liggen dat trachtte zich op te richten op de strompelende
voorpooten en weer verzonk. Eenige mannen waren bezig met inspanning het rijtuig
op zijde te trekken. Nu was het gelukt. De voorste handwagen kwam in beweging.
Ruggero trok het hoofd naar binnen, de wagenbestuurder wendde de kruk om, de
tram reed langzaam voort. Het paard lag nog op de straat, de kop overeind, blijkbaar
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tevreden in zijn rusthouding, terwijl de mannen er omheen met kreten en rukken
zich inspanden om het te doen opstaan. De leege wagen stond ter zijde, juist even
buiten het bereik van de tramwagens.
Sneller reed de tram voort, bereikte Piazza Termini met de kromming van lichte
bogen, hield even stil, ging toen weer voort, langs de donkere boomen de hoek om
in Via Cernaia toen langs het Ministerie van Financieën. Ruggero opende de deur,
trad naar buiten en zette de voet op de trede. Met een lichte sprong liet hij zich op
de grond neer, en liep toen verder, Via delle Finanze in. Even zag hij op zijn horloge.
Half tien, tijd genoeg voor een lange avond.
Hij ging het lichte huis binnen, de portiersloge voorbij, de trap op. Hoe zou Valeria
hem ontvangen? Eigenlijk meende hij nu dat haar houding grootendeels afhing van
zijn optreden. Door gedwee al haar grillen te ondergaan en zich gevoelig te toonen
voor haar booze nukken moedigde hij haar aan tot steeds grievender plagerijen.
Vrouwen moesten niet te zacht aangevat worden. Hij was trouwens dezen avond
niet in een stemming om met zich te laten spotten.
Na te hebben gescheld, wachtend dat hem zou worden opgengedaan bekroop
hem de vrees dat zij niet thuis zou zijn. Zij kon naar het theater zijn gegaan of op
bezoek bij kennissen. Dan was alles te vergeefs. Aan deze mogelijkheid had hij
geheel niet gedacht. Hoe lang duurde het eer er werd open gedaan! Zou er niemand
thuis zijn?
Hij wilde nogmaals schellen toen de deur werd geopend door een klein morsig
ontevreden uitziend dienstmeisje.
‘Is de signorina Fagstadt thuis?’ vroeg Ruggero met strak-doen zijn spanning
verbergend.
‘Ik geloof van wel,’ antwoordde het meisje: ‘Ik zal eens zien.’
Zij liep heen en klopte aan een van de bruine kamerdeuren. Er werd geantwoord,
het meisje deed de deur open. Ruggero glimlachte tevreden. Alles ging goed.
Het dienstmeisje bleef staan met de hand aan de open deur.
‘Gaat u binnen,’ zeide zij.
Met vlugge stappen liep Ruggero door het huisportaal, langs het nieuwsgierig
kijkende dienstmeisje, Valeria's kamer binnen. De deur werd achter hem gesloten.
In de kamer rood getint door een zijden lampekap, onrustig van kleurige prenten
en snuisterijen en draperieën zat Valeria gekleed in een donker roode peignoir die
de zwelling toonde van haar borst en de
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zuivere ronding van haar heup, achterover geleund, een boek in de hand, op de
met een ouderwetsche donker gebloemde sjaal vermomde sofa. Haar blonde haren
glansden in het licht.
Ruggero meende op te merken hoe de blauwe oogen afwachtend naar de deur
gericht zich even verduisterden als van teleurstelling. Doch reeds zag hij de fijne
wenkbrauwstrepen opgetrokken, de kleine roode mond geplooid in spottende
verwondering. De hand die het boek opgeheven hield liet zij naast zich neer zinken.
‘Jij hier!’ zei ze met nadruk. ‘Hoe komt dat? Heeft je vrouw je permissie gegeven?’
Ruggero knoopte zijn overjas los.
‘Ik kan de permissie van mijn vrouw wel missen.’ zei hij koel.
De glans in Valeria's plaaglustige oogen werd sterker.
‘Je bent anarchistisch vanavond,’ meende zij.
Hij legde zijn jas en hoed op een stoel, ging naast haar zitten en legde zijn arm
om haar heen.
‘En zoo ben ik hier,’ zei hij. En vleiend: ‘Ben je tevreden?’
Zij vatte haar boek weer op, zag naar het nummer van de bladzijde, en traag, met
vertoon van spijt, sloot zij het en legde het op de tafel voor haar. Hij drukte zijn lippen
in haar hals, toen geprikkeld door haar aanraking fluisterde hij tegen het kleine
blanke oor waar de blonde haren omheen kroesden. Onwillig, met verveeld gezicht
schudde zij het hoofd.
‘Jawel, jawel!’ vleide hij.
‘Ik zeg je van neen,’ zeide zij met ongeduldige nadruk zich losmakend uit zijn
armen.
‘Maar daarvoor ben ik juist gekomen,’ beweerde hij.
‘Dat spijt me voor je,’ antwoordde zij koel.
Met een gebaar van geduldige berusting kruiste hij de armen over de borst. Turend
naar de suggestieve divan waarin Valeria haar bed voor de dag omschiep, zei hij:
‘Dat bed is te kort voor je.’
‘Volstrekt niet,’ antwoordde zij lusteloos. ‘Jij zoudt tot halfweg reiken.’
‘Gia!’ protesteerde hij. ‘Als jij je schoenen uit trekt ben ik even groot als jij!’
Met een vlugge beweging van haar lenig lichaam boog zij zich voorover, trok een
schoen uit en toonde hem die.
‘Daar!’ zei ze. ‘Is dat een hooge hak?’
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Terwijl zij zich bukte om de schoen weer aan te trekken omvatte hij haar opnieuw
met beide armen.
‘Je bent dikker geworden,’ zei hij begeerig.
‘Och wat!’ zeide zij geërgerd. En hem afwerend: ‘Toe, laat me los!’
‘Je bent slecht gehumeurd vanavond,’ meende hij spijtig.
‘Ja,’ gaf zij toe. ‘Ik ben slecht gehumeurd, omdat ik bijna niets heb gegeten.’
‘Hoe zoo?’ vroeg hij.
‘De rijst was aangebrand,’ vertelde zij op gegriefde toon, ‘en de visch was
klaargemaakt met een saus waarvan ik niet houd. Ik heb niets gegeten dan wat
groente, brood en een mandarijntje.’
‘Ga dan mee naar een restaurant,’ stelde hij gretig voor, belust om met een mooie
elegante vrouw in een van de bekende restaurants gezien te worden en daarna
Valeria mee te tronen waarheen hij wilde.
‘Waarom niet?’ drong hij aan.
‘'t Is de moeite niet waard,’ zei ze verveeld. ‘Dan zou ik me ook nog moeten
kleeden.’
‘Zooals je wilt,’ antwoordde hij teleurgesteld. Toen, zijn gezicht tegen haar borst
drukkend:
‘Heb je weer dat sterke parfum? Dat compromitteert mij. Toen ik de laatste maal
thuis kwam, rook mijn vrouw het en vroeg waar ik geweest was. Ik heb maar gezegd
dat een van mijn vrienden een parfum had gekocht voor zijn aanstaande en er ons
mee had bestreken.’
‘Blijf dan maar op een afstand,’ raadde zij. En plotseling opstaand, liep zij heen
en ging op een stoel zitten, half van hem afgewend, het hoofd steunend op de
handen. Geërgerd, teleurgesteld zag hij naar haar. Het gold hier door volharding
en geduld haar tegenstand te overwinnen. Waarschijnlijk was het niet anders dan
een vrouwenlist om hem te prikkelen. Hij vatte het boek van de tafel en las de titel:
‘Guido da Verona. Colei che non si deve amore. Van wie heb je dat?’
‘Van een kennis,’ antwoordde zij, zonder het hoofd om te wenden.
‘En bevalt het je?’ vroeg hij.
‘Zoo zoo,’ antwoordde zij, met een handgebaar.
Hij legde het boek weer neer.
‘Kom nu hier bij mij,’ vleide hij.
Zij rukte ongedurig met de schouders.
‘Dan kom ik bij jou,’ besloot hij. Opstaande ging hij naar haar toe,
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omvatte haar met beide armen en kuste haar gretig op de mond. Met vreugde voelde
hij hoe haar lichaam zich overgaf aan de druk van zijn armen.
‘Wil je?’ fluisterde hij verlangend.
Doch zij schudde hem van zich af en sprong op.
‘Je bent eentonig, weet je,’ zei ze.
De oogen onzeker en nederig van begeerte zag hij haar smeekend aan. Even
liet zij ongeroerd haar koele blik in de zijne. Toen plotseling wierp zij het hoofd
achterover, lachte luid en spottend, draaide zich op de teenen om en liep heen.
Sprakeloos, ontdaan van woede zag hij haar na. Toen met haastige driftstappen
liep hij naar de plaats waar zijn jas lag en begon die aan te trekken met nijdige
rukken. Onderwijl zag hij naar Valeria die weer op de sofa achterover geleund zat,
een spottende geamuseerde glimlach op haar mooi fijngekleurd gezicht.
‘Ik verzeker je, dat er niet de minste reden is om te lachen,’ zei hij verwoed.
‘Vindt je?’ vroeg zij vriendelijk, zonder naar hem te zien.
Hij greep zijn hoed en wenschte goedenavond. Zij groette met een
vriendschappelijk handgebaar.
‘Ciao! Bonne chance!’ riep zij hem na, terwijl hij naar de deur ging.
In zwijgende wrok liep hij de kamer uit. Op het gerucht van de deur kwam het
dienstmeisje uit de keuken, draaide het licht op en deed de huisdeur voor hem open.
‘Goeden avond,’ wenschte zij, op moedelooze toon.
Zonder te antwoorden liep Ruggero haar voorbij, het portaal op, de trap af. Nu
was het uit. Als Valeria meende dat hij haar neg weer zou zoeken, dan vergiste zij
zich terdege. Impertinente kwaadaardige heks! Hoe verlangde hij haar te vernederen!
Tot een straatwandelaarster moest hij haar kunnen maken die zich norsch geweigerd
ziet wanneer zij de voorbijgangers haar gunsten aanbiedt. En dan zou hij langs haar
heenloopend koel minachtend zijn blik afwenden. Doch hij wilde zich tenminste de
voldoening schenken in een laatste schrijven haar kras de waarheid te zeggen. En
bij zich zelve begon hij de termen van zijn brief op te stellen.
Hij deed de huispoort open, trad naar buiten en trok de zware deur dicht. Met
snelle driftige stappen liep hij voort in de donkere stille straat. Plotseling bleef hij
staan. Waar ging hij heen? Zeker niet naar huis. Hij wilde zich voor de ondergane
vernedering behoorlijk scha-
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deloos stellen. Er waren in Rome een overvloed van vrouwen voor hem beschikbaar
en heel wat toeschietelijker dan Valeria!
Hij tastte in zijn borstzak en haalde er zijn portefeuille uit om te zien over hoeveel
geld hij te beschikken had. Een biljetje van vijf lire - en meer niet.... Hij bleef staan
in het schijnsel van een lantaarn en zenuwachtig, ongerust, zocht hij in alle vakjes.
Waar was zijn geld gebleven? Doch hij had immers vanmiddag die fotografierekening
betaald, en daarna, door al de wederwaardigheden thuis, vergeten zich opnieuw
van geld te voorzien. Met een verwensching borg hij de portefeuille weer in zijn zak.
Hij had beslist geen geluk vanavond. Nog wel een Vrijdag. Het was om bijgeloovig
te worden.
Juist kwam de tram aan uit Via XX Settembre. Even wachtte hij, steeg toen op
de voorbij rijdende wagen. In de binnenruimte zat als eenige passagiers, een
echtpaar, zij in zwart bont gedoken, overredend pratend, hij slaperig luisterend, de
schouders opgetrokken, de handen in de zakken. Ruggero was alleen op het
achterplatform. Zoemend en bonkend in de stilte gleed de tram midden door de
leege straatbreedte. De conducteur kwam voor het kaartje.
Hij zou die brief toch maar niet schrijven aan Valeria. Het was gevaarlijk die vrouw
te provokeeren. Weer bekroop hem onrust bij de gedachte aan de briefjes, in haar
bezit gebleven. Doch waarom zou zij hem lastig vallen, nu alles uit was? Bijna
wenschte hij dat zij, zelfs op deze wijze, zich nog met hem zou bezig houden....
Zij zou hem niet terugroepen, dit wist hij met volkomen zekerheid. Toch, ondanks
deze overtuiging, zou hij uitzien naar een briefje van haar, om telkens weer te worden
teleurgesteld. Zeker was zij blij, van hem af te zijn. Die uitdrukking in haar oogen,
bij zijn binnenkomen vanavond.... Had zij gehoopt een ander te zien? En al was dit
zoo - hij behoefde het immers niet te weten..., als zij hem maar wilde dulden, als zij
maar een enkele maal liet blijken, of hem de illusie schonk, dat zijn bij zijn haar
genoegen deed!
Het verleden was verre te verkiezen boven de toekomst die hij voor zich zag. Hoe
dikwijls had hij haar verlaten, ontstemd, geërgerd, verbitterd, doch altijd met het
vooruitzicht op een volgend, misschien gelukkiger samenzijn. Nu was er niets meer.
Nooit meer zou hij die trap opgaan, in onrustige afwachting van de ontvangst die
haar grillige luim hem zou toedeelen. Nooit meer zou hij dat mooie elastische warme
lichaam in zijn armen voelen, nooit meer haar kussen op die lokkende roode mond,
zooals hij dezen avond nog gedaan had....
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Hij prevelde een verwensching. Zeker er waren vrouwen mooier dan zij. Doch geen
enkele scheen over zooveel bekoring te beschikken Hoe boosaardig was ze, en
hoe begeerlijk! Hoe zou hij zich wreken met kussen, zoo zij glimlachend zich aan
hem overgaf....
Voorbij, voorbij - alles was uit.... Hij gevoelde het plotseling met een ondraaglijke
benauwing. Zijn leven thuis met Rita, de kibbelarijen, het gezeur, - zijn dagelijksch
werk waarin hij toch eigenlijk maar weinig belang stelde, - zijn vrienden die hem
onverschillig waren, - alle dagen aan elkaar gelijk, zonder een enkel blij vooruitzicht....
Zou Rita naar bed zijn gegaan? Of zou zij op hem wachten om hem ter
verantwoording te roepen over zijn gedrag? Zoo zij tenminste de goede smaak had,
de afrekening tot morgen over te laten! Hij had er voor dezen avond meer dan
genoeg van!
Rita, en Valeria.... Ja, zoo was het. De mooie vrouwen waren valsche canailles
die alles overhadden voor geld en luxe en de zoogenaamde fatsoenlijke, zooals
Rita, - die waren vervelend.
Hij trad naar buiten en sprong van de tramwagen. Toen liep hij voort, over Piazza
dei S.S. Apostoli. Luid klonken zijn stappen in de stille verlatenheid.
Was hij vanavond maar thuis gebleven! Waarom niet liever met barsche harde
woorden zijn woede uitgesproken, in plaats van door beleedigd wegloopen een
verzoening onmogelijk te maken? Misschien had hij zoodoende een breuk kunnen
voorkomen. Doch wat hielp het? Deze keer of een volgende, het moest er van
komen, en nu was het gebeurd.
Hij bleef staan voor de huispoort, haalde de sleutel uit zijn zak, deed open, trad
binnen en sloot weer. Zonder haast liep hij door den ingang en de trap op.
Misschien wel was Rita naar bed gegaan en sliep of veinsde te slapen, als hij
binnenkwam. Of wachtte zij op hem, de ooren gespitst, gewaarschuwd door de doffe
slag van de poortdeur?
Hij opende de huisdeur en trad binnen. Uit Rita's werkkamer scheen het licht in
de donkere gang. Ook deze beproeving werd hem niet bespaard.
Hij sloot de deur en schoof de grendel ervoor. Daarna hing hij zijn hoed op de
kapstok en trok zijn jas uit, ondertusschen verdedigings-frases voorbereidend. Toen
ging hij binnen en wenschte goedenavond.
Rita zag op van haar werk. Aan haar gezwollen oogleden en eenigszins rood
gekleurde neus bemerkte hij dat zij had geschreid.
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‘Goedenavond,’ antwoordde zij zachtmoedig. En terwijl hij ging zitten: ‘Ben je prettig
uitgeweest?’
‘Niet bizonder,’ antwoordde hij, verwonderd over haar verzoenend doen, doch
verruimd en plotseling rustig. ‘Je begrijpt, ik moet zoo'n uitnoodiging soms wel eens
aannemen, ik kan niet altijd weigeren.’
‘Je hebt gelijk,’ zei ze. ‘Het was dwaas van ons zoo te kibbelen.’
Zij stond op, kwam naar hem toe, legde haar arm om zijn hals en drukte haar
wang tegen de zijne.
‘Zeg, dat je van me houdt,’ vroeg ze teeder.
‘Zeker, Rita,’ antwoordde hij, eenigszins onwillig. ‘Dat weet je immers wel.’
Zij ging op zijn knieën zitten en streek liefkoozend met de hand over zijn haar.
‘Weet je,’ vertelde zij, ‘als ik hier zoo alleen zit, dan denk ik aan allerlei leelijke
dingen. Maar nu is alles goed, niet waar? Je houdt van me?’
‘Zeker, zeker,’ herhaalde hij.
‘Geef me een kus,’ vroeg zij nederig.
Gehoorzaam kuste hij haar. Op zulk een afloop had hij niet gerekend! En weer
wenschte hij dat zij naar bed was gegaan zonder op hem te wachten.
‘Zullen we gaan?’ vroeg zij zacht.
‘Ja,’ antwoordde hij, ‘ik kom.’
Zij stond op en ging hem vooruit, glimlachend naar hem omziende. Nog even
bleef hij zitten. Toen, met een zucht, rees hij overeind, draaide het licht uit en volgde
Rita naar de slaapkamer.
Rome, Februari 1917.
AMÉLIE DE MAN.

Groot Nederland. Jaargang 19

623

De gebroken kruik
Een Blijspel van Heinrich von Kleist, vertaald door Jan v. Lumey.
(Vervolg)
Negende tooneel
(Stuurman, Adam, vrouw Martha enz., zonder de meid).
ADAM
- Als ik vrijmoedig spreken mag, hoogachtbre,
Dan zijn er, dunkt mij, termen voor een schikking.
STUURMAN
Een schikking? 't lijkt mij vreemd, mijnheer de rechter.
Verstand'ge menschen zijn geneigd tot schikken;
Maar hoe gij al een schikking wilt bewerken,
Terwijl de feiten nog volstrekt niet vaststaan,
Dat is iets, wat ik niet direct begrijp.
Hoe denkt gij 't aan te vangen, laat eens hooren?
Hebt gij uw oordeel al gevormd?
ADAM
Mijn hemel!
Als ik, door 't wetboek in den steek gelaten,
Mijn toevlucht tot philosophie moet nemen,
Dan was het - Albrecht STUURMAN
Wie?

Groot Nederland. Jaargang 19

624

ADAM
Of Ruprecht STUURMAN
Wie?
ADAM
Of Albrecht - die de kruik aan stukken smeet.
STUURMAN
Wie van de twee dus? Alberecht of Ruprecht?
Ge grijpt, ik zie 't al, met uw oordeel in,
Zooals een hand in een zak erwten graait.
ADAM
Vergun mij!
STUURMAN
Zwijg, ik bid u.
ADAM
Naar ge wilt.
Voorwaar, mij is 't volkomen onverschillig,
Al waren zij 't ook allebei geweest.
STUURMAN
Daar moet ge zijn, dan zult ge 't hooren.
ADAM
Best.
Maar, als 't eruit te krijgen is, ben ik een schoft.
- Hebt gij daar het proces-verbaal gereed?
LICHT
Volkomen.
ADAM
Goed.
LICHT
En ook een stuk papier,
Om voor mijzelf 't belangrijkste op te teek'nen.
ADAM
Om voor uzelf -? ook goed.
STUURMAN
Kom, spreek nu, kind.
ADAM
Spreek Eefje, hoor je 't, spreek nu, juffer Eefje!
Geef God, mijn hartje, hoor je 't, geef, wat drommel,
Hem en de wereld, elk iets van de waarheid.
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Weet dat je voor God's rechterstoel getuigt,
En dat je niet je rechter door te ontkennen,
Of wat niet schelen kan, eruit te flappen,
Verdriet moet doen. Ach kom! je bent verstandig.
Een rechter, zie je, is altijd toch een rechter,
En die heeft hem vandaag, die morgen noodig.
Zeg je, dat Alberecht het was: nu goed;
En zeg je, dat het Ruprecht was: ook goed!
Praat zus, praat zoo, ik wil niet eerlijk zijn,
Of alles zal naar wensch in orde komen.
Maar wil jij hier een ander nog bekladden,
Een derde soms, onwijze namen noemen Kijk, wees voorzichtig, kind, ik zeg niets meer.
In dit vervloekte dorp gelooft het niemand,
En niemand, Eefje, in heel Nederland;
Je weet, de witte muren klappen niet,
Terwijl een ieder zich verweren kan;
En met jouw Ruprecht mag de nikker spelen!
STUURMAN
Als gij uw praatjes toch eens voor u hieldt.
Gezwets, waarvoor de boer geen oortje geeft.
ADAM
Begrijpt Uw Eedle 't niet?
STUURMAN
Vooruit! maak voort!
Gij hebt genoeg hier op den stoel gesproken.
ADAM
Voorwaar! ik heb niet gestudeerd, hoogachtbre.
Maar al ontbreekt mij de Utrechtsche geleerdheid,
Hier wordt ook een eenvoudig woord verstaan:
De vrijster weet, durf 'k wedden, wat ik wil.
VROUW MARTHA
Wat moet dat? Zorg nu boud te spreken, hoor!
EVA
Ach, moeder-lief!
VROUW MARTHA
Jij, sloerie! wees voorzichtig!
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RUPRECHT
Een moeilijk ding, vrouw Martha, boud te spreken,
Als het geweten klopt in onze keel.
ADAM
Zwijg, wijsneus, hoû je stil.
VROUW MARTHA
Wie was 't?
EVA
O Jezus!
VROUW MARTHA
Hij was 't, jij stommerd! De beroerling daar!
O Jezus! alsof zij je reinste hoer was.
Was 't Jezus soms?
ADAM
Vrouw Martha! hoe onhandig!
Wat dat voor - laat de vrijster toch begaan!
Het kind afsnauwen - hoer - verdraaide stommerd!
Dat helpt ons niets. Zij zal zich wel bezinnen.
RUPRECHT
O ja, bezinnen.
ADAM
Vlerk, jij hebt te zwijgen.
RUPRECHT
De schoenlapper zal haar wel invallen.
ADAM
De satan! roep den deurwaarder! hei! Vreeburg!
RUPRECHT
Nu! 'k zwijg al edelachtbre, laat het maar;
Zij zal zich wel mijn naam te binnen brengen.
VROUW MARTHA
Zeg eens, je maakt hier geen spektakel, hoor!
Negen en veertig jaar heb ik met eere
Geleefd: de vijftig hoop ik nog te halen;
Den derden Februari ben ik jarig;
Vandaag is 't de eerste. Maak het kort. Wie was 't?
ADAM
Goed, voor mijn part! heel goed, vrouw Martha Klis!
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VROUW MARTHA
Je vader sprak, toen hij op sterven lag:
Martha, bezorg ons kind een braven man;
En mocht ze een liederlijke sloerie worden,
Geef dan een stuiver aan den doodgraver,
En vraag hem, mij weer op den rug te leggen:
Want dan, bij God, keer ik mij om in 't graf.
ADAM
Nu, dat is ook niet kwaad.
VROUW MARTHA
Wil jij je vader
En moeder, Eva-lief, nu volgens 't vierde
Gebod flink eeren, goed, dan zeg je: in mijn kamer
Liet ik den schoenenlapper of een derde,
Begrepen? maar mijn bruigom was het niet.
RUPRECHT
't Is zielig. Laat de kruik toch, bid ik u;
Ik zal ermee naar Utrecht gaan, zoo'n kruik Ik wou, dat ik het ding maar had gebroken.
EVA
Foei, wat onedelmoedig! schaam je, Ruprecht,
Om niet te zeggen, goed, ik brak de kruik!
Foei, Ruprecht, foei dan toch, je moest je schamen,
Dat je mijn daden niet vertrouwen kunt.
Gaf ik je niet mijn hand, en zei 'k niet ja,
Toen jij me vroeg, of ik je hebben wilde?
Moet jij soms voor den schoenflik onderdoen?
Al had je mij ook door het sleutelgat
Met Alberecht zien drinken uit de kruik,
Nog had je moeten denken: Eef is braaf,
Per slot van reek'ning zal ze onschuldig blijken,
En is 't niet in dit leven, dan hiernamaals,
En wachten kan ik tot den jongsten dag.
RUPRECHT
Verduiveld, Eef, dat duurt mij veel te lang,
Wat voor het grijpen ligt, geloof ik graag.
EVA
Stel dat het Albrecht was geweest, de schoenflik,
Waarom - dat vraag ik bij mijn zaligheid,
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Zou ik het jou dan nog verswegen hebben;
Alleen voor buren, knecht en meiden, Ruprecht Stel, dat ik reden had het te verbergen,
Waarom kon ik voor al die menschen niet,
Op jou vertrouwend zeggen, dat jij 't was?
Waarom niet, Ruprecht? Ruprecht, spreek, waarom niet?
RUPRECHT
Ei, zeg het dan, wat drommel, 't is mij goed,
Als jij de schande zoo te ontloopen denkt.
EVA
O jij afschuwlijk, jij ondankbaar schepsel!
Jij bent het waard, dat ik de schande ontloop!
Waard, dat ik met èèn woord mijzelf tot eer,
En jou voor eeuwig ten verderve breng.
STUURMAN
Nu - En dat eene woord -? Houd ons niet op Het is dus Ruprecht niet geweest?
EVA
Neen, eedle heer, als hij 't dan zelf zoo wil,
Om zijnentwil alleen verzweeg ik het:
't Was Ruprecht niet, die de aarden kruik vernielde,
Hij heeft het zelf ontkend, en 't is de waarheid.
VROUW MARTHA
Wat, Eva! Ruprecht niet?
EVA
Neen, moeder, neen!
En als ik 't gister zei, dan was 't gelogen.
VROUW MARTHA
Jou zal ik op je falie komen!

(zij zet de kruik neer)
EVA
Doe wat ge wilt.
STUURMAN

(dreigend)
Vrouw Martha!
ADAM
Hela! Vreeburg! Smijt ze de deur uit, de vervloekte doerak!
Waarom zou 't enkel Ruprecht kunnen zijn;
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Jij was toch zelf de koppelaarster niet?
De vrijster, denk ik, dat het weten moet;
Ik ben een schelm, als het niet Albrecht was.
VROUW MARTHA
Was 't Albrecht soms? spreek op! was 't Alberecht?
ADAM
Spreek, Eefje, was het Albrecht niet, mijn hartje?
EVA
Jij huichelaar! jij onbeschaamde fielt!
Hoe kun je zeggen, dat het Albrecht STUURMAN
Vrijster!
Wat is dat voor een taal? betoont gij zoo
't Respect, dat gij uw rechter schuldig zijt?
EVA
Ei, wat! die rechter daar! die zelf verdiende
Als arme zondaar voor 't gerecht te staan Hij, die wel beter weet, wie het geweest is!

(zich tot den dorpsrechter wendend)
Hebt gij niet gister Albrecht naar de stad
Gestuurd, naar Utrecht, om 't attest te brengen,
Aan de commissie, die de keuring doet?
Hoe kunt gij zeggen, dat het Albrecht was,
Terwijl gij weet, dat hij in Utrecht is?
ADAM
Nu wie dan wel? als 't Albrecht niet, wat drommel Niet Ruprecht is, niet Albrecht - Wat begin je!
RUPRECHT
Voorwaar, gestrenge heer, 't is niet onmooglijk,
Dat op dit punt de vrijster waarheid spreekt;
Den schoenflik heb ik gister zelf ontmoet,
Toen hij naar Utrecht ging, om acht uur 's ochtends,
En als hij niet een kar heeft aangeklampt,
Dan is de kerel op zijn kromme beenen
Om tien uur 's nachts nog niet naar huis gewaggeld.
Het kan ook wel een derde zijn geweest.
ADAM
Ach, kromme beenen! ezelskop! de schelm
Is in het loopen menigeen de baas.
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Ik wil een salamander zijn, als niet
Een herdershond van middelbare grootte
Moet draven, om den kerel bij te houden.
STUURMAN
Vertel de toedracht.
ADAM
Eedle heer, vergeef mij!
Hierop zult gij bezwaarlijk antwoord krijgen.
STUURMAN
Geen antwoord? ik geen antwoord? en waarom niet?
ADAM
Een koppig kind - ge ziet het - goed maar koppig,
Piepjong, nog pas bevestigd; zoo iets bloost nog,
Als het een baard van verre ziet. Die meisjes,
Die doen het in den donker, maar bij dag,
Dan durven zij 't hun rechter niet bekennen.
STUURMAN
Ge zijt, mijnheer de rechter, zeer toegevend,
Zeer zwak in alles, wat de vrijster aangaat.
ADAM
Om u de waarheid, achtbre heer, te zeggen,
Haar vader was een goede vriend van mij.
Mocht gij vandaag goedgunstig willen zijn,
Dan doen wij hier niet meer dan onzen plicht,
En laten we zijn dochter gaan.
STUURMAN
Ik heb, mijnheer de rechter, groote lust
Om deze zaak nauwkeurig te onderzoeken. Kom kind, wees flink! zeg, wie de kruik vernield heeft;
Er is hier niemand op het oogenblik,
Die zich een misstap niet begrijpen kan.
EVA
Gij goede, vriendelijke en eedle heer,
Eisch niet, dat ik de toedracht zal vertellen.
Dat ik dit weiger, moet u niet bevreemden;
Het is de wonderlijke samenloop,
Die mij in deze zaak het zwijgen oplegt.
Dat Ruprecht aan die kruik niet heeft geraakt,
Wil 'k met een eed, zoo gij dat wenschen mocht,
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Op 't altaar van de kerk bekrachtigen.
Maar wat er gister voorgevallen is,
Blijft in elk ander opzicht mijn geheim,
En moeder kan het heele weefsel niet,
Omdat een enkel draadje ertusschen doorloopt,
Dat zij het hare noemt, van mij verlangen.
Ik kan den kruik-vernieler hier niet noemen;
Of 'k moest geheimen, die mij niet behooren,
En met de kruik niets hebben uit te staan,
Verraden. Vroeg of laat zal ik 't haar zeggen,
Maar hier het tribunaal is niet de plaats,
Waar zij het recht heeft mij ernaar te vragen.
ADAM
Nee, rechtens niet - wis en waarachtig niet De vrijster weet, waar ons de schoenen wringen;
Als zij den eed hier voor 't gerecht wil zweren,
Dan valt haar moeder's aanklacht weg:
Daartegen kan geen mensch bezwaren maken.
STUURMAN
Wat denkt vrouw Martha van dit alles? spreek!
VROUW MARTHA
Als ik zoo gauw niet op de proppen kom,
Gestrenge heer, bedenk dan, wat 'k u bid,
Dat van de schrik je tong verstijven kan.
Er zijn gevallen, dat verloren menschen,
Om voor de wereld zich van blaam te zuivren,
Den meineed wagen voor den rechterstoel;
Maar dat men valschlijk zweren kan, op 't altaar
Der kerk, om aan den schandpaal te geraken,
Dat leert vandaag de wereld voor het eerst.
Was het verhaal, dat gisternacht een ander
Dan Ruprecht in haar kamer sloop, g'loofwaardig,
Was 't eenigszins maar moog'lijk, eedle heer,
Begrijp mij wel - dan toefde ik hier niet langer.
In 't eerste 't beste huis verschafte ik haar
Een plaats voor 't raam, en zei: vooruit maar, kind,
De wereld in, daar kun je geld verdienen,
En lange haren heb je ook meegekregen,
Om je, komt tijd, komt raad, aan op te hangen.
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STUURMAN
Bedaard, bedaard, vrouw Martha.
VROUW MARTHA
Maar omdat
Ik hier de zaak nog anders kan bewijzen
Dan door dat wicht, dat mij haar diensten weigert,
En vast ben overtuigd, dat hij alleen
De kruik gebroken heeft, en niemand anders,
Daarom krijg ik nog schandlijker vermoedens,
Nu zij pardoes de heele zaak ontkennen.
De nacht van gister houdt nog andre streken
Verborgen dan het stukslaan van de kruik.
Ik moet u zeggen, eedle heer, dat Ruprecht
Bij de conscriptie hoort, een dezer dagen
Moet hij in Utrecht trouw aan 't vaandel zweren.
De jonge landsverdedigers rukken uit.
Gesteld nu, dat hij gisternacht gezegd heeft:
Kom Eefje! ga je mee? de wereld in;
Op kiste'en kasten heb je toch de sleutels En zij, zij heeft niet zoo ineens gedurfd:
Dan kan ten naastebij, toen ik hen stoorde,
- Bij hem uit wraak, uit liefde nog bij haar De rest, zooals gebeurd is, zijn gevolgd.
RUPRECHT
De vuile prij! wat dat voor praatjes zijn!
Op kiste' en kasten STUURMAN
Stil!
EVA
Hij deserteeren!
STUURMAN
Ter zake hier. Ons gaat de kruik hier aan. Bewijs, bewijs, dat Ruprecht haar vernielde!
VROUW MARTHA
Goed, eedle heer. Eerst zal ik hier bewijzen,
Dat zij door Ruprecht werd vernield,
En dan zal 'k thuis mijn onderzoek beginnen. Kijk: voor elk woord, dat hij gesproken heeft,
Breng ik u iemand, die mijn zaak verdedigt,
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En 'k had allang de menschen meegebracht,
Als ik maar even had vermoed, dat zij
In deze zaak zich niet verklaren zou;
Maar als gij vrouw Brigitte nu wilt roepen,
De moei van hem, dan is mij dat voldoende,
Daar die de hoofdzaak juist bestrijden zal.
Want die, die heeft hem om en bij half elf,
Let wel, nog voor de kruik gebroken werd,
Al in den tuin met Eva hooren twisten;
En hoe het sprookje, dat hij opgedischt heeft,
Daardoor volkomen onverteerbaar wordt,
Door deze simpele uitspraak, hooge rechters,
Dat laat ik aan u zelf om in te zien.
RUPRECHT
Wie heeft -?
VALENTIJN
Zus Briggy?
RUPRECHT
Mij met Eva? in den tuin?
VROUW MARTHA
Hen beiden in den tuin, omstreeks half elf,
Nog voor hij, naar zijn zeggen, om elf uur
Haar in de kamer overrompeld had:
In druk gesprek, soms koozend, soms weer kibb'lend,
Alsof hij haar tot iets verleiden wilde.
ADAM

(voor zich)
Vervloekt! de duivel is mij goedgezind.
STUURMAN
Die vrouw moet hier gehaald.
RUPRECHT
Ik bid u, heeren:
Daar is geen woord van waar, dat is niet moog'lijk.
ADAM
Wacht maar, schavuit! - De deurwaarder! hei! Vreeburg! Want op de vlucht vernielen we onzekruiken Vooruit, griffier, laat vrouw Brigitte halen!
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VALENTIJN
Hoor eens, vervloekte slungel, wat beduidt dat?
Jou ransel ik nog bont en blauw.
RUPRECHT
Waarom?
VALENTIJN
Waarom verzweeg jij, dat je met de sloerie
Zoo vroeg al in den tuin gescharreld hebt?
Spreek op! waarom verzweeg jij dat?
RUPRECHT
Waarom?
Godseldrement, omdat 't niet waar is, vader!
Als tante Briggy dat getuigt, wil 'k hangen;
Desnoods met haar aan een en dezelfde tak.
VALENTIJN
Maar als zij 't mocht getuigen - wees voorzichtig!
Jij en die eerbare vriendin van jou,
Wat jullie ook beweren moogt, je houdt het
Ten slotte toch nog met elkaar. Er schuilt
Hier nog een schandelijk geheim, waarvan
Zij weet, maar uit goedhartigheid niets zegt.
RUPRECHT
Geheim! 't is niet!
VALENTIJN
Waarom dan in te pakken?
Waarom dan gisteravond in te pakken?
RUPRECHT
Mijn goed?
VALENTIJN
Ja, bovenkleeren en verschooning;
Een bundeltje, als een reiziger juist op
Zijn schouders werpt?
RUPRECHT
Omdat 'k naar Utrecht moet!
Omdat 'k ben opgeroepen! God zal mij Denkt gij, dat ik -?
VALENTIJN
Naar Utrecht? ja naar Utrecht!
Alsof het noodig was zoo'n haast te maken!
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Eergister was je nog in twijfel, of je
Den vijfden of den zesden dag zoudt reizen.
STUURMAN
Weet jij iets naders mee te deelen, ouwe?
VALENTIJN
- Gestrenge heer, ik wil nog niets beweren.
Ik zat kalm thuis, toen men de kruik vernielde,
En ook van andre plannen heb ik nog,
Om u de waarheid te vertellen, niets,
Tenminste als ik mij alles goed herinner,
Waarvoor mijn zoon zich schamen moet, gemerkt.
Volkomen van zijn onschuld overtuigd,
Kwam ik hierheen, om na den twist van gister
Hem van zijn trouwbeloften te ontslaan,
En 't zilvren kettinkje terug te vragen
Met den gedenkpenning, dat hij de vrijster
Den voor'gen herfst bij de verloving schonk.
Als er nu iets van vlucht of landverraad
Mijn grijze haren komt te schande maken,
Dan, heeren, ben ook ik daardoor verrast:
Maar dan, wat duivel, zal hij 't nog bezuren.
STUURMAN
Haal vrouw Brigitte hier, mijnheer de rechter.
ADAM
- Zou deze zaak Uw Eedle niet een weinig
Vermoeien? 't Wordt een lange rek.
Uw Eedle heeft de registratie nog
En alle kassen bovendien. Hoe laat is 't?
LICHT
Het sloeg zooeven half.
ADAM
Half elf?
LICHT
Half twaalf.
STUURMAN
Om 't even.
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ADAM
De tijd is gek, als gij 't niet zijt tenminste.

(Hij ziet naar de klok)
Ik wil niet eerlijk zijn. - Ja, wat beveelt gij?
STUURMAN
't Is mijn bedoeling ADAM
Op te houden? goed -!
STUURMAN
Geenszins! 't is mijn bedoeling voort te gaan.
ADAM
't Is uw bedoeling - ook goed. Ik zou anders
De zaak al morgen vroeg om negen uur,
Tot uw tevredenheid ten einde brengen.
STUURMAN
Gij weet, wat ik verlang.
ADAM
Zooals gij wenscht.
Griffier, ontbied de deurwaarders; zij moeten
Direct met vrouw Brigitte op 't raadhuis komen.
STUURMAN
En wil - om den mij kostbren tijd te sparen Zoo goed zijn zelf de zaak wat te behart'gen.

(Licht af).

Tiende tooneel
(De vorigen zonder Licht. Later: enkele meiden).
ADAM

(opstaand)
Intusschen kan, wie daartoe lust gevoelt,
Zich van het zitten wat verpoozen.
STUURMAN
Hm! o ja.
Wat ik zeggen wilde ADAM
Zal 'k ook de partijen,
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STUURMAN
Wat? de partijen?
ADAM
Ja, zij kunnen buiten STUURMAN

(voor zich)
Vervloekt!

(luid)
Mijnheer de rechter, weet ge wat?
Laat ons inmiddels een glas wijn gebruiken.
ADAM
Met veel genoegen, eedle heer. Margriete!
Gij doet mij een plezier. - Margriete dan!

(De meid komt)
DE MEID
Hier ben 'k.
ADAM
Wat wenscht gij? - Jullie kunt verdwijnen. Bordeaux? - En wacht in het portaal - Of Rijnwijn?
STUURMAN
Wat Rijnwijn.
ADAM
Goed. - Je wordt geroepen. Marsch!
STUURMAN
Waarheen?
ADAM
Gauw, een gelakte flesch, Margriete Wat? naar het voorportaal. - Ei, wacht. - De sleutel.
STUURMAN
Hm! blijft.
ADAM
En ingerukt! - Vooruit, Margriete!
En boter, versch gekarnd, wat kaas uit Limburg,
En ook een stukje vette Pommersche braadgans.
STUURMAN
Houd op! een oogenblik! maak alstublieft
Zoo'n omslag niet, mijnheer de rechter.
ADAM
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Loopt naar den duivel! - Doe, wat ik beval.

Groot Nederland. Jaargang 19

638

STUURMAN
Stuurt gij de menschen weg, mijnheer de rechter?
ADAM
Zij wachten in 't portaal, met uw verlof.
In het portaal, tot vrouw Brigitte komt.
Of hebt gij soms bezwaren -?
STUURMAN
Hm! dat niet.
Alleen, of het de moeite loonen zal?
Denkt gij, dat men zoo lang zal moeten zoeken,
Eer men haar vindt?
ADAM
't Is sprokkeldag vandaag,
Gestrenge heer. Het meerendeel der vrouwen
Is in de bosschen, waar zij hout verzaamlen.
Het zou licht kunnen zijn RUPRECHT
Mijn moei is thuis.
STUURMAN
Is thuis. Welaan.
RUPRECHT
Die kan zoo aanstonds komen.
STUURMAN
Die zal zoo aanstonds komen. Breng den wijn.
ADAM

(voor zich)
Vervloekt!
STUURMAN
Maak voort! Maar eten wil ik niets,
Behalve een stuk droog brood misschien met zout.
ADAM

(voor zich)
Een paar seconden met het kind alleen -

(Luid)
Ach kom, droog brood! wat! zout! loop heen.
STUURMAN
Neen werklijk.
ADAM
Ei minstens een stuk kaas uit Limburg - kaas
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STUURMAN
Nu goed dan. Een stuk kaas, maar verder niets.
ADAM
Begrepen dus? En dek met wit damast Niet rijk, maar toch gerieflijk.

(De meid af)
Dat is 't voordeel
Van ons zoo veel besproken ouwe vrijers,
Dat wij, wat andren zuinig en bezorgd
Met vrouw en kindren daaglijks moeten deelen,
Op een gelegen tijdstip met een vriend
Volop genieten.
STUURMAN
Wat ik zeggen wilde Hoe komt gij zoo gewond, mijnheer de rechter!
Dat is een leelijk gat daar in uw hoofd!
ADAM
- Ik viel STUURMAN
Ge vielt. Hm! Gisteravond soms?
ADAM
Neem mij niet kwalijk, om half zes vanochtend.
Op 't oogenblik, dat ik mijn bed verliet.
STUURMAN
Waarover?
ADAM
Over - hooggestrenge heer,
Als gij 't dan weten wilt, over mij zelf;
Ik smakte languit bij de kachel neer,
Tot op 't moment begrijp ik niet, waarom?
STUURMAN
Voorover?
ADAM
Hoe bedoelt ge?
STUURMAN
Of achterover?
Gij hebt twee wonden, achter een en voor.
ADAM
Naar beide kanten. - Ha, Margriet!

(De twee meiden met wijn enz. Zij dekken en gaan weer heen)
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STUURMAN
Hoe dat?
ADAM
Eerst zoo, toen zoo. Eerst op de kachelpunt,
Die in mijn voorhoofd drong, en toen weer van
De kachel achterover op den grond,
Wat mij nog haast een schedelbreuk bezorgde.

(Hij schenkt in)
Kan ik u dienen?
STUURMAN

(neemt het glas)
Goed dat gij geen vrouw hebt,
Want anders zou ik vreemde dingen denken,
Mijnheer de rechter.
ADAM
Hoe zoo?
STUURMAN
Ja, mijn hemel,
Zoo kris en kras vol schrammen zie ik u.
ADAM

(lacht)
Goddank, nee! vrouwennagels zijn het niet.
STUURMAN
't Schijnt. Nog een voordeel van het coelibaat.
ADAM

(steeds lachend)
Een struik voor zijderupsen, die de meid
Bij 't kachelvuur te drogen had gezet. Op uw gezondheid!

(Zij drinken).
STUURMAN
En ook juist vandaag
Uw pruik nog zoo toevallig te verliezen!
Die had uw wond tenminste nog bedekt.
ADAM
Ja, ja. Een ongeluk komt nooit alleen. Hier - nu wat vette kaas - mag ik -?
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ADAM
Echte Limburgsche, eedle heer.
STUURMAN
- Hoe, deksels, hebt gij dat toch aangelegd?
ADAM
Wat?
STUURMAN
Wel, om uw paruik zoo te verliezen.
ADAM
Ja, stel u voor. Daar zit ik gisteravond
Een stuk te lezen, en omdat 'k mijn bril
Verlegd heb, buig ik mij zoo diep voorover,
Dat lichterlaaie bij de vlam der kaars
Mijn pruik begint te branden. Ik, ik denk,
Dat God mijn zondig hoofd in vlammen zet,
En grijp de pruik, en tracht haar af te werpen,
Maar eer ik nog de banden losgeknoopt heb,
Is 't al, of Sodom en Gomorrha branden;
Met moeite red ik mijn drie haartjes nog.
STUURMAN
Verduiveld! en uw andre is in de stad?
ADAM
Ja, bij den pruikenmaker. - Doch ter zake.
STUURMAN
Niet al te vlug, mijnheer de rechter, 'k bid u.
ADAM
Ei, wat! het is kort dag, Een glaasje, hier.
STUURMAN
Die Albrecht - als dat heerschap daar niet liegt Die moet ook leelijk zijn terechtgekomen.
ADAM
Nou, asjeblieft.

(Hij drinkt).
STUURMAN
Als hier de zaak,
Wat ik haast vrees, onopgehelderd blijft,
Dan zal, bij nader onderzoek, de dader
Allicht aan zijn kwetsuur nog kenbaar zijn.

(Hij drinkt)
Niersteiner?
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ADAM
Wat?
STUURMAN
Of Oppenheimer soms?
ADAM
Niersteiner. Kijk eens aan! gij zijt een kenner.
Uit Nierstein, eedle heer, als had ik hem gehaald.
STUURMAN
Drie jaar geleden proefde ik hem als most.

(Adam schenkt weer in)
- Hoe hoog schat gij uw venster - he! vrouw Martha.
VROUW MARTHA
Mijn venster?
STUURMAN
Ja, het venster van de kamer,
Waarin de vrijster slaapt?
VROUW MARTHA
Zij slaapt op de eerste
Verdieping, boven een soort kelder, 't venster
Is meer dan negen voet niet van den grond;
Maar alles saamgenomen, lijkt de ligging
Mij niet bijzonder gunstig om te springen.
Want op twee voet staat van den muur een wijnstok,
Die zijn beknoeste takken schots en scheef
Door een spalier windt, langs den heelen muur;
Zoodat hij zelfs het venster nog omrankt.
Een ever, met zijn slagtanden gewapend,
Zou moeite hebben, om zich baan te breken.
ADAM
Er hing er ook geen in.

(Hij schenkt zich in).
STUURMAN
Denkt gij?
ADAM
Ach loop!

(Hij drinkt).
STUURMAN

(tot Ruprecht)
Waar trof jij toch den zondaar? op zijn hoofd?
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STUURMAN
Halt.
ADAM
Geef hier.
STUURMAN
'k Ben nog voorzien.
ADAM
Maar half.
STUURMAN
Houd op.
ADAM
Ei, enkel om 't getal.
STUURMAN
Ik bid u.
ADAM
Ach wat! zooals Pythagoras het leert.

(Hij schenkt hem in)
STUURMAN

(weer tot Ruprecht)
Hoe vaak trof jij den zondaar op zijn hoofd?
ADAM
Een is de Godheid; twee de duistre Chaos;
De Wereld drie - ik houd mij aan drie glazen;
Bij 't derde zijn het Zonnen, dïe men drinkt,
En Firmamenten maar bij de twee eerste.
STUURMAN
Hoe vaak heb jij des zondaars hoofd getroffen?
Hei, Ruprecht, 'k vraag het jou daar!
ADAM
Komt het haast?
Hoe vaak trof jij den zondenbok? Vooruit dan!
Goddorie, kijk nou, weet de vent wel zelf Vergat je 't?
RUPRECHT
Met de klink?
ADAM
Weet ik, waarmee.
STUURMAN
Toen je uit het venster naar beneden sloeg?
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RUPRECHT
Tweemaal, hoogachtbre.
ADAM
Smeerlap! dat onthield hij!

(Hij drinkt)
STUURMAN
Tweemaal! je kon hem met twee van die slagen
Vermoorden, weet je -?
RUPRECHT
Had ik hem vermoord,
Dan had ik hem - dan was de zaak in orde.
Lag hij hier voor mij, dood, dan kon ik zeggen,
Die was 't, hoogachtbre, ik heb u niet belogen.
ADAM
Ja, dood! dat kan wel zijn. Maar zoo -

(Hij schenkt in.)
STUURMAN
En kon je hem in 't donker niet herkennen?
RUPRECHT
Ik zag geen steek, gestrenge heer. Onmooglijk!
ADAM
Je hebt toch oogen in je kop. - Ik zie u!
RUPRECHT
Ja, oogen in mijn kop! die heb ik ook De satan wierp ze alleen vol zand.
ADAM

(tusschen de tanden)
Vol zand, ja!
Wat dee jij ook zulke oogen op te zetten.
- Hier. Wat ons lief is, eedle heer! ik zie u.
STUURMAN
- Wat braaf, oprecht en trouw is, rechter Adam

(Zij drinken)
ADAM
Kom, nu voor 't laatst, als ik u dienen kan.

(Hij schenkt in)
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STUURMAN
Gij zult vrouw Martha zeker vaak bezoeken,
Mijnheer de rechter. Weet gij ook,
Wie daar, behalve Ruprecht, nog aan huis komt?
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ADAM
Niet al te vaak, gestrenge heer, vergeef mij.
Wie er aan huis komt, kan ik u niet zeggen.
STUURMAN
Wat? is het mooglijk, dat gij nooit de weduw
Van uw gestorven vriend bedoekt?
ADAM
Neen, inderdaad, heel zelden maar.
STUURMAN
Vrouw Martha!
Hebt gij 't bij rechter Adam hier verkorven?
Hij zegt, dat hij maar zelden bij u aankomt?
VROUW MARTHA
Hm! eedle heer! verkorven, niet bepaald.
Hij noemt zich, denk ik, nog mijn goede vriend;
Maar dat hij vaak zich in mijn huis vertoont,
Dat kan ik van mijn neef nu niet beweren.
't Is negen weken, sinds den laatsten keer,
En toen ook kwam hij enkel in 't voorbijgaan.
STUURMAN
Hoe zegt ge?
VROUW MARTHA
Wat?
STUURMAN
't Is negen weken -?
VROUW MARTHA
Negen.
Ja - Donderdag zelfs tien. Hij kwam mij vragen
Om zaad van anjers en magnolia's.
STUURMAN
En - Zondags - als hij naar de hoeve gaat -?
VROUW MARTHA
Ja dan - dan steekt hij wel zijn hoofd door 't venster,
En zegt mij en mijn dochter goeden dag;
Maar 't duurt niet lang, of hij vervolgt zijn weg.
STUURMAN

(voor zich)
Hm! zou ik ook den man misschien -

(Hij drinkt)
Ik dacht,
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Omdat de vrijster soms huishoudlijk werk
Bij u verricht, dat gij uit dankbaarheid
Haar moeder nu en dan bezoeken zoudt.
ADAM
Hoezoo, gestrenge heer?
STUURMAN
Hoezoo? ge zeide,
Dat op uw erf de ziek-geworden hoenders
Genezen werden door uw nicht. Zij heeft u
Hierin vandaag nog raad gegeven, meen ik?
VROUW MARTHA
Ja, inderdaad, gestrenge heer, dat doet zij.
Eergister kreeg zij een ziek parelhoen,
Dat al zijn eind nabij was, thuis gestuurd.
Zij redde er 't vorig jaar een van de pip,
En zal ook dit met knoedels deeg genezen:
Maar 'k heb van dankbaarheid niet veel gemerkt.
STUURMAN

(verward)
- Schenk in, mijnheer de rechter, wees zoo goed.
Schenk spoedig in. Dit wordt ons laatste glas.
ADAM
Uw dienaar. 't Is mij een genoegen. Hier.

(Hij schenkt in).
STUURMAN
Dat het u moge welgaan! - Rechter Adam,
Dien ziet ge vroeg of laat nog komen.
VROUW MARTHA
Ik betwijfel 't.
Als 'k Niersteiner, van 't soort, dat gij daar drinkt,
En dat mijn zaal'ge man, de kastelein,
Van tijd tot tijd ook in zijn kelder had,
Kon schenken aan mijn neef, dan was 't iets anders:
Maar zoo bezit ik niets, ik arme weduw,
Dat hem kan lokken in mijn huis.
STUURMAN
Zooveel te beter.

(Wordt vervolgd)
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Uit ‘Praatjes in een laaiende lente’

VIII
Het verhaal van den Hollandschen gast, getiteld: ‘De vreeselijke
avonturen van Scholastica’
Ik ben, vrees ik, niet zoo vaderlandlievend als ik behoorde te zijn. Daverende
speeches op dit gebied toch hebben me nog nooit ontroerd, en zelfs toen ik, na
ééns een jaar buitenslands te zijn geweest - den langsten tijd, dien ik nog ooit aan
één stuk buiten de grenzen doorbracht - weer in mijn vaderland terugkwam, mijn
laag, nevelig, onaanzienlijk vaderland, met zijn huizen van kleine steentjes, en toen
het daarbij druilig motregende, zooals het er ook druilig motregende den dag toen
ik er uit ging, toen waren mijn gevoelens ‘gemengd’. Maar - ik hoef me niet slechter
voor te stellen dan ik ben - ik houd toch ook soms wel héél veel van mijn land. Ik
heb bijvoorbeeld de stille kleine haven van Kampen wel staan aanzien met niets
minder dan verrukking, en de Veluwe heb ik zoo lief als men een land maar
liefhebben kan. En als ik de Volendammers zie, die prachtige kerels in hun
merkwaardige dracht, die niet alleen voor het vreemdelingenverkeer belangrijk is,
maar ook en vooral, als een symptoom van eeuwenlang door geen invloed van
buiten geschade traditie, die Volendammers met hun gebruinde, stille, vrome koppen,
dan, ja dán kan ik eerbied gevoelen voor dit volk waartoe ik behoor.
Er schijnt dus toch nog wel zoo iets als vaderlandsliefde in 't diepst van mijn
verwaaide en verflodderde hart te zitten, en dat vind ik prettig; wie ontwaart niet
gaarne een symptoon in zichzelf van een oude, beproefde deugd? En zoo vond ik
het dan óók prettig, toen ik in mezelf een nieuw symptoon van vaderlandsliefde
ontdekte; dat was, toen ik, bij een oud kloostermuurtje in Umbrië, inéénen, na
maanden, een Hollander ontmoette. Het was een archaeoloog, dien ik eens

1)

Een reeks vertellingen en herinneringen aan Italië, welke dit najaar in boekvorm zullen
verschijnen.
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weken lang tegenover mij had zien zitten op de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag,
maar dien ik nooit gesproken had. - Doch nu was het feit der herkenning ons beiden
voldoende voor een allerhartelijkste begroeting. En hij ging mee naar mijn hotel; en
we dronken Asti spumante, op Holland -. En in onze oogen was bij dat woord een
verteedering die niet sentimenteel was; en die niet sentimenteel zal schijnen aan
iemand die wel eens in den vreemde een landgenoot heeft ontmoet, of een
Hollandsche vlag heeft ontdekt. Als ik zeg ‘in den vreemde’, bedoel ik niet Parijs,
of het Teutoburger Woud of den Harz of den Rijn.... Ik bedoel de streken waar een
Hollander een zeldzaam verschijnsel is; en kostbaar.... door zijn zeldzaamheid!
Wel, na het diner zat ik dan met mijn landgenoot in de hall; en maakte hij mee
‘praatjes’. En zei, dat dit gezellig was. En miss Torman, die ik al eerder als een
ondeugend meisje heb durven qualificeeren, zei, dat er gewoonlijk niet enkel
‘praatjes’ werden gehouden, maar dat ieder der aanwezigen placht een verháál te
vertellen. Een bewering, waarvan de lezer dezer relazen reeds de onjuistheid kan
aantoonen; want wat er bijvoorbeeld op de Pinksterdagen was verhandeld, fare la
gallina, en de converzatie met Orso, en de politiek, dat had weinig van een verhaal.
En zelfs ging miss Torman zoo ver te beweren, dat nieuwe gasten in dezen kring
subito het tribuut van een eigen verhaal moesten opbrengen. Dit werd gezegd om
mijn archaeologischen landgenoot, die speciaal een mediaevalist was, bang te
maken. Maar - en weer kreeg mijn vaderlandsliefde een heerlijken opstuw! - hij werd
niet bang; en hij zei in keurig Italiaansch: Wel, dan zal ik ook mijn tribuut betalen,
en een verhaal doen; een verhaal van even nà de Middeleeuwen, uit Holland, dat
ik gelezen heb in een heel oude kroniek. Het zal den signor Gianni Guelfo Italiaanscher dan de Italianen vertààlde hij mijn naam! - wellicht plezier doen, nog
eens verplaatst te worden in zijn vaderland, en ú zult misschien 't verhaal opzichzelf
interessant genoeg vinden. Dat hoop ik tenminste maar. - En meteen stak hij van
wal, en vertelde deze geschiedenis, die ik zou willen noemen: ‘De vreeselijke
avonturen van Scholastica,’ en die hij dateerde anno domini MDLV. Hier is ze:
Scholastica, de dienstmaagd van den heer pastoor van de Sint Michaëlskerk te
Oudewater, was zeer oud. Dat moest althans wel de indruk wezen van al wie haar
zagen. Zij was ook zeer leelijk, dat was zij trouwens al in haar kindsche jaren
geweest. Voorts was zij uitermate knorrig van humeur, en krijschende van stem.
Ook dit waren
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eigenschappen welke zij sinds menschenheugenis had bezeten; al waren ze met
den tijd nog wel wat erger geworden.
Die hoedanigheden waren niet fraai; maar men kan er althans dit van zeggen,
dat ze uitstekend saam pasten; en dat Scholastica's geheele verschijning aldus een
sterken en ondeelbaren totaalindruk maakte: dien van de grootst denkbare
terugstootendheid. Zou het noodig zijn, haar wezen nader te détailleeren? Een
poging te doen, haar verdraaiden rug, haar platvoeten, haar moeilijk sloffenden
gang te beschrijven; den loerenden blik van haar groengrijze oogen, haar genepen
mond, waarin, als in een schamel-duistere druipsteengrot, één groenig-opstaande
en, ter andere zijde, één groenig neerhangende tand zichtbaar werden;.... de enkele
maal namelijk dat zij de geplette lippen opende, om een schampere lastering aan
het adres van een gebuur door te laten....
De parochianen bekloegen pastoor Aemilius dat hij met een zoodanige huisgenoot
te leven had. Maar dan lachte de vrome man een zachten glimlach van vergoelijking;
een glimlach die zijn kleine dagelijksche ellenden voor het oog der wereld
weg-straalde, gelijk de zon dat zelfs de rottige stronken doet op 't sintelig galgeveld.
Inderdaad was zijn leven in de donkere pastorie, terzij van het zware kerkgebouw,
niet fleurig. Maar hij was één dier zachte en verkoren zielen, welke allen aardschen
jammer slechts als een beproeving genieten, welke den blik te liever hemelwaarts
wenden doet. Zoo verdroeg hij Scholastica's giftige luimen gelaten, ja, meteen lieve
dankbaarheid; en haar loerenden haatblik vond beantwoording in een minnelijk
zacht weder-schouwen; een oogglans, als waarmee de goede God zelve wel op de
smartelijk verkrompen menschheid mag neerzien.
Scholastica was niet zóó oud als zij scheen; zij was nauw de vijftig voorbij. En wie
sedert eenigen tijd in haar hart hadde kunnen lezen, die zou daar zelfs teekenen
van een verbijsterende - en eenigszins angstwekkende - jeugdigheid hebben
ontwaard. Vooral in den avond, als in het lage keukenvertrek haar knokelig lijf
koestering had gezocht en gevonden bij het fantastisch vuur van de schouw - dan
konden er gevoelens en voorstellingen in haar opkomen, welke men bij haar
voorkomen en gestaltenis waarlijk ontstellend mocht heeten.
Zes dagen was het nu geleden, dat het haar voor het eerst had beslopen. Zij zat
vóor het vuur, dat een streeling van warmte langs haar
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beenen streek. En toen zij, in een wonder gevoel van welbehagen dat haar stuursche
trekken verweekelijkte, half ingedommeld was, toen, plotseling, werd haar aandacht
getrokken naar de zware schaduw van éen der schoren, die de lage, zwaar-gebalkte
zoldering schraagden. Het was of daar iets lichtte.... Was het een weerschijn van
het flakkerend vuur?
Scholastica's groen-grijze oogen bleven een amerij halfopen naar het wonderlijk
schijnsel gericht. Toen vielen ze weer dicht;.... niet geheel dicht evenwel; immers
ze zág.... ze zag het wéér; en het boeide haar aandacht, terwijl een zoete rilling
haar doorsloop - Het flakkerde; maar het was niet vuurs weerschijn; het was een
gloed van eigen licht; twee gloeiende plekjes waren het...
Het waren de oogen van een man.
En die man zag Scholastica aan, zooals nog nooit een man haar had aangezien.
Men kan niet zeggen, dat het een verliefde blik was; het was meer; het was minder
liefelijk dan ‘verliefd’, het was vuriger, het was dringender; en het was ook een beetje
spottend. Maar van dien spot voelde Scholastica alleen den lach, den lach vol harden
lust, en zij trok den gepletten mond breeder uit, en opende hem dan in een zoete,
maar ook ietwat gruwbare grimas; en grijns-lachte terug. En nader voelde zij den
blik der oogen dringen, al nader. Een weeke loomheid kwam over haar, zij voelde
zich bedwelmd worden in een nooit gekende gewaarwording....
Tot zij na een pooze overeind schokte. Het vuur was uitgesmeuld; de holle keuken
was duister en kil. Het oude wijf stiet een vloek uit om wat verloren was gegaan met
den warmen droom; om de guurheid van het ontwaken in werkelijkheid. En toen de
bitse klank van het vloekwoord kaatste tegen den zwaren schoor, was het als een
lach; een lach, die haar schokte met ontzetting, maar met verrukking ook.... Dan
stond zij op, verlangend dat haar naakt kil lijf in het warme leger herinnering zou
vinden aan dat wat daareven tot haar was gekomen. Zij ontkleedde zich, legde zich
in bed, en schuurde haar knokel-leden vol behagen onder de dekens.
Dat dan was het begin geweest, en het scheen al lang geleden. Avond na avond
in het kille Maartgetij was het verlokkend vizioen verschenen, alleen op een Vrijdag
bleef het weg; en Scholastica weet dit aan het schamel voedsel van den vastendag;
en wrevelig gevoelde zij: bij lijfs schamelheid kon dit gloeiend genot niet rijzen.
Vervloekt
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mochten ze zijn, die magere dagen! Waarvoor dit offer, als daardoor uitbleef, dat
wat....
Een oogenblik hokten haar stuursche afweer-gedachten, gestuit door een
vreemd-licht, even in den grauwen tuimel harer tochten doorkierend besef - Zij was
door vrome ouderen opgevoed, en de zuivere aanwezigheid van pastoor Aemilius
was ook niet zonder eenigen invloed gebleven op haar dorre hart. - Waaróm dit
offer? Kon zij het nog vragen? Was het niet opdat het lijf, rein van de aardsche
spijze, toegankelijker zou zijn voor Hem, die alle aardschheid op dezen dag had
geofferd tot der wereld heil? En dat de zoet-zondige gloeiing op dezen gedenkdag
haar niet gewerd, was dat niet een maning tot inkeer, tot verzaking?....
Het was een vreemd, wankel oogenblik, toen dit besef in Scholastica doordrong.
Alsof zij na felle vlagingen van den wind om haar, plots stond in een stilte, zoo was
het haar te moede. Doch het duurde maar kort. De tochten dreven weer op in haar
met onstuimigheid; wild sperde ze de oogen naar den kant waar uit duistere schauw
het lokkende placht op te leven - Maar het bleef daar effen-duister, door geen glans
of glimp doortinteld.
Moe van verwoedheid viel ze neer in haar stoel; den blik vol godslasterlijk
verlangen. Een tartende haat tegen al wat de bekoring ver hield, steeg tergend in
haar omhoog. Zij zocht naar een middel om te zondigen. Gedachten en oogen
wroetten rond in de hoeken van het vertrek; of er nergens spijze was, niet een vette
bout, waarin zij de tanden kon haken, waarin zij kon zuigen, dat het smoor langs
haar lippen liep, God-tergend. Er was niets. In den kelder, bedacht zij, daar hingen
de worsten en hammen; maar de pastoor had haar juist dien morgen den sleutel
afgevraagd; zij wist wat dat beduidde: heimelijk droeg hij dan, onder zijn soutane,
wat spijze naar een behoeftige.... En hij had vergeten, haar den sleutel weer te
geven.
Kon dat toeval zijn: die stille weerstand tegen hare begeerte? Neen, neen - het
was een vreemde wil, die haar wilde dwingen. Maar ze wilde niet gedwongen worden;
geen hemelsche macht mocht haar....
Bah! Woedend spuwde ze op den grond bij deze gedachte -. Ze zou zien, of zij
niet sterker was....
Overeind schoot ze, en met verwrongen trekken speurde ze alle spinden door. Niets dan wat vetlooze aardappels, koud en oneetbaar. Tot ineens - nooit had haar
oog zoo scherp de duistere hoeken
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doorspeurd - daar vond zij, achter op een hooge plank, in den hoek gedrukt, een
steenen voorwerp.
Op haar teenen tastte zij ernaar; - half springend griste haar klauwgreep het ding
naar voren.
Het was een porceleinen potje. Hoe het daar gekomen was, wist Scholastica niet;
al de lange jaren dat zij in de pastorie diende, had zij het nooit gezien. En ook wist
zij niet, wáarom zij er naar had getast met zoo vurige begerigheid.... Eén oogenblik,
als iets dat langs haar streek, beroerde haar een verwondering hierover. Eén
oogenblik zag zij zich-zelve staan... En zij moest weer den blik richten naar de diepe
schaduw, waar de oogenglimp te flikkeren placht, als wachtte zij vandaar de
verklaring. Toen greep haar linkerhand den witporceleinen deksel, en draaide Een sterke geur was het eerste wat zij gewaar werd, een geur die haar oogen
flikkeren deed. Het was een geur als van den herfst; een geur van rottende blaren,
maar zoeter en bitterder; als de pijn van den wellust. Zij snoof hem in, aarzelig eerst,
dan begerig; en toen eerst keek ze naar den inhoud van het potje.
Zij had den rechten greep gehad; er was iets van vet in. Een zoetgeurig vet; dat
vizioenen opriep van de heide bij nacht, zooals zij die in haar jonge jaren had gekend,
toen ze woonde midden in de golvende Veluw-vlakten van Stroe.
Verrukt was zij; maar angstig toch, en aarzelig grepen haar willende-en-gedreven
vingers in de weeke zalf, die daar jaren had gestaan, tientallen jaren, een eeuw
wellicht, en waarvan niemand het bestaan wist. Wel, niemand zou dan ook weten,
dat zij zich te goed deed aan vet op den Vrijdag! En met een gesperden grinnik van
haar hol-zwarten mond, toch nog weer door krampt van een schichtigheid, duwde
ze de vingers in het vet, smeerde het op haar lippen; proefde, likkend met haar tong,
en snoof de geuren in....
Toen geschiedde het wonder.
De holle keuken wankelde om haar. Licht werd het in haar hoofd. De schouw
kwam nader.... of zweefde en zwierde zij naar de schouw? Haar gedachten werden
onzeker, al onzekerder; maar een besef van angst voor de smeulende vlammen
van het houtvuur, waartoe zij al nader kwam, bleef. Toen hoorde zij in zich een felle
stem: ‘grijp den stok’.... Rondziende met onzekeren blik ontwaarde zij er maar éénen:
het was de bezem, die in een hoek tegen den wand stond. Nader en
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nader zweefde zij aan de vlammen.... Toen, in een kramping van wil, klauwde zij
naar den ruwhouten staf.... En aanstonds wonderlijk licht en willig, schoot haar
lichaam achter die handstrekking rechtsaf; zij greep; maar zoodra ze den bezem
beet had, dreef de wondere warreling haar weer terug, weer naar de schouw.... Met
een laatste bewustzijn, dat doods-vrees was, sloeg zij met den bezem de vlammen
terzij, toen, als door een ingeving, sprong zij op den bezemsteel, schrijlings. Een
duistere koker, die hitte uitsloeg te allen kant.... Maar kort duurde dat.... En in-éénen
voelde Scholastica zich den schoorsteen ontrezen, bezem-rijdende terzij van het
hoog-opgaande kerkdak.... Snel ging het omhoog; ze moest nu wel bij het groote
steenen kruis zijn, dat, vooraan op het dak, als een machtige en rustige vaan in den
hoogen hemel opstak. Maar toen zij de oogen dien kant uit richtte, sloeg haar, als
met opzet, een haastige vlaag naar de andere zij, en over de roode en de rieten
daken van het stedeke tuimeltoog zij voort. Over de wallen, over de breede
stadsgracht ging het, naar de slibbige moeren, aan den IJsselkant.
Het was verbijsterend; maar ze voelde nu geen angst meer. Die scheen onder de
keukengewelven, bij al wat van het lage aardsche leven was, te zijn achtergebleven.
Zij verheugde zich over den hoogen tochten grinnikte; grinnikte zoo luid-op, dat haar
kreet als een ontzetting de maanlichte luchten dóortrok. Een paar vogels schoten
in wilden schrik uit een boom, als naderde een onweer, en stoven met rappen en
breeden vlerkenslag voort. Een oud paard dat, de plaats in den stal niet meer waard,
op de Maart-wei te verkleumen stond, spitste de ooren en rende ontzind van angst
regelrecht een breede sloot in, waar het jammerlijk te spartelpooten lag. Toen
grinnikte Scholastica nog eens; in wilde vreugd over de ontsteltenis welke zij
verwekte.
En intusschen schoot zij immer verder de luchten door. Het moeras, waaruit bij
hare nadering tal van blauwe en sulfer kleurige vlammen waren opgedwaald, lag
nu achter haar; met een breeden omzwaai voer zij oostwaarts. De rit werd sneller.
De bezem was lang afgevallen - wellicht was dat in den schoorsteen reeds gebeurd,
en lag hij nu te branden in het uiteengerakeld haardvuur; maar de steel was tusschen
haar beenen geklemd, en in het wilde plezier van den rit hotste zij daarop op-en-neer,
een afzichtelijke caricatuur van een spelend kind.
Het viel haar op dat bij den al snelleren tocht de lucht lauw en stil
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bleef om haar gezicht, ja het was of de strooking van de Maartnachtbries alleen een
zachte verkoeling bracht; en dat zonder dien wind de hitte ondraaglijk zou wezen.
Vreemd was dat... Voor het eerst trachtte zij zichzelf te zien; het was alles zoo
wonderlijk; het scheen haar of zij al lichter en lichter werd.... Maar bij het wenden
van den blik voelde zij dat hare oogen bol en star waren, als groote vogeloogen; en
toen het haar was gelukt de handen te zien, die den bezemsteel hielden omklemd,
zag zij hare nagels verlengd en verkromd, het vel bruin en beveerd....
Het waren vogelklauwen, venijnige grijpklauwen als van een reusachtige katuil....
Meteen verlangzaamde haar vaart, en begon zij te dalen.
Het was een open plek in een heibosch. De maan wierp een hard bleek licht in den
kring der omringende herfstboomen, die roerloos stonden als in een spokigen droom.
En spookachtig vreemd was ook het gezelschap dat hier was opgesteld. Doch haar
vervulde het met een helsche vreugde, toen zij hare genooten zag. Deels zaten ze
op de takken in de rondte, deels kropen ze over den grond. Katten waren de meeste
der aanwezenden, katten met gloeiende kolderoogen, maar ook honden, gluipend
en schurftig, slopen er rond, en langstaartige ratten zaten hier en daar als versteend
in den glimp van een manestraal. Toen zij, neergestreken op een boomtak, nader
alles bekijken kon, ontwaarde zij op den grond ook de wriemeling van een
vetglanzende pad tusschen de dennenaalden; en de dikste tak van den doodblarigen
eik tegenover haar was door een slang omkronkeld wier kop doodstil geheven stond
in de stille lucht.
Plots werd die lucht doorschoten van een wilde vlaag. De takken zwiepten en
kreunden; hun bewegen en hun geluid waren als van een mensch, die plots door
een fellen angst aangevlogen, met een kreet van ontzetting ineen-siddert. Maar
voor het gedierte rondom scheen dit het signaal van iets heuchelijks. De
rondkruipende padden bleven op de plaats waar zij waren, de honden en katten
richtten zich overeind en staken de ooren op; het licht in hunne oogen gloeide aan.
De ratten schenen een soort van receptie-houding aan te nemen; ze richtten hun
lange staarten recht naar achteren; al mummelend met eerbiedigen en
verwachtingsvollen bek.
Toen, te midden van het al sterker takkengekreun, tuimel-schoot uit de lucht een
ontzettende en potsierlijke bokkengestalte. Scholas-
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tica, de ver-uilde Scholastica, keek toe in verbazing en verrukking, en zag hoe de
kring van het gedierte op eerbiedigen afstand uiteenweek, wijder en regelmatiger
wordend, zóó dat de ontzaglijke bok in het midden zat. Toen die zich wendde in
hare richting zag zij, dat hij het gezicht had van een mensch.
Maar welk een mensch! Geen was haar ooit zoo angstwekkend en zoo
aantrekkelijk voorgekomen als deze. Zijn lippen waren fijn, en geplooid in een
spotachtigen lach, waartegen niets bestand was; Scholastica voelde haar hart wild
kloppen in verwarring, als zij ernaar keek. Zijn fijn puntbaardje glansde en was
wonderbaar welriekend - een geur, die in vreemde vermenging met den sterken
stank van zijn bokkelijf, een zoete en gemeene lustigheid in haar lichaam wakker
maakte; een lustigheid die, hij opmerken moest - want wat was er, dat die felle en
hoffelijke oogen niet opmerkten? - en die zijn glimlach versterkte. Schuchter en
maagdelijk blikten Scholastica's uilenoogen neder, en in haar hart was verrukking;
de verrukking en het verlangen dat zij had leeren kennen, wanneer in de duistere
keuken de gloeiende oogen haar hadden belonkt; maar feller nu en, - naar zij
onstuimig hoopte - der vervulling thans nabij.
Maar de Bok wendde zijn spotoogen van haar af, blikte gestreng den kring rond,
en wenkte met een beweging van het hoofd in de richting van een reusachtige pad.
Gretig, de logheid van haar lichaam zoo veel mogelijk met luchtige voortvarendheid
bemantelend, als een stramme oude coquette die elegant door de straten stapt,
zoo kwam die in den kring gesprongen. Op korten afstand bleef ze stil. Toen
grijnslachte de zoete en geweldige Bok en wees, nonchalant maar duidelijk, met
den gehoefden voorpoot naar zijn achterlijf.
En terwijl doodstil de andere wezens wachtten, sprong gretig de pad in de richting
van des Boks staart, en met een wellustigen lik van haar tong kuste zij hem
daaronder.
Toen kwamen gillende kreten los uit het ander gedierte; één onstuimig gieren
werd het van enthouziasme, en Scholastica, de uil Scholastica, gierde en kraste
mee, met een stem die, als van de anderen, half een geluid van dieren, half éen
van verwilderd geile wijven was, een stem vol jammer-weeke en
wellustig-sentimenteele klanken. En allen zagen naar des Boks oogen, nog in een
angstige verwachting, maar als die, ten teeken van toestemming, loenzend grijnsde,
daar gilde wijder uit het gegier, en ze verdrongen zich op de rij naar het be-
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geerd Duivels-achterwerk, en duwden elkander weg, en stuwden de voorgaanden
begerig-jachtig voort, om zelf te komen dáár, waar ze met kwijlenden bek al van te
voren naar likten, waar ze haastig haar tong tegen sloegen, - als het opdringen der
anderen het gedoogde, méér dan éénmaal. En de Bok zat daar gruwzaam, ironisch,
en aantrekkelijk, en de bladerlooze takken rondom sloegen wilder in al maar
ontzettender vlaging van den wind, welks gieren met de stemmen der beheksten
werd beladen tot een wilde ontzetting.
Ver doemde het rieten dak van een boerenhoeve. In het grillige schijnsel der
maan was het één oogenblik maar zichtbaar. Een uiversnest stond er boven-op, en
vormde een kruis. Scholastica zag het, en met een wilden schreeuw bezwijmde zij.
Zij ontwaakte in de kilte van haar nacht-keuken, waar de vuurgloed was
uitgesinteld, en de lamp leeggebrand. Rillend zocht zij haar leger.
Van nu af werd haar leven met snelheid in een richting van wonderlijke
onwezenlijkheid geleid. In het licht van den dag was zij stiller en norscher dan te
voren. Het dagleven was een zure noodzakelijkheid, die moest worden afgedaan
als een heetlichte, moeilijke weg, aan welks einde de zoete vernoeging wachtte: de
avond, waarnaar zij haakte, en dien zij vreesde in-éénen. Want deze voldoening
was niet zonder een wreed-heerlijke pijn; een pijn als een vlam-in-haar, die wegvrat
al wat nog in haar weerstond om willoos en geheel op te gaan in het andere.
Telken avond greep zij naar den vetpot, en likte met de tong, voorzichtig, om niet
den voorraad van de wonderzalf te snel te doen minderen. Maar dat gebeurde ook
niet; want steeds had zij er minder van noodig om de betoovering te voltrekken; ja,
ten slotte - zij constateerde het in helsche vreugde - was een enkele blik op de zalf
voldoende; als zij daarbij maar sterk dacht aan de loerende oogen van den
wellustigen Bok, scheen de macht van die oogen van verre reeds over haar te
komen en haar lijf omzinderend te verslanken en te vervinnigen tot het de klauwvogel
was geworden, de klauwvogel die op den steel gereden kwam. En ze schoot door
den schoorsteen, het liedje zingend:
Denk ik goed, dan rijd ik goed,
dan rijd ik nergens tegen.... hoei....
't heete springen van mijn bloed
doet me u vliegen tegen.... hoei!
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De nachtelijke orgieën werden al wilder. De bok kwam niet meer alleen, maar met
een gevolg van wondere zwarte wezentjes, met grijnzende gezichten, gezichten
ook op de borst, en den buik, en van achteren, en op de ellebogen en knieën;
gezichten die bij elke beweging een grijns deden gaan, verspringend van
lichaamsdeel op lichaamsdeel, en razend aanvurend den krijschenden stoet van
kruipend en wapper-vliegend nachtgedierte. En dat wierp zich tegen de duivellijven,
en zwierde met hen om en om, in een dans waarvan de brandende wellust niet is
te beschrijven. En toch was dit alles maar voorbereiding; het was als de bruidstijd
van mensch en helle krachten; de bruidstijd die op 1 Mei, den datum vanouds den
Satan gewijd, in den Walpurgisnacht, voltooiing vinden moest. Dat wisten en
voorvoelden allen op de nachtelijke festijnen; en de koorts van dit vooruitzicht was
zoo veroverend en doordringend, dat ze Scholastica ook bij dag steeds meer in
beslag nam. Zij vergat zich soms zoozeer, dat zij, om boodschappen in 't stedeke
Oudewater uitgegaan, bleef stilstaan aan den waterkant, wanneer zich daar, aan
den modderigen oever, een rat vertoonde. Dan, in den ban der bekoring, vergat zij
haar boodschappen voor den pastoor, en vergat het stadje, en de huizen met
trapgeveltjes en vroolijk siersel, en ze grijnslachte met fel-glinsterende oogen en
wijd-gerekten mond naar 't langstaartig dier in de modder, dat ook stil bleef en tot
háár opblikte.... Of een oude kat die bij een boom rotte vischresten verknauwde,
trok haar attentie, en wekte haar tochtigheid.... En het was opmerkelijk - vele
inwoners in Oudewater hadden het met bevreemding opgemerkt - hoeveel meer
schamele, schunnige katten het stedeke begonnen te omsluipen, en hoeveel meer
ratten zich driest waagden in zijn straten, en in de huizen zelfs... En toen enkelen
de vreemde houding van Scholastica tegen deze dieren hadden opgemerkt, toen
kon het niet uitblijven, of het gerucht ontstond, - vaag was het eerst en van wien het
uitging wist niemand, maar het nam toe, en allen fluisterden het in 't lest -:
dat Scholastica, de oude dienst maagd van den pastoor behekst was, en van den
duivel bezeten.
Alleen de pastoor zelf, de goede Aemilius, vernam het gerucht niet. Want het was
niemand wel mogelijk tot dezen lieven, heiligen man te gewagen van duivelsmacht
in zijn huis, in de pastorie....
Van een razende uitzinnige vreugde was het feest in den vieravond van Walpurgis.
Het aantal duistere, gloei-oogige volgelingen van den
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Bok-koning was verdubbeld en verdriedubbeld. Dadelijk toen Scholastica-de-katuil
kwam aanzwieren, en tegelijk met haar van alle zijden door de lucht de gier-suizende
warreling van afzichtelijke feestgenooten kwam neergewerveld, grepen hen met
wilde tasting de nikkers aan, drie, vier om één der wijfdierkens, en drongen op in
wilden dans. Een feestelijk drietal speellieden zat op een wilgeknot; ze waren als
verhevigde zwart-lokkige straat-violisten, en hun muziek was éen-en-al opwinding
en bezwijmeling. Krassend gierde die door den wild mééstormenden nacht; hun
instrumenten waren het geraamte van een paardekop, bespannen met kattedarmen
over de oog-en oorgaten, en met zwiepende wilgetwijgen streken zij daarover hun
wilde, chaotische tonen.
De Bok-koning op zijn zodentroon zag met wreede sarcastische vreugde op het
feest neer. Toen hief hij de hand; de strijkers draaiden de strijkstokken, de muziek
werd tot een gillend miauwen, en de dansende klompen spleten vanéén, men
wendde zich om, en danste in langzamer stuwing voort, nu de ruggen tegen elkander
dringend.
Maar de middernachture naderde, en daarmee het opperste moment. Ook zij die
het feest nooit hadden meegemaakt, voelden het bijzondere komen. Toebereidselen
tot een feestmaal werden haastig voltrokken: een spokig wit disch-kleed van
nevelwaden, met giftigbekorend gebloemte, nachtschade en bitterzoet, versierd,
lag aan den voet van den koningstroon. En als was de aantrekking van dit opperst
moment voor hen de eenige, machtig genoeg om hen nader te lokken, daar naderden
door de zwalpende lucht van alle zijden nieuwe nachtgeesten op bezems, op harken,
op poken, op lepels, op stroohalmen de nietigste, bij duizendtallen. En fierder,
wreeder en strenger schoof uit het wondere nachtbosch rondom een stoet van
hoogere gruwelwezens, verwrongen monstervormen welke niet met aardsche
woorden te beschrijven zijn, wanstaltig alle, dikbuikig en bijna zonder hoofd, maar
alle grijnzende, en rijdend op angstige zwarte katten en bokken, die een schamele
straf-parodie schenen op den geweldigen koning-bok, en sidderden van vreeze toen
zij nader tot hem werden gedreven.
Na een hoogen forschen tjingelkreet werd plots de muziek stil. En de storm door
de boomen werd stil. Het opperste moment was gekomen. Allen stonden in een
wijden kring, en zagen toe, kwijlend van aandoening. Allen wisten - wonderbaar
wisten ook de novieten dit -: men zou ter tafel gaan - de gerechten op paddestoelen,
op varen-
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bladen, allerlei wondere rups-en-wurm-spijzen wachtten, brood en zout echter waren
nergens te zien -; men zou ter tafel gaan, maar het eerst van allen moest de
Bok-koning plaats nemen; en vóór hij plaats nam, moest hij zich een dame verkiezen.
En die dame moest zich aan hem binden ten eeuwigen dage, met een afschuwelijken
eed, een eed die niet trouw beloofde, dat was niet noodig, maar die af zwoer den
eeuwigen almachtigen God, en af zwoer het zaad van den kruisboom, waarvan
lijden en vrede-met-het-lijden de vrucht is, den boom, die zijn armen van erbarmen
breidt over de wereld en met zijn kruin wijst naar de verheffing van het eeuwige
leven.
Wilde begeerte dreef op in alle wijflijven; maar angst en een grijnszoete
schaamachtigheid voor den koloogigen bruidegom drong die tot stilstand.
De Bok-koning daalde van zijn troon. De Bok-koning blikte rond. Spot-spelend
ging zijn blik over allen, den cirkel langs, en weer terug. Allen hielden den adem in.
En ten derden male ging de blik. En allen gluurden, en ook Scholastica gluurde,
heimelijk en angstoogig den weg van dien blik langs. En - o.... de blik, de ontzettende
en bezwijmelende vuurblik bleef stil een oogenblik op háár....
Gebiedend wenkte de Satan. ‘Kom nader; doe den eed -.’ ‘Kom nader....’ En
Scholastica wílde nader komen.... Zij rukte met de vlerk-armen; zij trok met de
veerige pooten.... Zij kon niet.... Harder rukte zij, in een ontzettende inspanning. Om
haar heen werd een murmeling van ontzetting.... Weer rukte zij, en de vuurblik van
den Bok schoot vonken. Maar meteen werd die vuurblik doffer en deinsde. En heel
de spokige kring deinsde... Alleen de oogen nog, als een glimmende kring van
lichten door den nevel, waren er... Maar daarboven zweefde een koeler en rustiger
schijn als van den dageraad. En 't gemurmel van afschuwelijke lastering ook zonk
weg, en de oogglimmingen zonken weg.... Alleen de klaarheid bleef en werd stiller
en sterker, en alles verreinend....
Bevreemd sloeg Scholastica de oogen op. Zij lag op den steenen vloer van haar
kille keuken en over haar heen gebogen stond pastoor Aemilius, de heilige man.
En de bezorgde glans van zijn blik was de dageraad over haar.
‘Den almachtigen God zij dank,’ waren de eerste woorden die zij vernam. ‘O
Scholastica, gij arme, verdoolde ziel!’
En wel mocht hij zoo spreken, want de blik dien Scholastica zijn
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zorgvolle aandacht tegenzond, was zoo hulpeloos, zoo ontredderd, dat hij alle verwijt
vergat, en een groot wijd mededoogen over zijn teedere ziel voelde komen. Het
was dan wáár, het was wel waarachtiglijk waar, wat hem dien avond een deputatie
van parochianen stamelend maar fel was komen aanzeggen! De ontzettende
verdenking was gegrond! Geen oogenblik had hij het geloofd; met sussende woorden
en de belofte van onderzoek had hij de bezoekers doen heengaan. En toen had hij
gebeld. Maar de oude dienstbare, die ook al niet de bel der bezoekers had gehoord,
zoodat de goede pastoor zelf de buitendeur voor hen had moeten openen, verscheen
ook nu niet, en ten slotte was hij naar de holle keuken gedaald, meenende haar in
slaap te zullen vinden. Maar hij vond het oud verschrompeld lichaam als levenloos
op den vloer, en zachtjes had hij het aangestooten, en toen had hij het kruisteeken
gemaakt; en in een zorgelijk prevelend gebed de hulp Gods ingeroepen. En geen
oogenblik had hij daarbij den blik, den blik die niet dan zachte erbarming was, van
haar afzichtelijk en ontzield gelaat afgewend. Toen was het lichaam, als van een
tochtaanvleuging - die uit de duistere schouw te komen scheen - doorhuiverd, en
toen in-éénen had Scholastica de ontredderde oogen opgeslagen. Aan zijn blik en
aan zijn woorden begreep zij dat hij wist, en haar ziel kromp van een schaamte die
zij tot-nog-toe nooit had gekend.
‘Ga mee naar mijn kamer, Scholastica,’ zei de pastoor. ‘Wij moeten spreken.’
Maar toen hij zag, dat zij nog niet in staat was tot loopen, zei hij: ‘Ik ga vooruit. Kom
zoo spoedig mogelijk. Ik wacht u binnen een half uur. God zij met u, arm schepsel!
Vertrouw op Hem. Hij heeft mij te juister tijd gezonden. Hij wil je redden, Scholastica,
Hij wil je redden.’
En na nogmaals het kruisteeken over haar te hebben gemaakt, steeg hij het
steenen wenteltrapje op en ging naar zijn studeerkamer.
Ontsteld als hij was, gunde hij zich geen tijd tot mijmeren. Er moest gehandeld
worden. Er moest een ziel worden gered; en opdat die ziel tijd zou hebben om tot
inkeer te komen, ook het lichaam. Ja daarginder op de markt, daar stond - vóor zijn
raam staande in de duistere kamer zag hij den puntgevel wit aangestreken van
maneglans - de Heksenwaag. En het volk, fel vervolger van 's naasten zonde, was
opgehitst.... Kon hij haar de weeg-proef sparen; de weegproef die haar noodlottig
zou zijn? En.... mócht hij het doen?
Pastoor Aemilius ontstak een groote vetkaars, en zocht in zijn boe-
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kenkast. Hem, den pastoor van Oudewater, de stad van de vermaarde heksenwaag,
was door den bisschop indertijd een afschrift gezonden van de bul van Innocentius
VIII, over de hekserij, de bul van 1484. Daar voelde hij het perkament in zijn handen.
Hij bracht het bij het licht van de kaars, en las het stuk ‘Summis desiderantes
affectibus...’ Scherp en duidelijk was de wil des opperpriesters uitgedrukt; die
verdacht werden creaturen Satans te zijn, moesten scherpelijk worden geëxamineerd
naar de voorschriften van het kerkelijk recht. En de inquizitoren speciaal voor het
onderzoek naar deze zonde aangesteld, Henricus Institor en Jacobus Sprenger,
hadden belangrijke boeken geschreven, waarin de merkteekenen Satans waren
vermeld: het bokspootmerk op den onderrug, of het mindere gewicht. En de overoude
volks-rechtspleging kende nog fellere middelen tot examinatie; het oordeel des
vuurs, wanneer de beschuldigde negen schreden ver den eerst met wijwater
besprenkelden, dan gloeiend verhitten bout moest dragen, onder 't gezang van het
lied der jongelingen in den gloeienden oven; en den ketelvang, waarbij de
beschuldigde verplicht werd de armen te steken in een ketel ziedend water; en de
proef van drijven-of-verdrinken.... Moest hij niet, naar 's pausen wil, de arme
Scholastica overleveren althans aan de waagmeesteren ter weging en aan de
vroedvrouw ter examimatie des lichaams?.... En niet alleen de geestelijke oppervorst,
ook de graaf van Holland, keizer Karel wilde het....
Terwijl hij dit nog overdacht, kwam Scholastica binnen, wankelend en gebroken.
En toen hij haar aanzag, o heil en genade, toen gaf God hem zekerheid.
En hij rees op, en stond vóor haar, vlak vóór de verkrompen heks, uit wie de
stroeve weerstand geweken was, sinds de dageraad over haar was gekomen te
middernacht, de dageraad van pastoor Aemilius' kruisteeken en mededoogendheid....
En hij zeide:
‘Ik vraag u niets, Scholastica. Alleen dit ééne vraag ik u: Zweert ge mij bij dit beeld
van den Gekruiste en bij den Heiland zelf, den alomtegenwoordige, dat ge verzaakt
aan den Booze?’
‘Ik verzaak,’ prevelde moeilijk Scholastica.
‘Verklaart ge u bereid op u te nemen iedere poenetentie iedere, ook de zwaarste,
Scholastica, die ik na gebed en bepeinzing voor u zal moeten vaststellen? En om
uwer ziel wille, ik zeg u: ze zal ontzaglijk zijn.’
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‘Alles - alles’ mompelde de schamele oude, ‘alles, bij den levenden Christus, bij
mijn éénigen Heer, álles.... Ik wil de straten wieden dag en nacht, ik wil kruipen op
mijn knieën van hier naar het beeld van Sint Michaël te Woerden. Ik wil - álles,
alles....’
Diep in de oogen keek haar pastoor Aemilius. En hij zeide: ‘Dit is waarachtig. Dit
is bonae voluntatis. Absolvo te, Scholastica.’
Toen zonk zij ineen. Weder zonk zij op den grond. Maar nu was er, om haren
ouden, tandeloozen mond vrede. En de pastoor meldde den ontrusten parochianen,
dat hij na eigen examinatie verzekerd was in zijn hart en gemoed, dat zijn oude
dienstbode niet was in Satans macht. En de schunnige katten verdwenen uit
Oudewater. Scholastica sleet drie jaren van boete en versterving. Toen overleed
zij.’
Dit is het verhaal van de kroniek, zei mijn Hollandsche vriend. Maar in later, 18de
eeuwsch handschrift is er onder gevoegd:
‘Deze Aemilius is later tot den hervormden godsdienst bekeerd. En werd de eerste
predikant van Oudewater.’
1)

‘E strano,’ merkte, in de stilte, miss Torman, met haar geweldigste accent op.
J.L. WALCH

1)

Dat is vreemd.
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De lieve wereld.
De ‘Republiek’ Oelegem.
Tijdens den oorlog, toen ik in Vlaanderen niet mocht komen, heb ik meer dan eens,
met verlangen en weemoed, aan de ‘republiek’ Oelegem gedacht....
Hoe zou de bevolking zich daar onder de bezetting gehouden hebben? Was het
zeer eigenaardig karakter van streek en menschen er bewaard gebleven zooals het
er eertijds bestond, of had het zich daar ook al diep gewijzigd en vervormd, zooals
alles in het land zich diep gewijzigd en vervormd had? Of waren de Duitschers
wellicht zooverre niet doorgedrongen? Wie weet.... misschien hadden ze de
‘republiek’ met eens ontdekt, of haar als van te weinig belang beschouwd, om er
eenige aandacht aan te wijden?
De ‘republiek’ Oelegem lag diep en van alles afgezonderd in het hart van Vlaanderen.
O, die eindelooze, zandige lanen en dreven daarheen, die wijde uitgestrektheid, die
weergalooze stilte en eenzaamheid! Men sloeg rechts, van den steenweg in, men
kwam voorbij een groote hoeve waarvan de roode daken op een hoogte als wachters
op den uitkijk stonden; en daarachter lag de vlakte, de wijdte van bosschen en
velden, zonder een huis, zonder een schuur, zonder schijnbare beweging van leven.
De geluiden stierven er uit en de stem van een wielewaal in de hooge kruinen der
boomen vulde er de gansche ruimte; en het melankoliek en droomerig gezang der
groenvinkjes, dat steeds van verre, van heel, héél verre schijnt te komen, verbreidde
er de stilte, die prangde van verlatenheid.
Zoo ging men,.... hoelang....? wel anderhalf uur!.... onder de boomen, door de
eindelooze zanddreven. Goudgeel bloeide er de brem in de lente langs den zoom
der bosschen en der wegen; paarsroze bloeide er de heide in den herfst. Men zag
er mooie vlinders fladderen, die men elders niet ontmoette; soms kroop een groote
kever vlug over den zandweg, goudgroen schubbe-glinsterend in de zon, als een
juweel. Men kreeg er het gevoel alsof men wandelde in een onbekende, onbe-
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woonde wereld, waar een verrassing wachtte. En die verrassing openbaarde zich
dan ook heel onverwacht en plotseling: men ontwaarde eensklaps roode daken in
die wijde eenzaamheid; men zag boerderijtjes met boomgaarden; lichtgekleurde
roze, witte en gele huisjes met groene luikjes en ouderwetsche bloemen langs de
geveltjes; men zag de grijze spits van een kapelletje....!
Dat was Oelegem; de ‘republiek’ Oelegem! Huisjes en boerderijen stonden rechts
en links van den blonden, kronkeligen zandweg onder de boomen. Er waren een
paar kleine winkeltjes; er waren twee herbergjes: de ‘Speurgaal’ en de ‘Graeve van
Halfvasten’; en er was het kapelletje van Veronica's-Kruis, gansch eenzaam aan
het uiteinde van het gehucht - tragisch-eenzaam tegen zijn achtergrond van zwarte,
in den wind mischende sparren, met het betralied luikje, waarachter, op een klein
altaar, het Lieve-Vrouwe beeldje stond tusschen twee tuilen van gemaakte bloemen.
Daarachter, onder de sparren-zelf, verhief zich het Kruis: sinister-groot en donker,
met het gedoornenkroonde hoofd en de wreed-bloedende wonden; en Veronica
schreiend geknield aan den voet, als het beeld der uiterste smart en wanhoop.
Op het gebied der ‘republiek’ Oelegem woonden en verkeerden alleen de
bewoners van Oelegem-zelf; en wie er verder kwam werd met achterdocht en met
wantrouwen nagekeken. Nieuwsgierigheid was in de oogen van de naturellen geen
voldoende reden om er te komen. Men kwam er met een doel en dat doel moest
bekend worden. Oelegem was een verafgezonderd en verloren gehucht van een
grootere gemeente, maar de bewoners van Oelegem koesterden een wrokkige
hostiliteit tegen dat groote dorp; en zij hadden onder zichzelven een soort van
plaatselijk bestuur opgericht, met een raad van enkele notabelen en een door henzelf
gekozen burgemeester: een oude, slimme boer, die veel jenever dronk en als de
wijzaard en het licht der streek gold. Dat gaf natuurlijk conflicten met de wettelijke
autoriteit; doch daaraan stoorden zich de bewoners der ‘republiek’ niet in het minst:
zij waren allen solidair; en wanneer veldwachters, koddebeiers of gendarmen zich
bij toeval op het gehucht vertoonden om een of ander onderzoek te doen of een
misdrijf op te sporen, kon men gerust en bij voorbaat voorspellen, dat zij onverrichter
zake zouden terugkeeren. Niemand had iets gezien, iets gehoord, of aan iets kwaads
gedacht. Meestal waren al de huizen van 't gehucht op zulke dagen leeg en als het
ware uitgestorven. De deuren waren dichtgegrendeld, de
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menschen onzichtbaar. Waar zaten ze? In hun kelders? In de bosschen? Geen
mensch was er om het te zeggen. En ook de kinderen konden geen opheldering
geven; zij keken de koddebeiers en gendarmen met hun onschuldige oogen aan
en antwoorden dat ze 't niet wisten waar hun ouders zaten.
Het waren bezembinders, konijnenfokkers, houthakkers; en stroopers waren ze
allemaal. Overdag gingen ze brem afsnijden en 's nachts trokken ze met geweer
en lichtbak uit op 't wild. In de diepte van de bosschen lag een groote, mooie vijver,
die eertijds, naar het heette, krioelde van visch. Jaren was 't geleden dat er nog een
snoek of een aal van eenige beteekenis werd uitgehaald. Zij hadden hem al lang
zoo goed als leeggevischt. Stelen deden zij echter niet. Daarvoor waren ze onderling
te solidair. Wie wilde stelen zou wel bij zijn buurman moeten gaan; en dan was het
eenigszins of hij zichzelf bestal. Dan ware zijn leven onmogelijk geworden in de
‘republiek’.
Zoo heerschte dan ook doorgaans rust en vrede op Oelegem. En 's Zondags was
er vroolijkheid; de jongelui en de meisjes dansten er bij het gekerm van een
harmonica in de ‘Speurgaal’ en de ‘Graeve van Halfvasten’, en ‘burgemeester’ en
notabelen zaten er 's zomers in hunne hemdsmouwen gemoedelijk naar te kijken,
onder het gezellig rooken van pijpen en het drinken van veel ‘pinten’ en ‘dreupels’.
En wat er verder gebeurde ging niemand aan, dat heele boeltje vrijdde en konkelde
en trouwde toch onder elkaar; en wat had het eigenlijk te beteekenen of meneer de
pastoor er zijn zegen aan gaf vóór of nà de geboorte van het eerste kind?
Was Oelegem over dag reeds met moeite toegankelijk voor wie niet tot de
‘republiek’ behoorde, bij avond en bij nachte werd het een zeer gewaagde en feitelijk
levensgevaarlijke onderneming. Zoodra de nacht inviel sloot Oelegem zich in een
grimmige geheimzinnigheid en afzondering op. 't Was of er onzichtbare,
onoverschrijdbare slagboomen omheen werden neergelaten. Eerst in de nachtelijke
duisternis was Oelegem werkelijk van de verdere wereld afgesloten. Dan golden
daar nog slechts de wetten en de geest der ‘republiek’; en ik geloof niet dat één
mensch uit den omtrek, om het even voor welke som geld, het zoude gewaagd
hebben 's nachts op Oelegem te komen.
Wat er van Oelegem in den oorlog was geworden moest ik weten en op een mooien
lentemorgen toog ik er per rijwiel heen.
Ik volgde lang den steenweg tusschen de hooge korenvelden, die als
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twee groen-blonde, wuivende muren van ondoordringbaarheid het uitzicht
begrensden; ik sloeg den breeden, kronkeligen zandweg in; ik zag de groote hoeve
met de roode daken als een wachtpost op den uitkijk. Niets was veranderd; de mooie
contraltos der wielewalen galmden in de hooge kruinen; de eenzaamheid en stilte
was oneindig; nergens merkte men een enkel spoor van al het wreede dat de oorlog
al die lange jaren over 't ongelukkig land gebracht had.
De brem bloeide er nog in lange, gouden streepen langs den rand der bosschen
en in het koren schitterden en jubelden als 't ware, roode, blauwe en paarse bloemen.
Zij woekerden soms bij heele bossen tusschen de halmen op, als waren zij door
kinderhandjes daar tot tuilen saamgelezen. En in de verte kweelden de groenvinkjes,
de eenzaamheid verbreidend; en het was mij te moede alsof ik al die jaren niet was
weg geweest, zoo absoluut leek alles gelijk vroeger.
Van verre zag ik het gehucht, met zijn spits kapelletorentje ongeschonden en zijn
onder 't groen der boomgaarden half weggescholen huisjes. Dezelfde boerderijtjes
hadden nog dezelfde kleur, misschien een ietsje valer door de jaren, en boven het
portaal van ‘Speurgaal’ en van ‘Graeve van Halfvasten’ prijkten nog dezelfde
uithangborden, ruw en naief geschilderd, met half-vergane, scheeve letters, die uit
het gelid dansten. Ik plaatste mijn rijwiel tegen den gevelmuur en trok de ‘Speurgaal’
binnen.
Een jong meisje zat er in de koelte van de openstaande deur met het kussen op
den schoot kantwerk te maken en een oudere vrouw was bezig met de kachel
schoon te poetsen; in haar rechter hand hield zij den zwarten poetslap en in haar
linker hand, die al niet veel minder zwart was dan de rechter, een dikken, grauwen
boterham, waarvan zij af en toe, zonder haar bezigheid te staken, groote brokken
afbeet.
Beiden groetten mij bij 't binnenkomen en keken mij als 't ware vragend aan: het
meisje even ophoudend met klosjes-rammelen; de moeder met den poetslap even
onbewegelijk gebogen op de kachelplaat, terwijl haar kaken bleven doorkauwen.
- 'n Pijntsje bier, os 't ou b'lieft, bestelde ik, en ging meteen zitten.
Het meisje stond op, zette het kantwerkkussen op haar stoel, nam een glas van
de schenktafel en stapte naar den kelder toe.
- Neemt-e gulder euk 'n glas? vroeg ik, vóór ze zooverre was.
- Ba.... we zoen keunen, antwoordde de moeder, den mond vol brood.
Het meisje nam er nog twee glazen bij en daalde in den kelder neer.
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Ik keek eens om mij heen. Ook hier was niets veranderd. De kleine ruitjes, de
bruingerookte zoldering, de opgezette uil die met gespreide vleugels onderaan een
balk hing; het Alziend Oog met het ‘Hier vloekt men niet’ boven op den
schoorsteenriggel; en verder de glazen en kruiken en het spiegeltje in het rek achter
de schenktafel: alles nog precies als vóór den oorlog. Ik herkende zoowaar nog
twee hooge champagne-glazen met papieren roze rozen rechts en links van het
door vliegenvuil vertroebelde spiegeltje, mitsgaders het wijwatervat tegen den
schoorsteenmuur, waarin een palmtakje stak, dor als een bezemstengeltje.
- D'r es hier weinig veranderd, moeder, merkte ik op.
Met strakke aandacht, de handen even roerloos, keerde zij haar gezicht naar mij
om.
- Zij-je gij hier vroeger nog geweest? vorschte zij. En een plotseling vonkje van
argwaan glom diep in haar oogen.
- Kende gij mij nie meer? lachte ik; en zei meteen mijn naam.
Tot mijn groote verbazing verwekte deze mededeeling geen verrassing, althans
geen betoog van eenige blijdschap of vreugd.
- Ha.... joa.... joa.... antwoordde ze nog al droog, alsof het besef slechts langzaam
tot haar doordrong. En tot haar dochter, die met de drie schuimende glazen uit den
donker-frisschen kelder opdook:
- Zoedt-e gij menier hirkend hen, Pharaïlde?
- Moar joa joa ik! glimlachte het meisje met vriendelijke oogen. 'K hè hem sebiet
hirkend van os hij binnen kwam!
Wij klonken aan en dronken. Het meisje ging weer aan haar kantwerkkussen
zitten en liet de klosjes rammelen en de moeder begon met verschen ijver haar
kachelplaat te poetsen. Er was een korte stilte.
- Hoe goat 't nog mee den boas? vroeg ik, om in 't gesprek te komen.
- O goed; Hij es op 't land, antwoordde de moeder, met inspanning wrijvend.
- Gien last g'had van de ‘Duiten’? voer ik voort.
- Nie, zulle! zei dadelijk de vrouw, nog harder wrijvend. En Pharaïlde liet haar
klosjes trommelen alsof het hagelde.
- Hen d'r hier vele geweest? vroeg ik verder.
- Watte? keerde de moeder zich stug om.
- Duiten?
- Moar nie nien 't. We 'n hen wij hier giene gezien! klonk het onwillig antwoord.
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- Moar moeder toch! riep eensklaps het jong meisje, haar klosjes neerleggend.
Die enkele woorden en het gebaar van 't jong meisje maakten de moeder plotseling
als 't ware racend. Zonder eenige schijnbare reden begon ze te vloeken en te
schelden en gebood haar dochter voort te werken zonder zich nog te bemoeien met
wat haar niet aanging. Sprakeloos boog het meisje 't hoofd en liet opnieuw haar
klosjes rammelen. Stom-verbaasd keek ik op. Wat school daarachter? Wat voor 'n
soort akeligheid had ik met mijn argelooze vraag dan opgewekt? Waren er of waren
er geen Duitschers op Oelegem geweest? Zoo iets kon toch iedereen weten.
- Zeu.... zeu...., gien Duiten gezien! herhaalde ik verwonderd. Ha, moeder, doar
'n zijn nie veel gemienten in Vloanderen die....
Zij liet mij niet uitspreken. Zij keerde zich met de vuisten op de heupen naar mij
toe en gilde op een scheldtoon:
- Ge 'n moet mij nie geleuven os ge nie wilt. Vroag het aan 'n ander. Kijk! Vroag
het aan de dieë doar!.... En met haar roetzwarten vinger wees ze door het raam
naar twee mannen die daarbuiten langzaam voorbij de raampjes stapten en na hun
klompen afgeklopt te hebben in den ‘Speurgaal’ binnenkwamen.
Ik herkende ze dadelijk. De eene was de ‘burgemeester’ van 't gehucht en de
andere was de baas uit de ‘Speurgaal’.
Zij leken mij beiden zeer veranderd. De ‘burgemeester’ vroeger een dikke, leuke,
sluwe, vroolijke gast, was opvallend vermagerd en zijn gezicht stond verchagrijnigd,
met loensch-loerende oogen vol achterdocht; en de ‘baas’ die destijds al een zwijger
was, zei nu geen enkel woord, zelfs geen goen dag, wat de ‘burgemeester’ ofschoon
met opvallenden tegenzin, toch wel had gedaan, en draaide langzaam om mij heen
en keek mij koud en vorschend aan, als zocht hij naar een plek waar hij mij wel had
kunnen treffen. Er kwam een onbehagelijk gevoel over mij en de lust om hen te
vragen wat zij wilden drinken, zooals ik vroeger altijd deed, verstierf op mijn lippen.
- Ge zij nog ne kier alhier gekomen, meniere? begon de ‘burgemeester’ nadat hij
zichzelf een glas bier besteld had.
- O, joajik; azeu ne kier uit ouwe geweunte, poogde ik luchtig te antwoorden. Maar
mijn luchtigheid ging heelemaal niet op, vond niets.... geen weerklank bij de anderen,
stiet af op hun onwrikbare, voorgenomen stugheid.
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- We zagen ou wel rijen, voer de ‘burgemeester’ voort; en we peisden: ‘Wa moet
den dienen hier hen?’
De ‘burgemeester’ zweeg en staarde mij strak-ondervragend aan, met zijn
chagrijnig-loensche oogen. Het gold een duidelijk-uitgesproken vraag, die een
antwoord vergde. De baas, die zich ook in den kelder een glas bier gaan halen was,
draaide weer grijnzend om mij heen, met sluiperige schreden. Moeder en dochter
zeiden niets meer. Ik besefte helder dat ik daar niets meer uit te vorschen had maar
zelf volledig uitgevorscht zou worden; en het was mij niet onwelkom dat de vrouwen
zich afzijdig hielden en niet te berde brachten waar ik zoo even naar geinformeerd
had.
- Ha.... lijk of ik zegge.... uit ouwe geweunte ne kier alhier kome wandelen....
herhaalde ik, zoo gewoon en onverschillig mogelijk doende.
- Het g' al aan 't woater geweest? vroeg eensklaps de ‘burgemeester’.
- Nien ik, antwoordde ik op zeer natuurlijken toon.
- Goa-je 'r noartoe goan? drong hij aan.
Op mijn beurt voelde ik mij door achterdocht besluipen. Welk belang mocht het
voor hen hebben of ik, al of niet, aan den grooten vijver in de bosschen ging kijken?
Ik vertrouwde 't heelemaal niet meer. Ik haalde mijn horloge uit, deed of ik zeer
verbaasd stond dat het reeds zoo laat was, rees van mijn stoel op en antwoordde:
- Nien ik, 'k 'n zal gienen tijd mier hen. 'K moe veurs!
Ik betaalde, wenschte ‘elk ne goen dag’ die te nauwernood beantwoord werd en
stapte naar buiten. De weg was daar te mul om te kunnen rijden. Ik schreed door
den zandweg, met mijn wiel aan de hand. Toen ik mij na een poos half omkeerde,
merkte ik dat de ‘burgemeester’ en de baas mij op korten afstand volgden en dat
hier en daar enkele lui op den drempel van hun woning of bij hun hek aan den weg
mij stonden na te kijken. Ik kreeg een gevoel alsof het maar goed was dat de zon
nog niet naar 't lage westen neeg; en zoodra de weg maar eenigszins berijdbaar
werd, wipte ik op het zadel en wielerde, langs den tegenovergestelden kant van
waar ik aangekomen was, uit.
***
Nooit ging ik naar Oelegem, zonder bij het terugkeeren mijn ouden vriend Guust
Leuntjes te bezoeken.
Evenals bij het aankomen de groote boerderij met de roode daken
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als een wachtpost op de hoogte bij den ingang van de ‘republiek’ stond, zoo stond
de mooie pachthoeve van Leuntjes aan de verre overzijde: een ruim complex van
grijze, verweerde gebouwen, weelderig omringd door hun vruchtbare akkers en hun
prachtigen boomgaard.
Guust was een oude boeren-filosoof. Zijn oogen tintelden leuk en aldoor zweefde
een ietwat spotachtigen glimlach over zijn geschoren lippen. Hij was goed omdat
hij wijs was en aanvaarde de dingen zonder mopperen, zooals ze tot hem kwamen.
Hij kende mijn belangstelling voor de ‘republiek’ en haar bewoners en had daar
groote, stille pret om. ‘Zij-de nog ne kier mijn geburen goan bezoeken?’ was zijn
geijkte vraag, telkens als hij mij zag komen; en samen praatten wij dan lang over
die eigenaardige bevolking en wist hij mij doorgaans nog wel een en ander typisch
trekje mee te deelen uit zijn jarenlange ondervinding en zijn dagelijkschen omgang
met die kerels.
- Kijk, kijk! Wie da we doar hen! riep hij, zoodra hij mij zag afstappen; maar verder
liet hij geen bijzondere verbazing noch emotie blijken: het was of hij mij in plaats
van na meer dan vijf jaren, slechts na vier of vijf weken, als vroeger, terugzag.
Uiterlijk was hij ook niets veranderd; hij had nog steeds zijn leuken glimlach en zijn
tintelende oogen; en toen ik hem de hand drukte en vroeg hoe het hem ging,
antwoordde hij, zoo gewoon mogelijk:
- Lijk of ge ziet. Kom binnen. We zillen 'n dreupelke pakken.
Buigend onder het lage boogdeurtje trad ik achter hem binnen. In de ouderwetsche,
somberige keuken met veel tin en koper langs de bruingerookte wanden, was zijn
vrouw bij den haard bezig met een reuzenketel beestenvoer te koken. Zij was struisch
en dik, met groote blauwe oogen en vet-glimmende wangen en zij juichte van
verbazing met haar grooten, houten lepel in de hoogte toen ze mij herkende en
drukte mij krachtig de hand nadat ze deze aan haar vuile, blauwe schort had
afgeveegd.
- Verdeeke! riep ze ‘Verdecke! 'K 'n hè nie anders gepeisd of da ge binst den
oorlog deud woart!
Ik voelde al de hartelijkheid die achter deze ruwe woorden schuilde en vroeg op
mijn beurt:
- En gulder? Hoe het ge 't gulder in den oorlog gemoakt? Het g'hier veel ‘Duiten’
g'had?
Voor alle antwoord sloeg de vrouw haar beide armen ten hemel, terwijl Guust
leuk en kalmpjes antwoordde:
- Vele! Wrie vele!
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- Zeu! riep ik verbaasd. En op Oelegem 'n hen ze 'r giene gezien!
Guust keek mij aan en zijn oogen kregen een uitdrukking alsof hij op zichzelf niet
meer leek. Zij gingen even wijd van verbazing open, stonden zoo een poos heel
strak en krompen toen weer tot hun gewone, leuke expressie, terwijl een breede
spotlach over zijn lippen kwam zweven.
- Wie het er ou da wijsgemoakt? vroeg hij.
- De bazin uit de Speurgaal.
- O, die leugemeete! riep Guust's vrouw.
Guust zei een heele poos niets meer. Maar de spotlach speelde om zijn lippen,
tintelde in zijn oogen, overglansde van lieverlede heel zijn leuke aangezicht. Hij
zond zijn vrouw om de jeneverflesch en de glaasjes, terwijl hijzelf even met den
grooten lepel in den ketel roerde; en, toen wij met het borreltje voor ons en de pijp
in den mond gezellig neergezeten waren, en de vrouw weer langzaam-rythmisch
met den reuzenlepel in den reuzenketel roerde, vertelde hij mij leuk-bedaard, met
zijn trage stem, de gansche, hem genoeg bekende geschiedenis van de ‘republiek’
onder de bezetting van den overweldiger.
‘De Duiten’ zoo sprak Guust, zijn op 24 October 1914 op Oelegem aangekomen en
er, met een paar korte tusschenpoozen, tot op 20 October 1918 aanhoudend
gebleven. Dat is dus, wat de ‘burgemeester’ en de boas uit de Speurgaal ook al
mogen beweren, precies vier jaren min vier dagen.
‘Toen zij er voor 't eerst verschenen was de geheele “republiek” met vrouwen,
grijsaards en kleine kinderen diep in de bosschen achter Veronica's Kruis
weggevlucht. Zij keerden eerst na dagen heel langzaam en benauwd terug. De
stoutsten waagden zich eens, loerden van verre, slopen terug in de bosschen om
te gaan vertellen hoe het was. Toen zij merkten dat er niets gebeurde, dat de “Duiten”
niemand neerschoten noch mishandelden, keerde van lieverlede heel de stam, stuk
voor stuk terug: de “burgemeester” en de baas uit de Speurgaal 't laatst van allen!
En 't leventje dat wij allen gekend en gehad hebben, begon. Requisities, en nog
requisities; inkwartiering en nog inkwartiering, zooals het overal geweest is. Over 't
algemeen gedroeg de vijand zich niet slecht, vooral na een tijd, als de wederzijdsche
kennis goed gemaakt was en de lui elkaar begonnen te verstaan. Slechts hier en
daar liep er een varken, een echt beest van een varken onder. Zij hakten
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hier veel hout en boomen om, wat dan moest worden weggevoerd en ik kan u
verzekeren, dat de bewoners van de “republiek” er niets geen been in zagen om
daaraan te helpen, terwijl veel jonge meisjes en ook wel getrouwde vrouwen lang
niet afkeerig waren van een wandeltoertje met de “Duiten” rond den vijver of in 't
diepste van de bosschen.
Dat ging dus alles nog al goed en zou wel tot het einde goed gebleven zijn, als
er niet iets was tusschen gekomen, iets, een inbreuk op wat de bewoners van de
“republiek” sinds onheuglijke tijden als hun onvervreemdbaar recht beschouwden:
hun stroopersrecht op wild en visch!
Het werd hun streng verboden, op zware straffen van boete en gevangenschap;
maar de aard was te sterk en het duurde dan ook niet lang of enkele Oelegemmers
werden gevoelig in hun beurs getroffen en voor geruimen tijd in de gevangenis
opgeborgen. Het ergste echter was, dat de “Duiten” zelven, op breede schaal deden
wat zij aan de mannen van de “republiek” verboden, met dit gevolg dat er weldra
geen stuk wild meer in den omtrek te bespeuren was, terwijl de laatste palingen en
snoeken van den grooten vijver, door dynamiet patronen welke de vijand erin liet
ontploffen, om het leven kwamen. Er was vooral een kerel, een zekere Karl, een
zoogenaamde Feldwebel, die er een geheim plezier in had de Oelegemmers op
jacht-en-visch-vangst-gebied te tergen. 't Scheen dat hij koddebeier was in zijn land;
hij kende al de knepen; het was niet mogelijk hem te verschalken. Dat is hier mijn
gebied, placht hij te zeggen; dat zijn mijn bosschen; dat is mijn vijver; en wie er zich
ongeoorloofd waagt, vliegt in de doos!
Eens, na een snikheeten dag, tegen zonsondergang, had Karl zich bij den vijver
uitgekleed om een bad te nemen. Of hij wel goed zwemmen kon is aan twijfel
onderhevig. Hoe dan ook, dien avond keerde Karl naar zijn inkwartiering op Oelegem
niet terug. Den volgenden ochtend ging het heele garnizoen in de bosschen op zoek
en al spoedig vond men Karl's kleeren op den oever van den vijver, terwijl Karlzelf,
in de gedaante van zijn eigen lijk, uit het water werd opgedregd. Dat lijk vertoonde
geen sporen van mishandeling; alleen hier en daar een blauwachtige vlek, alsof het
stompen had gekregen. Dit kon echter gebeurd zijn in zijn doodstrijd onder 't water;
de autopsie, die dadelijk geschiedde, bracht ook niets aan het licht, er werd
geconclueerd tot natuurlijken dood door verdrinking en na de noodige formaliteiten
werd Karl gekist en begraven, op de plek zelve, waar men zijn kleeren had gevonden
en waar hij nu nog altijd ligt.’

Groot Nederland. Jaargang 19

673
Guust zweeg. Hij keek mij even met zijn leuke oogen aan, alsof hij zich afvroeg of
het wel geraden was nog verder te vertellen. Doch hij kende mij genoeg om
vertrouwen in mij te hebben. Hij zei gemoedelijk: ‘drijnk ne kier uit’; en toen hij de
kleine glaasjes weer gevuld had voer hij voort, terwijl zijn vrouw rythmisch-rustig
met den grooten houten lepel in den reuzen ketel bleef roeren:
‘Eenige dagen verliepen en die zaak was al zoo goed als geclasseerd en vergeten,
toen eensklaps vreemde geruchten in de “republiek” de ronde deden. Er werd verteld,
gefluisterd, dat Karl niet zijn natuurlijken dood door verdrinking was gestorven, maar
dat men hem met stokken had verhinderd weer aan wal te komen toen hij in het
water lag. Wie die “men” was, werd nader niet aangeduid. Er werd alleen verteld
dat verscheidene Oelegemmers met lange, stompe stokken in het bosch verscholen,
Karl hadden bespied terwijl hij baadde en op hem waren gesprongen zoodra hij uit
het water wilde komen. Van daar die blauwe plekken, die men op het lijk
geconstateerd had! Het water is daar diep; enkele meters van den oever af heeft
men al dadelijk zeven of acht voet peil. Het verhaal leek dus niet absoluut
onaannemelijk. Het ergste echter was, dat het met haat en wrok werd rondverteld
door een meid uit Oelegem en wèl door de dochter van het boerderijtje waar Karl
zijn inkwartiering had. Die meid was een van deze die er niet tegen op zagen om
's avonds met de “Duiten” en meer speciaal met Karl in de bosschen te gaan
wandelen. Hoe wist ze? Hoe kon ze vermoeden....? Had ze iets gezien....? iets
gehoord? Dat alles bleef een raadsel; zij beschuldigde niemand in 't bijzonder; maar
de meid, scherp verbitterd omdat ze haar minnaar kwijt was, werd hoe langer hoe
giftiger, met het onvermijdelijk gevolg dat het al spoedig aan de ooren van de andere
“Duiten” kwam en dat terstond een nieuw en heel scherp onderzoek werd ingesteld.
Karl werd ontgraven, met de meeste nauwgezetheid ontleed en onderzocht. De
meid werd gedagvaard en gehoord, maar kon of wilde niets meer zeggen dan ze
reeds gezegd had; ze trok zich zelfs terug, loochende zoo of zoo gepraat te hebben;
kortom, de zaak werd hoe langer hoe duisterder; maar de “Duiten” verwoed omdat
ze niet achter de waarheid konden komen, besloten heel het gehucht te straffen,
de meid incluis.
De “burgemeester”, de baas uit de “Speurgaal” en de baas uit de “Graeve van
Halfvasten” werden gevangen genomen en naar Duitschland gedeporteerd. Tusschen
zeven uur 's avonds en vijf uur 's ochtends mocht geen Oelegemmer in veld of bosch
gezien worden of hij
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werd ingerekend en zwaar beboet. Er werden overal huiszoekingen gedaan en er
waren weinig gezinnen waar men niet iets ontdekte wat niet in het bezit mocht zijn.
Bij den “burgemeester” o.a. vond men twee jachtgeweeren en een net om patrijzen
te vangen; en bij den baas uit de “Speurgaal” alles wat noodig was voor het in gang
zetten van een geheime jenever-stokerij.’
‘Ondertusschen werd Karl voor de tweede maal, dit keer in tegenwoordigheid der
meid, ontgraven en nauwkeurig onderzocht! 't Gaf allemaal niks. 't Gevoel van
solidariteit was onder den drang van 't gemeenschappelijk gevaar bij de
Oelegemmers weer stug-levendig ontwaakt; en de meid beweerde nu zelfs dat ze
nooit van iets dergelijks als met stokken weer in 't water duwen had gesproken.’
‘Na zes maanden gevangenschap in Duitschland keerden de “burgemeester” en
de baas uit de “Speurgaal” half dood en uitgemagerd in de “republiek” terug; en
heel kort daarop mochten de “Duiten” zelf den aftocht blazen en verschenen de
geallieerden op 't gehucht. Het eerste wat ze deden, - hoe vonden ze 't zoo gauw
uit? - was de meid opsporen en haar het hoofd kaal scheren. Daarna wilden ze haar
in den vijver gaan verdrinken; maar ze wist, God weet hoe, te ontsnappen en is
sinds in de “republiek” niet meer teruggezien.’
‘Wat de “burgemeester” en de baas uit de “Speurgaal” betreft, die hebben geen
rustig uur meer gekend sinds die geschiedenis van verdrinking en herhaalde
ontgraving. Zij zouden dat lijk daar weg willen hebben; want zoodra als er maar
iemand komt naar kijken of naar vragen, denken ze, ofschoon de “Duiten” nu al weg
zijn, dat er nog eens een onderzoek zal gebeuren, en dat ze weer in de kast zullen
vliegen. Van daar hun wantrouwen en hun angstig vragen, zoodra ze u gezien
hebben. Reeds driemaal is het kruis, dat op het graf staat, omgegooid en telkens
door de militaire autoriteiten weer opgericht. Nu wordt er scherp op gewaakt. De
gendarmen komen er heel dikwijls 's nachts patrouilleeren. Maar ge zult zien: ze
zullen het er op den duur toch weg krijgen.’
Guust had zijn verhaal geëindigd. Hij glimlachte, dronk zijn glaasje leeg, stak zijn
pijp aan. En hij besloot zijn rede:
- Oelegem 'n es Oelegem nie mier, meniere. De schrik zit er in en 't es vleugellam
geslagen. En.... onder ons gezeid en gezwegen.... 't 'n es moar lijk of 't zijn moet
euk.... want 't was er 'n schouwe bende geworden!
Langzaam was ik opgestaan. Guust's verhaal had mij met trillende
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belangstelling geboeid. Ik begreep zijn gevoel, maar mij speet het toch innig dat
Oelegem lam geslagen was en niet langer het beruchte en geduchte rooversnest
van vroeger meer zou zijn. En een plots verlangen rees in mij op, scherp, dringend:
even terug te keeren op mijn stappen ginds aan den oever van den vijver in de
bosschen om er het graf van Karl te gaan zien.
- Wa peist-e gij doarvan, Guust? vroeg ik den ouden, sluwen boer: Zoen z'hem
in 't woater versmeurd hen, of zoedt-hij van zijn eigen versmeurd zijn?
Guust werd eensklaps heel ernstig en keek mij aan met strakke oogen, of hij
schrikte. Even bleef hij 't antwoord schuldig. Toen kreeg zijn aangezicht weer zijn
gewone uitdrukking en hij glimlachte leukjes, enkel met een vraag mijn eigen vraag
beantwoordend:
- Zoedt-e gij peizen, meniere, dat er in heul Belzeland éenen avecoat bestoat,
die slim genoeg es om dàt uit te vinden?
Guust was voorzichtig; iets van den geest van Oelegem scheen ook in hem
gevaren. Hij woonde daar ook zoo heel dicht bij. Men kon nooit weten. Zijn vrouw,
steeds rustig roerend in den reuzenketel, meende dat het beter was dat potje maar
gedekt te laten.
Ik nam afscheid, beloofde spoedig eens terug te komen. Guust vergezelde mij
langzaam tot aan zijn hek. Daar sprong ik op mijn rijwiel en deed alsof ik huiswaarts
reed. Maar de verzoeking was te machtig. Zoodra ik buiten 't zicht der hoeve was,
sloeg ik een zijweg in en rijdend langs een omweg, door onmogelijke paden, kwam
ik weldra in de bosschen terug. Van verre zag ik den vijver, als een metalen blad,
tusschen de stammen flikkeren. De zonneglans deed hem bij plaatsen blinken als
een spiegel. Ik kwam aan den zachten gras-en-mosrand en zocht het graf met de
oogen. Daar lag het, op korten afstand, bij een inham. Het vormde, tegen den dichten
rand van heesters, een zachtneerglooiend aarden terpje, met een eenvoudig zwart
kruis erop. Ik ging er stil naartoe en las naam en datum op het eraan vastgehechte,
blikken plaatje.
Daar rustte dus Karl, de vijand, die slecht geweest was voor de menschen. Heel
zacht en helder kabbelde het water tegen den oever aan en deed de riethalmen
wiegelen. Ik poogde mij het drama voor te stellen. De naakte ‘Duit’ in 't water,
genietend van zijn frisch-koel bad en de Oelegemmers loerend met hun lange
stompe stokken in het dichte kreupelhout verscholen. Ik zag den ‘Duit’ zwemmend
naar den oever komen en meteen sprongen de Oelegemmers uit het bosch
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en duwden hem terug, met hun lange, stompe stokken. Karl greep naar die stokken,
klampte er zich, vloekend en dreigend, krampachtig aan vast. Maar het hielp niets:
andere stokken duwden hem terug; hij kon niet aan den oever komen. Hij
schreeuwde, riep om hulp, smeekte; doch alles tevergeefsch: zijn reutelende stem
ging in de diepe eenzaamheid over de wijde stilte van het meer verloren. Hij plonsde,
duikelde, kwam waterspuwend, met van afgrijzen uitgespalkte oo[g]en weer boven;...
maar vruchteloos, want telkens weer duwden, in stugge, stille onbarmhartigheid,
de lange, stompe stokken. Eindelijk was hij uitgeput en liet los. Het water sloot zijn
effen vlakte over hem dicht. Nog even brobbelde iets uit de diepte naar boven en
toen was het uit: de gladde spiegelvlakte had haar prooi verslonden. Nog eventjes
lagen de wreede Oelegemmers daar te loeren en te wachten; en toen trokken zij
sluipend, met hun lange, stompe stokken in het bosch terug....
Was het werkelijk zoo gebeurd? Strak staarde ik naar het mysterieuse water, door
mijn eigen verbeelding als 't ware gehypnotiseerd. Niemand wist het, niemand zou
het zeggen; alleen het water wist en zou voor eeuwig zijn geheim bewaren....
Machinaal keek ik open staarde in 't verschiet over de oppervlakte. De bosschen
omringden het water als een dichte muur van groen. Nergens scheen iets te bewegen
of te leven en men hoorde enkel het droomerig gezang van de karekiet, die in het
lisch verscholen zat. Maar eensklaps schrok ik zenuwachtig op. Ginds.... aan den
overkant van 't water - den kant van Oelegem, - stonden twee mannen! Of was het
een hersenschim; een zinsbegoocheling? Waren het soms twee boomstammen,
twee grijze beukentronken, die van verre op menschen leken?.... Ik staarde, roerloos,
met strak-vorschende oogen. En eensklaps zag ik ze beiden langzaam langs den
waterrand bewegen; en meteen herkende ik ze alle twee zonder eraan te kunnen
twijfelen: de ‘burgemeester’ en de baas uit de Speurgaal!....
Blijkbaar waren ze na mijn vertrek door de bosschen naar het meer geslopen,
willende weten of ik naar het graf zou gaan kijken. Zonder twijfel stonden ze mij
daar reeds een heele poos te beloeren, om te weten wat ik er kwam uitvoeren. 't
Werd even kil in mij en ik nam mijn fiets op, dien ik in het mos had neergelegd. Zoo
kalm en natuurlijk mogelijk ging ik er langzaam mee weg door de bosschen. Om
den hoek van een dicht heesterwoud hield ik stil en legde mij plat te gronde neer.
Ik keek, met mijn hoofd in het gras. Ik zag ze, aan het
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uiteinde der laan die ik gevolgd had, over het zwarte kruis aan den rand en verder
over de breedte van het water heen, weer roerloos, als twee grijze palen bij den
boschkant staan. Zij bleven daar nog geruimen tijd, in strakke onbeweeglijkheid
loeren, tot zij eindelijk, met weerzin als het ware, in de donkere diepte van het woud
verdwenen. En over de wijde stilte van het zonnekabbelend meer tusschen de
groote, donkere bosschen was er niets meer hoorbaar dan het droomerig gezang
der karekiet; en niets meer zichtbaar dan het kruis van Karl, dat daar aan het eind
der laan stond, zwart en tragisch in zijn eenzaamheid, in strak-smeekend gebaar
schijnend te vragen aan het water, welk somber geheim het in zijn diepen schoot
verborgen hield.
CYRIEL BUYSSE.
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Gedichten.
Herdenking.
Een vreemdeling, zoo kwam ik langs uw leven,
en draalde voor uw tuinen van geluk.
Soms hebt gij van uw weelde mij gegeven,
een blik, een glimlach, en een hande-druk.
Soms zag een uwer met verwonderde oogen
mij even, als opeens herkennend, aan.
Dan heeft het in de struiken zacht bewogen:
het was voorbij, en ik ben heengegaan.
Een vreemdeling, zoo ging ik langs uw leven,
en lang vergaten wij elkanders taal.
Alleen de 'erinnering, die is gebleven,
klinkt als de woorden van een oud verhaal.
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Wij spelen.
Stamrozen slank, in hoeken van 't gazon,
geuren ijl in den schaduw van de boomen.
Overal rondom gloeit en broeit de zon,
tot waar de velden in de verte doomen.
Wij spelen crocket in het korte gras
met meisjes, warm in 't wit, met lachende oogen.
De houten ballen rollen wendend ras
over het veld, en door het doel der bogen.
Den langen hamer voor den slag gereed,
leniglijk haast zij zich op vlugge voeten,
en slaat haar bal waar zij den mijnen weet,
tot zij elkander, botsend stug, ontmoeten.
Zij glimlacht, met den voet haar bal vastdringend;
ik zie het strikje dof op 't glanzend leer. - ‘Stuur mij niet weg van jou....’ Snel ziet ze neer
en slaat hard toe: weg vliegt mijn bal, opspringend.
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Elly.
In de open kamer bij de zomerzee,
waar schaduwen van herfst en afscheid hangen,
brengt zij de vreugd van zon en zeewind mee,
van spreken en bewegen onbevangen.
Zij trippelt, tenger in haar ruime rokjes,
tusschen der and'ren ernst en scheidensrouw,
en schudt haar vlechten en weerspann'ge lokjes
met de eigenzinnigheid der kleine vrouw.
Dan zit ze neder in den lagen stoel,
luist'rend met d'oogopslag van even staren,
en wekt in wie haar aanziet het gevoel:
mocht haar het leven altijd zoo bewaren.
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Polonaise.
Orchestmuziek ruischt over 't gonzend praten.
In de bewogen lucht drijft dennengeur.
Ik wandel mede, zwijgend en gelaten,
verteederd door een bloesemfrisch odeur.
Gearmd, voel ik haar vingers even wegen
bij 't wieg'len op de wijze, die zij kent.
Zij zet haar voetjes spits vooruit, en tegen
den vloer drukken de hakjes het accent.
Dan neemt zij in haar vingers 't smalle bandje
en decoreert mij met de roode zij.
Ik zie haar ernst en 't moeizaam strikkend handje,
en voel haar zachten adem warm nabij.
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Première.
Door het rumoer bonst, dof, gestomp, - naar boven
glijdt rollend het gordijn, met zacht gerucht.
Het wordt heel stil, en even ruischt een zucht,
als konden zij hun oogen niet gelooven.
Nu spreekt vreemd in de ruimte een luide stem,
als waar 't spontaan, de welbekende woorden.
Ik lees ze mee, met melodie en klem,
en wacht weer op de fout, die gist'ren stoorde.
Hier opgesloten tusschen spel en zaal,
zit ik gedoken te souffleeren zoetjes,
en zie, al fluisterend verliefde taal,
niets dan van de ingénue de lakschoen-voetjes. -
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Fruits, dessert.
Den disch rond, bloost de welvoldane stemming.
‘Papa’ schilt vergenoegd zijn laatste peer.
Maar in mijn vrede dringt zich de beklemming:
Hoe en wanneer zie ik haar misschien weer?
Zij heeft zelfs geen vermoeden van mijn zorgen.
Ze proeft den wijn, en ziet de tafel rond.
Wat mag achter haar babb'len zijn verborgen,
en in den glimlach, vluchtig om haar mond?
Ik converseer druk, om maar niet te weten,
dat ik toch aanstonds afscheid nemen moet.
Daar voel 'k, - en ben al mijn woorden vergeten,
het zachte drukken van een kleinen voet.

M.H. WERKMAN.
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Studies van de Tachtiger Beweging.
V.
De beginners der Tachtiger Beweging en hun critiek.
Wij hebben nu de Beweging van Tachtig op haar hevigst gezien. Hoe, met als 't
ware elementaire heftigheid, een deel dier individualistische kunstenaars was
begonnen te leven en van dat leven te getuigen, terwijl de meer gematigd
levenslustigen zelfs zoozeer overtuigd en vervuld waren van het gewicht ook der
gewoonste werkelijkheid, dat zij koel bedachtzaam en onpersoonlijk hun indrukken
daarvan gingen ontleden en weergeven, als gold het wetenschappelijke observaties.
Dat waren dan de jonge novellisten en romanschrijvers volgens de formule van
het naturalisme.
Maar den dieper geraakten, gelijk wij gezien hebben, steeg het leven als wijn
naar het hoofd, tot zij de uitzinnigste phantaisieën vermengden met de diepzinnigste
uitspraken, en in een wonderlijk verheven en verwijde wereld schenen te leven,
waar nauwlijks meer contact met de aarde bestond. Anderen echter verloren zich
in de werkelijkheid.... hunner gewaarwordingen, die zóó sterk en durend waren, dat
zij niets meer schenen te behoeven. Dan is het of die werkelijkheid zelve in en door
hen openbaar wordt, de dingen der stoffelijke wereld direct getransformeerd tot
woord en zin, en het schijnt de volmaakte objectiviteit.... die, nader bezien, de uiterste
subjectiviteit van zeer persoonlijk-eigen gewaarwordingen blijkt.
Daartusschen ligt dan het terrein der eigenlijke epiek, waar diepgaande indrukken
geestelijk worden saamgevat, zonder dat één van beide, impressie of geestlijke
verwerking, in de uiting overweegt.
Thans echter staan wij voor den tweeden stroom, die uit de Tachtiger beweging
afvloeide. Veel minder onstuimig en veel stiller wat het gevoel en de gewaarwording
betreft. Het gaat hier naar 't verstandelijke toe: de bezinning over het Ik en wat dit
Ik scheidt van anderen,
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wat het negatief en positief waard is. Het is de groep der critische bezinning, die tot
besef van eigen revolutionnaire oorspronkelijkheid kwam en in 't gevoel van haar
jonge kracht de ouderen te lijf ging. Die ook het wesen der litteraire Beweging trachtte
te formuleeren en dit terstond deed op voortreflijke wijse in de kronieken, die elk nr.
van het nieuwe tijdschrift bracht zoowel over de oudere tijdgenooten, als over het
pas verschenen werk van de jonge revolutionnaire kunstenaars. Alle redactieleden
werkten daar bij gelegenheid aan mee, doch Willem Kloos bleef de erkende leider
en voornaamste polemische penvoerder.
Er was een enorm verschil tusschen de taal der realistische dichters, zooals wij
die in hun verscheidenheid leerden kennen, en dit betoogend proza. De eerste,
zagen wij, dreef op gevoel en verbeelding. Zij werd vaak zelfs tot primitief geluid,
zóó zuivere verklanking en verbeelding, dat (zooals Kloos het uitdrukte) ‘de
werkelijkheid door onmiddellijk contact in het geschrevene schijnt te zijn
overgevloeid’. Daarop was 't immers aangelegd, dat het alleen en zuiver geestelijke
in de taal-abstracties en redeneering, - zooveel mogelijk zou worden geweerd en
de dingen zich zelf, als 't ware, geven zouden, ieder in zijn woord, substantief of
adjectief? En dat de werkingen enkel zouden worden aangeduid als onpersoonlijke
krachten door de onbepaalde wijs der werkwoorden. Voor de nieuwe zegging van
de nieuwe ongekende indrukken waren dan ook vele nieuwe woorden noodig of
nieuwe beteekenissen in de oude woorden. Kortom, een opdrijven van de taal tot
haar uiterste mogelijkheid van expressie, door aanwending van alle middelen van
beelding, klank en rythme. Dat gaf dan de toen veel bespotte N.G. taal. Maar tot
die N.G. taal behoorde toch zeker niet minder het betoogend, het critisch proza, en
dat zag er heel anders dit. Kan men van het z.g. impressionistisch proza eigenlijk
geen voorgangers aanwijzen, wie in ontwikkeling aan het betoogend proza
voorafgaan is wel duidelijk. Men leest er niet veel van of de namen Huet en Multatuli
komen ons in den zin. Het ongedwongene en geestige, het directe en beeldrijke,
doen zoowel aan den een als aan den ander denken. Maar het doet ook nog aan
méér denken: aan de classieke schrijvers. Al deze jonge mannen, Kloos, Verwey,
Van Eeden, Diepenbrock, Gorter hadden een classieke studie achter zich, en niet
enkel achter zich. Zij, die de Nederlandsche letteren zouden hervormen, hadden
voor 't eerst weer na het geslacht van '40 iets van den geest der Oudheid in zich
n.l. als de eigen geest die aan
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den oude verwant was en nu ook zijn vormen, gedachte- en gevoelssferen begreep.
Dat meent men ook te hooren in het proza van Willem Kloos. Die breede en toch
gevoelig gecadenseerde volzin, dat rustig beheerschte gedachte-uitvloeien in zinnen
en bijzinnen, die zuivere persoonlijke beelden, die gansche sfeer van
kalm-evenwichtige beheersching van het onderwerp en niet minder van zichzelf....
dat stak uit boven het beste der ouderen van dien tijd: Beets, Pierson, o.a. en doet
niet onder voor Huet. Het was rijker van inhoud, fijner en klaarder van onderscheiding
dan bijna al wat in die jaren om '80 hier werd geleverd. Het was ook zwaarder,
schooner van klank en veel gevoeliger van beelding.
Ik bedoel nu vooral Kloos' Voorrede tot de gedichten van Jaques Perk, met dat
statige begin als orgelspel:
‘Wien de goden liefhebben, nemen zij jong tot zich, zeiden de ouden; maar dichters
genieten ook hierin een voorrecht boven hunne mede-schepselen, dat een
vroegtijdige dood hun, behalve de goddelijke, nog die andere genade verzekert,
welke in de oogen der menschen gevonden wordt. Nog altijd heeft de wereld tranen
over voor het stervens-lot; en zóózeer volgt de dichterlijke roem, zelfs der grootste
geesten, de golving der zee, in zijn rijzing en daling, naar-mate de hoofden en harten
zich neigden en wendden, dat ieder toeschouwer, wien de gave der verwondering
niet geheel werd ontzegd, zich-zelven moet afvragen, waartoe die warreling en
wisseling van begrippen dient, en of niet de literaire kritiek behoort gezet te worden
bij de onderwerpen als godsdienst en metaphysica, waarover men onder verstandige
lieden liefst het stilzwijgen bewaart. Namen schitterden en verzonken met de eeuw,
die voor hen boog, om soms weer te worden opgedolven door een snuffelend
nageslacht, dat er al of niet de verspreide leden der vroegere godheid in herkende;
en men mag zulks toeschrijven aan de tijdgenooten en hun onzuiver of ongeoefend
kunstgevoel. Doch de fijnste en diepste zielen der menschheid, die in schoonheid
aan de wereld mochten weergeven, wat zij met hun harte-bloed van de wereld
hadden gewonnen, ook zij hebben hun dagen van duisternis beleefd, dat de wereld
hen vergat; terwijl eindelijk, wie de eigene oordeelen van die hoogsten over elkander
en over anderen onderling vergelijkt, wel zeer veel zelfvertrouwen moet bezitten,
om te durven gelooven dat zijn persoonlijke meening den knoop ontbinden kan, die
door ieder volgend

Groot Nederland. Jaargang 19

687
vonnis slechts te vaster werd toegehaald. Zou de stervende dichter dit gevoeld
hebben, toen hij spotte, dat alle kunst ten slotte toch een blauwe nevel was?’
Aldus de aanvang van wat wel het ‘program’ der Tachtiger Beweging genoemd
is. Het is bezonken en wijd van bezinning in zijn rustigen, weidschen maatgang en,
ofschoon een begin, al volkomen rijp.
Maar behalve schoon, is het ook bijzonder karakteriek wat hier gezegd wordt. Of
is het niet kenschetsend, dat de eerste aanvang van deze toelichtende Voorrede
bij de verzen van een jong gestorven dichter een twijfel bevat aan de waarde der
litteraire kritiek, een vrijwel moedeloos besef van het ondoenlijke om het
schoonbevondene ook aan anderen te demonstreeren? Ziedaar al terstond het
individualisme met zijn terugtrekken in het persoonlijke van ieders bijzonder gevoel.
De poëzie persoonlijk en gevoelszaak, dat werd het nieuwe credo, en vandaar zooals Kloos het uitdrukte - ‘een gave van weinigen voor weinigen, omdat men zelf
iets moet gevoeld hebben van de verrukking der scheppingsdrift, eer wij hare uitingen
bij anderen kunnen genieten.’
En later zegt hij nog eens uitdrukkelijk,: dat een dichter niet naar ‘het oordeel der
menigte’ mag vragen, om vooral duidelijk te maken, hoe de poëzie iets verhevens
is, waaraan uitteraard niet velen deelhebben, iets van individueelen,
onmaatschappelijken aard.
Van een uiting voor velen is zij dus teruggegaan en verheven tot iets van den
enkeling, gemeenzaam slechts voor enkelen.
Wat is dan de poëzie, naar het begrip der Tachtigers?
Kloos zegt het in dit zelfde plechtig, gedragen proza van zijn Perk-voorrede en
legt er nogeens den nadruk op het veranderd besef der nieuwe school:
‘Geen genegenheid is zij, maar een hartstocht, geen bemoediging, maar een
dronkenschap, niet een traan, om 's levens ernst en een lach om zijn behaaglijkheid,
maar een gloed en een verlangen, een gezicht en een verheffing, een wil en een
daad, waar buiten geen waarachtig heil voor den mensch te vinden is, en die alleen
het leven levenswaard maakt.’
Dus niet enkel gevoel maakt den dichter, maar het stormend gevoel, dat den
ganschen mensch inneemt, hartstocht is de vereischte voor het dichter-zijn namelijk
in hen, die de dwingende behoefte gevoelen hun passie in beelden buiten zich te
stellen. ‘Poetry is imaginative
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passion,’ zeide Leigh Hunt, de Engelsche dichter, naar wiens uitspraak Kloos hier
verwijst. De ontroering des dichters zal van zelf phantastische of
werkelijkheidsvormen aannemen, hij zal haar als beelden buiten zich zien. En dit
geldt voor den dichter in de uitgebreidste beteekenis van het woord, voor den
lyrischen, den epischen, zoo goed als voor den dramatischen dichter. Hun aller
kenmerk is beeldende hartstochtelijkheid, het zij er tenslotte een vers, een roman
of een drama van komt.
Maar Kloos spreekt hier van den dichter, die verzen schrijft, en stelt, uit zijn
individualistisch standpunt, nu de kenmerken op voor ‘goede’ poëzie tegenover de
‘slechte’ van het vorig tijdvak. Op zeer besliste wijze. ‘Twee dingen zijn het, waardoor
goede verzen zich van slechte onderscheiden. 1e De juistheid der klankenpressie;
2e de noodzakelijkheid en zuiverheid der beeldspraak.... Het vermogen om over
het eerste te oordeelen, oefent men door fijn te hooren een nauwkeurig de sensatie
na te gaan, die ieder woord, dat men leest, in ons opwekt, afzonderlijk en in verband
met die er om heen staan. De opeenvolging der klanken in hunne eigenaardige,
individueele combinatie vormt, te zamen met de plaatsing der accenten, den
rhythmus van het vers. Daar iedere aandoening, iedere kleinste beweging van het
gevoel, bij fijn georganiseerde naturen, haar eigene rimpeling heeft, zal dus ook
iedere goede versregel zijn eigenen, slechts voor hem passenden, rhythmus doen
hooren. Wie het zuiverst zijn gevoel, door den alleen bij dàt gevoel behoorenden
rhythmus weet weer te geven, is de beste dichter; wie het vatbaarst is voor de
allersubtielste klankverschillen in een vers, en zich die vatbaarheid bewust wordt,
is de beste kriticus: want het eene noch het andere is mogelijk, zonder dat men
tegelijk zeer fijn en zeer sterk gevoelt.’ En aan de ‘beeldspraak’, dat is de beelden,
waarin de hartstochtelijke bewogenheid des dichters zich omzet, stelde Kloos den
eisch, dat zij de persoonlijke des dichters en niet van anderen overgenomen moeten
zijn, en niet altijd dezelfde, maar telkens veranderend naar het gevoel van het
oogenblik.
Om dan aldus te recapituleeren:
‘.... het eerste en onmisbare vereischte van een goed gedicht is dus, dat het een
individueele, persoonlijke uitdrukking heeft, kenbaar aan de klank-expressie en aan
de beeldspraak: omdat, hetzij nogmaals gezegd, de beste dichter hij is, die het
sterkst, dat is het fijnst, dat is het individueelst gevoel het zuiverst weet te uiten.’
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Ziedaar een uitspraak gelijk aan die van Van Deyssel, die wij vroeger vonden: dat
kunst moest zijn de allerindividueelste expressie van het allerindividueelste gevoel.
Zoo moest alle kunst zijn, meende Van Deyssel. Kloos zei slechts, dat de beste
dichter was, die het individueelst gevoel het zuiverst weer te geven wist. Maar wie
zou niet gaarne, als dichter, de beste dichter zijn? En zoo was ook hier de eisch
voor kunst in 't algemeen gesteld: de eisch van het verenkeld individueele, van het
af-zonderlijke. ‘Een kunst van weinigen voor weinigen.’
Het was 't noodlot der Tachtigers hiertoe te komen, het is hun roem en hun
ondergang geweest. Hun roem, omdat zij een einde maakten, een eenigszins
onstuimig en brutaal einde, aan het verzenmaken, zooals dat hier werd bedreven.
Aan het gemoedelijke, lieve, ernstige, grappige praten op maat en rijm, dat velen
verstonden en velen gaarne lazen in een vrome stemming, of een stemming van
maatschappelijke knussigheid, of verteederd herdenken of bezadigd overwegen.
Wij hebben er al vroeger van gesproken, hoe de poëzie van vóór tachtig een kunst
van en voor allen (de burgerlijke allen) was, maar hoe 't er ook een kunst naar was.
De Tachtigers hebben er inderdaad weer kunst van gemaakt, als men tenminste
daaronder verstaan wil de noodzakelijke, bijna onwilkeurige, uiting van eens
menschen dieper zieleleven in klank en beelding. Wil men zoo de poëzie begrijpen,
dan blijkt wel, dat zij niet is van de nuchtere oogenblikken van ons dagelijksch leven.
Zij behoeft misschien niet ‘van weinigen voor weinigen’ te zijn, maar zij is evenmin
van alle uren, of zelfs alle dagen, voor de gewone menschen, die de gewone dingen
doen. En eens menschen dieper zielsleven is ook het gemeenschappelijk
gevoelsleven niet, het voor allen ongeveer gelijke gevoel bij ongeveer gelijke
gelegenheden, tenminste zoolang de maatschappij in rust is. Een dichter namelijk
dient eenigszins in brand te staan terwijl hij dicht, en dat doet men in gewone tijden
niet voor het vaderland of zijn vaderstad, een nieuw kiesrecht of het
ouderdomspensioen, doch enkel voor dingen van het eigen leven. En dan nog lang
niet altijd.... Zoo meenden de Tachtigers: poëzie was iets zeldzaams in deze
nuchtere, lage wereld. Er was misschien een meer verhevene denkbaar, waarin de
poëzie thuis zou zijn, doch in de tegenwoordige was zij meerendeels een
vreemdelinge.
Van weinigen voor weinigen. En zoo door die uitspraak aan het gezellige leven
inderdaad iets ontnomen werd, iets voor allen vriende-
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lijks en hartelijks, een aardig tijdverdrijf, een lieve gewoonte, een vleiende
verhevenheid, aan den anderen kant hebben de Tachtigers ook iets onschatbaars
gegeven. Opnieuw het geloof aan den zin en de waarde der poëzie als een band
tusschen mensch en oneindigheid. Dat oneindige zelf scheen eenigszins twijfelachtig
geworden en eigenlijk overbodig in het tevreden, gelijkvloersche leven, maar De
Tachtigers hebben het weer beleden, in de trotsche verzekering, dat zij zich daarvan
de middelaars gevoelden en het leven eindeloos dieper beseften dan hun
gemoedelijke voorgangers. En het was deze verzekering, die zeer velen toen juist
het meest behoefden, voor wie het algemeene van staat en maatschappij allengs
alle diepere beteekenis ontbeerde en die zich berooid en leeg gevoelden. Voor hen
klonk het als niet minder dan een blijde boodschap, dat er een andere betere
gemeenschap bestond dan die van het maatschappelijke en zijn gematigde idealen
en deugden, van het gemoedelijk samenvoelen in familie en staat. Dat er een
hoogere eenheid was van elks eigen ziel en de ziel der wereld, al konden slechts
de uitverkorenen dat in klanken doen verstaan. Dit te weten is toen voor tallooze,
aan de enge Hollandsche burgerlijke gemeenschap ontgroeide jonge menschen
een verlossing geweest en zij hebben het den Tachtigers hun leven lang dank
geweten.
Maar het was ook de vloek van dier eigenaardig Individualisme, dat zij al meer
exclusief moesten worden en op den duur met dat individueele niet meer bedoelden
elks persoonlijk eigene, maar het allerbijzonderst eigene dat uitteraard maar van
enkelen zijn kan.
Het kwam vanwege hun haat aan het algemeene, dat bloot maatschappelijk was,
dat zij op den duur ook niets wilden weten van het algemeene, dat onmaatschappelijk
was: de toch voor elk individu mogelijke gemeenschap met het ‘wezen der dingen’
met ‘God’, met de ‘wereldziel’, hoe men 't noemen wil.
Het was wel te begrijpen, hoe zij tot die vergissing kwamen, doch het was niettemin
een vergissing. Dewijl het voorgaande geslacht hun aan gemeenschapsgevoelens
geen andere toonde dan die bleek maatschappelijke en familiale, wantrouwden zij
al het gemeenschappelijke, gingen zij zich haast schamen een gevoel met hun
medemenschen gemeen te hebben en zochten steeds hartstochtelijker naar het
bijzondere in zichzelf, om dat bij voorkeur te uiten. Zoo werden zij, weinigen, voor
al minderen, ten slotte voor niemand dan henzelven, en dien
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weg zijn - als wij gezien hebben - enkele der beste prozaisten en dichters gegaan.
Het was de weg der uitputting, der vereenzaming en der onvruchtbaarheid, waartoe
de maatschappelijke omstandigheden hen dwongen. Die omstandigheden, maar
ook hun eigen aard van vooral zintuiglijke wereld- en levensgevoelers. Het was hun
trots en hun wantrouwen, hun wel hartstochtelijk en innig, maar tenslotte beperkt
wereldinzicht, dat hen de menschen voor de dingen deed nemen en zich afkeeren
van de maatschappij, als of zij op een alleen door hen bewoond eiland waren.
Aldus zijn zij niet zoozeer ondergegaan aan hun onmaatschappelijkheid, aan hun
gemis aan maatschappelijk gemeenzaamheidsgevoel, als wel aan hun gebrek aan
algemeen-menschelijkheid. Zij zochten enkel wat hen scheidde van anderen en
achtten zich enkel in zooverre zij dat vonden. Dat kon dan niet zoo heel veel zijn en
het kon ook niet lang duren. Toen was het hoogste, het uiterste der verbijzondering
bereikt en zwegen zij, of trachtten weer tot het gemeene leven terug te keeren. Wat
hun meestal niet gelukt is.
Nu nog een enkel woord over de Tachtiger litteraire kritiek, eer wij tot haar poëzie
overgaan. De Tachtigers zeiden geen systeem van critiek te hebben, maar uit het
voorgaande blijkt wel, dat zij heel goed wisten, wat zij in kunst zochten. De oude
critiek, meenden zij, die van Potgieter en Huet, was meer in den breede en op het
geheel, dan verdiept en op détailbeschouwing aangelegd. ‘Meer historisch dan
aesthetisch, meer psychologisch dan critisch,’ zei Willem Kloos, die verder meende,
dat de officieele critiek van zijn eigen tijd, de critiek van De Gids en de Spectator
vooral, weinig waarde had, omdat men toen eigenlijk niet meer wist wat kunst was.
Tegen die soort critiek stond dan de hunne, als de litteraire bezinning van het jonge
individualistengeslacht, dat niet meer enkel over de kunst verhandelde en in 't
algemeen oreerde, doch op nieuw alles op de keper bezag, het gansche gedicht,
zoowel als elk zijner regels en zelfs woorden. Vooral de afzonderlijke regels en
woorden, waarbij zij dan, als wij gezien hebben, hun denkbeelden over beeldspraak,
over klank en over rythme exposeerden, dit alles, wat te beschouwen is als uitvloeisel
van hun individualisme, dat weer in direct contact tot de natuur wilde staan.
Naar die theoretische eischen van een persoonlijke beeldspraak en een eigen
klank en rythme richtten zij dan de verzen hunner tijdge-

Groot Nederland. Jaargang 19

692
nooten. Zij gingen na - volgens Kloos - of die verben goed waren, zooals zij dat
goede begrepen, en trachtten vervolgens het karakter van 's dichters talent uit de
verzen te definieeren. Of, met van Deyssels woorden: hun critiek zeide hoe het werk
van een schrijver was en hoe 't zoo kwam te zijn. Aan phaenomenologische critiek,
begrip en rangschikking van het werk als een levens- en tijdsverschijnsel, deden zij
niet en dat zou in 't algemeen voor hun revolutionnaire doeleinden ook niet practisch
geweest zijn. Zij, de beeldstormers van het oude, stelden hun normen naar eigen
aanleg en levensbegrip, en veroordeelden daarmee dat oude, dat naar gansch
andere inzichten was gegroeid. Elk revolutionnair geslacht doet zoo, al lijkt 't niet
rechtvaardig. Maar 't gaat ook in deze dingen niet om te overtuigen, doch om ruim
baan te maken voor het eigene, dat de openkomende plaatsen wil bezetten.
Tot een nieuw geslacht hen daarvan weer afgooit. Indien men dan ook zou willen
beweren, dat de Tachtigers het recht aan hun zijde hadden in deze revolutie, dat
zij inderdaad voor de kunst opkwamen tegen het oudere, dat dan geen kunst mag
heeten, zoo moet men vooral niet enkel verwijzen naar het feit, dat de vroegere
kunst zoo fundamenteel anders, dat zij zoo weinig persoonlijk en plat
gemeenverstaanbaar was. Menschen, die uit het algemeen denken en voelen,
leven, die niet anders dan in gemeenschap voelen, mèt de gemeenschap
mee-voelen, zulke menschen kunnen daarom toch wel hartstochtelijk en
verbeeldingsvol zijn. En in dat gemeenschappelijk voelen hun bijzonderen toon
geven, zoodat zij zoowel voor anderen als voor zichzelf hun gevoelens duidelijk, zij
't ook niet fijn, verwoorden. Het object van hun ontroering zal dan allicht ook een
algemeen object zijn en nooit zoo subtiel en bijzonder als waarvan de
individualistische dichter zingt. Maar aan waarachtig en groot gevoel en aan zijn
vrijwel gelijkwaardige uitdrukking behoeft het in zoo'n tijd niet te ontbreken.
De Tachtigers beweerden echter, dat de hun voorafgaande periode zoo'n tijd van
krachtig algemeen geestesleven juist niet was. Dat de litteratoren van de zestig en
zeventig jaren geen individualisten mochten heeten, is duidelijk genoeg. Maar men
beweerde, dat zij evenmin gemeen-gevoeligen mochten heeten, dat alle gevoel
eigenlijk vrijwel ontbrak. Dit was de grief en de critiek der Tachtigers. Niet dat hun
vóórtijd anders, maar dat hij in dat anders-zijn zwak, flauw en futloos was. Dat hij
van aard collectivistisch, toch maar zoo'n sloom en bleek collectivisme te
aanschouwen gaf.
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Vandaar hun scherp oordeel.... dat naar mij voorkomt ook in dezen zelfden
gedachtegang nog te individualistisch was, tenminste in de beoordeeling van
sommige afzonderlijke dichters. Zelfs de zwakke uitdrukking van zwak
gemeenschapsvoelen heeft toch het recht met zijn eigen maat gemeten en daarnaar
beoordeeld te worden. Dat naar de nieuwe normen veel van dat oudere gedichtsel
onzin bleek, pleit er daarom nog niet tegen. Naar de maat van nuchtere redelijkheid
gemeten, is een niet onbelangrijk deel van de Tachtiger poëzie ook onzin. Het is
maar de vraag of het (zwakke) gevoel van den tijd in dien onzin werd neergelegd
en er uit nagevoeld, dan wel of de uitdrukking faalde en de onzin.... voor allen zonder
zin bleef. Dat hebben de Tachtigers niet bedacht, en dat konden, dat mochten zij,
als revolutionnairen, ook niet bedenken. Hun taak was afbreken en opruimen eerst,
om vervolgens te bouwen. Zij waren actieve kunstenaars, geen kunsthistorici. Zij
hadden een nieuwe kunst te brengen en behoefden zich niet te bekommeren over
de oude.
Aldus is hun critiek niet zoozeer een oordeelen, als wel een noodzakelijk
veroordeelen, geen bestudeeren maar een richten en vonnissen zonder genade,
en hebben, voor ons lateren, hun critische beschouwingen vooral dit karakter en
nut, dat wij er den aard der Tachtigers zelf, hun bewuste en onbewuste bedoelingen
uit leeren kennen.
En die aard - herhalen wij - was de Individualistische, die bedoelingen waren op
het losmaken van het gemeenschappelijke, op het bewustworden en naar voren
brengen van het persoonlijke aangelegd.
Zooals de nieuwe geest hen gemaakt had, zooals zij in het leven stonden, zoo
theoretiseerden zij ter goeder trouw, dat het precies en voor allen zijn moest.
FRANS COENEN.
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Gedichten.
IJs.
Vrij als die vogel wiekt door 't wijd der luchten,
Zoeft man en maagd langs blauwgestaalde baan,
Die sneeuwen zoomen boogt rondom gehuchten,
En jonge blijheid bruist door dor bestaan.
Men etst in 't marmerzwart en 't bleek doorvlamde
Grijs en groen de zonnegouden lijn,
En waar het flitsend scherp der schaatsen schramde.
Stuift zilver voor de wind in d'avondschijn.
Als wissels warrlend-snel de scheuren glijden,
Waarover voet aan voet los-veerend slaat,
Totdat de sporen 't beeld der zon doorsnijden,
Dat diep in d'ijsglans rood gebroken staat...
Ik denk m'een Koning hier, nu lage landen
En kleine dingen ijlen mij voorbij; Ik voel in 't volk éénzelfde liefde branden;
Eén leven deint door lenig-vaste rij;
Het woelt en zwelt, waar wangen welig blozen
En oogen weten, wat in 't harte gloort, En samen zwiert het - zwart voor 't wolkenlooze
Purperrood - ter trotsche zonnepoort!
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Einde.
Onder gesloten hemel
Is 't kerker-kil.
Eindloos dwaalt 't witte gewemel, Heimweestil. Arm-harde els en eiken,
Stram en star,
In nevelen-weekheid wijken, Als droomenwar. Een kraai, zwaar, als moegezworven,
Ter aarde ging,
Nu alles is afgestorven
Tot kleine kring.
Spoor-looze blanke wegen
Wenden de wereld uit;
Daar zuchtte heel de leege
Dag geen geluid:
Volte van levensnooden
En bloeiens lust
Zijn ver voor de ban gevloden....
Over de winterdooden
Rilt rust. -

J DIJKSTRA.
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Onze beschaving.
I.
Wat mij altijd weer lokt en boeit, en met een huiverende spanning vervult, als bij het
betreden van een geheimzinnig woud, in welks diepten men vreemde dingen zegt
te wonen, dat is het vraagstuk onzer beschaving. O ja, voor hen, die daarin
voornamelijk zien het doordachte, bewuste, opzettelijke en oudwijze van onze
geesteshouding, is daar geen mysterie noch raadsel, doch eer een te begrinniken
ontmaskering van knokkelige bejaardheid. Maar voor mij is daar een geestelijke
spanning, die de plant der cultuur snel recht op doet schieten; haar celsap, dat toch
nog haar groen en bekoorlijk gewaad niet is, niet haar zichtbare pracht. Ik zie een
rijkdom van vormen en tinten, zooals nog op geen anderen cultuurbodem bij
benadering te vinden was; weinig dood hout, alweer overwoekerd door frisch mos
en gras; en héél veel sterke boomen, die den hemel in groeien, en wier toppen nu
eens door het helle goud der opgaande, dan weer door de warme kleuren der
ondergaande zon verlicht worden. Neen, ik kan het verval en de decadentie niet
zien, die sommigen achter hun brilglazen hebben. Maar ik versta onder onze
beschaving dan ook iets anders dan den inhoud der laatst verschenen afleveringen
onzer periodieken.
Het komt mij voor, dat hare chronologische bepaling niet moeilijk valt. Alles wat
nu leeft draagt het karakter der burgerlijke maatschappij zooals ze zich sedert het
einde der achttiende eeuw deed gelden. Zij is toen geenszins pas geboren, eer
volwassen geworden, doch wat haar uit haar jeugd bleef aankleven is er door den
tijd schoon afgeschuurd. De bedstee en de omslachtige kraamkamer, de lange pijp
en de diligence, de benauwde kleeding en de fatsoenlijke kerkschheid, zijn
verdwenen. Wel speelt de adel nog een rol in Duitschland en Engeland, maar zijn
levensstijl is niet de feodale, doch die van den vermogenden patriciër. Zoo is dan
Rousseau onze geestelijke Adam, en de Fransche revolutie onze zondvloed, na
welks eb de nakomelingen van Noach zich over alle landen verspreid hebben.
Schatten van wetenschap, muziek, literatuur en beeldende kunsten
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zijn sedert bijeengebracht, waarin het oude nog slechts als een flauwe herinnering
schemert. Op alle levensgebieden hebben wij ons vormen naar onze eigen
behoeften, zoo niet geschapen dan toch uitgezocht, en niets onverbouwd gelaten.
Bereikbaar en toegankelijk is dat alles gemaakt door massale reproductie; een
redelijk gecontroleerd en betaald docentenleger - ik spreek nu niet van de lagere
school - kan van jaar tot jaar aan honderdduizenden leerlingen ervaring opdoen.
En niettemin moet ik zelf erkennen, al wordt het ook door vele onbevoegden
weersproken, dat het beste opvoedingsmateriaal nog altijd is: de studie der oude
talen!
Hier moet iets haperen. De cultuur van oude tijden kan voortreffelijk zijn geweest,
en zelfs onovertrefbaar, en toch komt het niet te pas, dat geheel anders geaarde
volken, die in een volkomen andere wereld leven, zich altoos maar blijven vormen
aan dat vreemd verleden. Reeds gaf ik te kennen, dat het mij niet troost, dat de
meeste kinderen naar de hoogere burgerschool gaan in plaats van naar het
gymnasium, en allerlei zoogenaamde onderwijs-autoriteiten dat aanmoedigen. Want
ik ken de motieven van de ouders dier kinderen; ik heb de nieren geproefd van die
gezaghebbenden der school; en ik zeg U dat het verkleede kooplieden en chauffeurs
zijn, die beschaving niet weten te onderkennen van beroepsdressuur. De zaak van
het zoogenaamd middelbaar onderwijs behoort niet af te hangen van de
twijfelmoedige vraag, of wij onze kinderen al dan niet gymnasiaal zullen laten
opvoeden, maar van die positieve, groote, waarmede wij de optelstreep onzer
geheele beschaving trekken: de vraag, of wij rijk genoeg zijn, om hun opvoeding uit
eigen geestelijk bezit te bekostigen.
Hare beantwoording vereischt een onderzoek naar het wezen der klassieke
vorming, en daarna van de mogelijkheden en voorwaarden, die de moderne cultuur
tot hare vervanging biedt en stelt. Zoo er zijn, die mij volgen willen, zal ik voorgaan;
het is een groote taak voor één mensch; maar iemand moet beginnen.

II.
Het onderzoek naar het wezen der klassieke opvoeding, door den natuurlijken gang
dezer studie voorgeschreven, verschaft ons een begeerlijk middel, om het in zijn
omvang ongrijpbaar verschijnsel der kultuur voor een klein deel te materialiseeren.
Lang niet de geringste moeielijkheid van het zware werk, dat ik ondernam, ligt in
het
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vinden eener methode van aanranding en voortgang. Wat is kultuur? Waarbij en
hoe doet zij zich gelden? Antwoord op deze vragen heb ik nergens getroffen. Er
zijn geleerden, die zich hun leven lang met de kultuur van een volk of volkerengroep
bezighouden, en voor wie niettemin zelfs het bestaan van het vraagstuk een geheim
schijnt te zijn. Onder voorwendsel, éérst het materiaal te verwerken en te schiften,
blijven ze begraven in feitelijkheden, waarvoor ze een met de jaren afnemende vage
belangstelling voelen, en waarmede ze niets anders weten aan te vangen, dan ze
aan jongeren mede te deelen. Te oordeelen naar hun gedrag beschouwen ze de
beschaving als een collectie verschijnselen en bijzonderheden, die allen door de
een of andere oorzaak zoo werden en om andere min of meer begrijpelijke redenen
later weer veranderen. Er bestaat wel - dat geeft men grif toe - een zekere
verwantschap van gelijktijdigheden, maar die eenheid wordt strikt opgevat als
mechanische causaliteit, hetgeen slechts een ander woord is voor toeval.
Hebben die solide werkers, doch trage denkers, gelijk - ik beoordeel hun
opvattingen niet naar hetgeen ze zeggen, doch naar hetgeen ze doen - dan bestaat
ons vraagstuk niet. Wij hebben dichters, kunstenaars en geleerden genoeg gehad
in ons Westersch Europa, beschikken over een onmetelijke hoeveelheid
kultuurelementen en hebben dus, in bovengenoemden slechten zin, cultuur. Ieder
volk heeft er dan een. Maar niet in die beteekenis vat ik de zaak op. Beschaving is
voor mij een vorm en een eenheid.
Is het wenschelijk, onderscheid te maken tusschen cultuur en beschaving?
Sommigen verstaan onder beschaving (Zivilisation) iets uiterlijks, een overgeërfd,
gedachteloos voortgezet zedencomplex, in tegenstelling tot scheppingskrachtige
cultuur. Bijzonder gaarne wijst men dan op de teekenen van innerlijke
barbaarschheid, die door de gaten in de beschaving te onderkennen zijn. Inderdaad
laat het Nederlandsch spraakgebruik het maken eener onderscheiding tusschen
cultuur en beschaving toe, daar het laatste, echt inlandsche woord bijzonder duidelijk
de beteekenis van gladmaken heeft, en het laat door Duitsche bemiddeling
ingevoerde cultuur toevallig bij een Latijnsch werkwoord behoort, dat zoowel vereeren
en beoefenen als bebouwen beteekent, en dus een meer actief begrippenstelsel
omvat. Maar ik geloof dat wij zeer onvoorzichtig zouden doen, als wij zoo maar
dadelijk een diepgaande tegenstelling in onze materie accepteerden, nog voor het
onderzoek goed begonnen is. Stellen wij liever vast - ik geloof dat wij
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daartoe gerechtigd zijn - dat cultuur (of beschaving) iets innerlijks moet zijn. Het is
immers duidelijk, dat een barbaar door omkleeding met cultuurproducten geen
beschaafd mensch kan worden. Anderzijds voelen wij, dat de aanraking met
cultuuruitingen, stoffelijke zoowel als geestelijke, een beschavenden invloed kan
uitoefenen. Dat leert ons twee belangrijke eigenschappen de cultuur kennen: ten
eerste is zij een maatschappelijk verschijnsel, op wisselwerking berustend; haar
aanraking staat gelijk met de opvoering in een socialen kring. Ten tweede behoort
het tot haar natuur, den gezichtskring te verruimen; zinnen brengt zij tot werking,
gedachten wekt zij op. Door die twee belangrijke en voor ons leerzame
eigenschappen vermogen hare producten innerlijken invloed uit te oefenen, zoo
daartoe slechts een weinig vatbaarheid aanwezig is.
Maar wie denkt hierbij niet aan het kwaad dat aldus gesticht kan worden, aan de
natuurvolken, die er door te gronde gingen en gaan! Deze mogelijkheid is het gevolg
van wat ik reeds poneerde: zij bestaat niet zonder vorm en eenheid. Het invoeren
harer functiën in daartoe ongeschikte, want afwijkende vormen, werkt noodlottig.
De beschouwing dezer tot nu toe gevonden eigenschappen der cultuur,
innerlijkheid, eenheid, vorm, maatschappelijkheid en verruiming, maakt ons beter
geschikt, om de beteekenis der klassische opvoeding voor de moderne Westersche
volken te onderzoeken. Klaar en helder zien wij de onmogelijkheid, dat klassieke
opvoeding zou kunnen bedoelen, ons de antieke cultuur eigen te maken. Want zij,
het model eener beschaving, had natuurlijk een vorm en eenheid passend bij het
toenmalig maatschappelijk leven, dat met het onze zeer weinig gemeen heeft.
N.B.: De pogingen van Pöhlmann, en nog onlangs ten onzent van Dr. H.M.R.
Leopold in zijn ‘Spiegel van het verleden’, om moderne sociale problemen in de
oudheid terug te vinden, danken hun bestaan slechts aan de mésalliance van
grondige kennis der oudheid met diepgaand wanbegrip aangaande de structuur der
hedendaagsche maatschappij. Zoolang men in deze streken de klassieken zich werkelijk tot voorbeeld heeft
gesteld, en getracht heeft, in hen te leven, begreep men ook niets van de antieke
maatschappij. En zoodra Böckh haar bouw realistisch begon te onderzoeken, kwam
al wat echt classiek-filologisch voelde in heftig verzet. Verbazend lijkt oppervlakkig
gezien die afkeer van geleerden voor wetenschap. De geheele zoogenaamde
kritisch-grammaticale richting, van Gottfried Hermann tot de achterlijkste
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Nederlandsche classicus van nu, is echter in haar negativiteit niets anders dan de
instinctieve zelfverdediging van het oude, toch ook zoo schoone, geleerdenideaal
tegen de onthulling van haar thans onvruchtbaar isolement. Hoe meer de oudheid
maatschappelijk begrepen wordt, des te meer blijkt, dat haar kultuur voor onze
samenleving slechts indirecte waarde kan bezitten. De classicus is een onttroond
koning, zoo goed als de predikant.
Is dus de ‘klassieke geest’ voor ons niet geschikt, dan moet de beteekenis der
klassieke opvoeding wel liggen in de kennismaking met een deel harer elementen.
Met andere woorden: wij moeten, zooals de geleerden der Renaissance, in waarheid
deden als wisten ze het ook zelf niet, uit de Oudheid halen wat ons past. Wij kunnen
- en ik verzoek den lezer dit resultaat onzer beschouwingen bijzonder goed vast te
houden - wel pogen, zoo diep mogelijk in den ‘klassieken geest’ door te dringen,
doch slechts om het daar geleerde op andere, op westersche wijze na te doen.
Buiten en behalve deze transformatie, die uitteraard niet ieders werk is, kan men
zijn geest oefenen en verrijken door de aanraking en bezigheid met het voortreffelijke,
dat toevallig direct tot ons spreekt, en zich aan de tegenstelling tot het vreemde het
karakter van het eigene meer bewust maken.
Duiden wij de drie genoemde functiën aan door de termen ‘transformatie’, ‘genot’
en ‘tegenbewustzijn’ (een woord, dat ik mij veroorloof aan de psychologie ten
gebruike voor te slaan) dan hebben wij in de beide laatsten saamgevat, wat men
onder ‘klassieke opvoeding’ in de praktijk zoowat verstaat. Voor en aleer wij ons
echter de vraag voorleggen, welke bijzondere geschiktheid de antieke stof daarvoor
bezit, doen wij goed een blik te werpen op den ontwikkelingsgang der antieke cultuur,
vergeleken met dien der westersche.

III.
Verreweg het duidelijkst is de laatste. In Gallië, Britannië en Germanië een bevolking
zonder scherpe ethische doorgrenzing, en van tamelijk dezelfde cultuurvatbaarheid.
Een bevolking der gematigde luchtstreek, niet overal op gelijken trap van beschaving,
doch blijkbaar gereed om op economische, politieke en cultureele invloeden niet
wezenlijk verschillend te reageeren. Overal adellijke leiders, omgeven door cliënten
en krijgshaftige vrijwillige volgelingen; in Gallië reeds grootgrondbezit aanwezig,
elders ongetwijfeld op komst. Uit
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niets blijkt, dat het Romeinsche Imperium in den natuurlijken economischen
ontwikkelingsgang anders dan wellicht versnellend heeft ingewerkt. Cultureel verloor
Gallië, veel vroeger Zuidelijk beinvloed, meer van haar zelfstandigheid dan de
Germaansche gewesten. Maar van een Fransche beschaving vóór de twaalfde
eeuw kan men toch moeielijk spreken, en zeker dertien of veertien eeuwen lang
heeft West-Europa een wonderlijk gelijkmatige cultuur bezeten of nagestreefd. Alleen
Italië, dat zich bij het Westen aansloot, ging eigen wegen, en werd de bakermat der
zoogenaamde Romaansche beschaving.
Gedurende die lange internationale cultuurperiode nu bestond er in Europa de
bekende eigenaardige combinatie eener in den bodem wortelende maatschappij,
vol oude volksherinneringen eenerzijds, met een uitheemschen, oostersch getinten
godsdienst anderzijds, gedragen door een geestelijkheid, die tegelijk de beschaving
vertegenwoordigt, doch niet de inlandsche, maar een versleten Romeinsche. Scherp
en bewust zijn de in- en uitlandsche cultuurelementen te onderkennen, en tegen
alle redelijke verwachting in zegeviert later niet het zelfstandig geworden - zou men
meenen - eigene, doch het vreemde.
Gansch anders in Hellas. Men heeft van de ‘Grieksche Middeleeuwen’ gesproken
op den zwakken grond, dat in de achtste en zevende eeuw vóór Chr. het adellijk
grondbezit de maatschappij beheerschte. De term ‘Middeleeuwen’ duidt sinds lang
geen wetenschappelijk begrip meer aan; het is de benaming van een historischen
‘atmosfeer’, als zoodanig poëtisch en symbolisch waardevol. Men moet er niet mee
knoeien. Zoo smakeloos de voorslag van een verstandmensch onlangs was, om
de Middeleeuwen tot 1789 te laten voortduren, zoo ongevoelig en verwarrend is de
overbrenging van den term naar den tijd van Archilochus. Maar van een Grieksche
volksverhuizing mag men spreken. Niet alleen omdat dit begrip veel zakelijker is,
en dus van de traditie meer onafhankelijk, maar ook omdat de overeenkomst treffend
is. In beide gevallen een hoog ontwikkeld zuidelijke beschaving door noordelijke
barbaren platgetreden. Dat is voor een volksverhuizing overeenkomst genoeg. Maar
verder gaat ze dan ook niet.
De Grieken hadden er wonderlijk slag van, hun buitenlandsche verplichtingen te
verbergen. Schijnbaar komen ze er rond voor uit. Zoowat alles, zeide ze met een
strak gezicht, hebben we uit Egypte en Fenicië gekregen. Reeds de Homerische
menschen zien tegen Troje bepaald op. Maar vraag niet nader. Dat van Egypte en
Fenicië is,
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weten we nu, een journalistenpraatje. Maar Oostersche invloed moet en zal er
geweest zijn, en toch is dat met alle middelen der moderne wetenschap nauwlijks
op één enkel punt werkelijk onaanvechtbaar aangetoond. Het Homerische Ilion
vertegenwoordigt ongetwijfeld het laatste bolwerk der Minoïsche cultuur, en het is
eenvoudig niet mogelijk, dat haar invloed, en de nabijheid van Klein-Azië, werkelijk
zoo heelemaal niets te maken zouden hebben met dat wonderbaarlijk verschijnsel
dat Homerus heet: een machtige omvangrijke poëzie, in fijn berekende taal en vorm,
aan den aanvang eener volksgeschiedenis! Maar geen barstje of voegje is in het
Helleensch vernis te vinden.
Inde geschiedenis van beide Europeesche cultuurgebieden, het Westersche en
het Mediterrane, valt een diepe insnijding op. De stedelijke beschaving, die alreede
een bloeiende kunst en een veelbelovend begin van wetenschap en wijsbegeerte
had voortgebracht, geraakt in het gedrang. In het Westen kennen wij nauwkeurig
de oorzaak: dezelfde economische krachten, die de stad hadden groot gemaakt,
dwongen haar zich uit te zetten tot staat. Wijdere commercieele eenheden vorderen
wijdere staatsgebieden. De monarchie ontstond en dreef de cultuur in de richting
van het hoofsche, salonmatige. In het Zuiden is dat eveneens geschied, en
ongetwijfeld om dezelfde redenen; maar wij moeten het raden per analogie, want
het studiemateriaal is helaas verloren gegaan. Nu echter komt een groot onderscheid:
in het Westen zegevierde, gelijk wij zagen, het vreemde (door de Renaissance) op
eigen bodem, en in het Zuiden het eigen op vreemden bodem. Het Hellenisme is
de onmiddellijke voortzetting van het Helleensche. De oude plastiek loopt geleidelijk
over in de nieuwe; de wijsbegeerte der Sokratische school zet zich voort met weinig
nieuwe ideeën; de nieuwere komedie volgt op de oude; de Romeinsche literatuur
heeft geen ander ideaal dan de navolging der Grieksche; en vóóren bovenal: de
voorstellingsinhoud blijft ongewijzigd. Dezelfde godenen helden histories blijke
geschikt om den kunstenaar en denker te inspireeren, en het publiek te boeien, tot
het einde der antieke dagen. Op Oosterschen en Italiaanschen bodem moest men
de Grieksche beschaving nu zoeken, maar het is er een, die alles, wat zij uit den
vreemde - haar woonplaats - haalt, angstvallig onder haar Grieksche kleeren poogt
te bedekken. Oostersche eerediensten worden overgenomen, maar men moet tot
in de tweede na-christelijke eeuw wachten, eer er Babylonische gedachte zich open
en bloot durft vertoonen, en het is de vraag, of dat zonder de Joden dan nog gebeurd
zou zijn.
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Betrekkelijk toevallig is het weer diezelfde Grieksche vormenwereld die door het
Westen tijdens de opkomst en bloei van het absolutisme als uitheemsche kasplant
rijkelijk is aangekweekt. En zoo zien wij dan het merkwaardig verschijnsel, dat men
Antinous in de tweede eeuw na Chr. niet beter weet voor te stellen dan als
‘time-honoured’ (maar altijd jongen) Dionysos, en lady Hamilton aan het eind der
achttiende als Bacchante. Maar voor de Napoleontische aera was het Grieksche
een mode, voor de eeuw van Hadrianus levensvorm.
Ten slotte hebben wij nog een derde parallel te trekken, eer we onze eerste
hoofdvraag gaan beantwoorden. De beschaving van het Hellenisme zoo goed als
die van Renaissance en Barock was een individualistische, in den engeren zin des
woords. Dus een wereld gezien als opgebouwd uit naast elkaar staande, volkomen
onafhankelijke en gesloten individuen, gelijk Leibnitz' monaden, en bijeenghouden
door een ‘preastabilirte harmonie’ (voorbeschikking tot harmonische samenwerking).
De Oudheid is niet verder gekomen. Het Westen wel. Op grondslag eener technisch
georiënteerde industrie ontwikkelde zich het bedrijf van den vrijen ondernemer, en
daardoor, of in verband daarmede (wie zal het zeggen?) het subjectivisme, dat wij
kennen: een anarchie van onafhankelijke van nature verschillende en strijdige
persoonlijkheden, wier individueel lot door het mechanisch evenwicht in het gedrang
om het bestaan bepaald wordt. Deze droevige levensbeschouwing, die ons in merg
en been zit, scheidt ons met breede klove van alle verleden - ook als wij er naar
terug smachten - en bovenal van alle classiciteit. Zij is het, die het probleem der
klassieke opvoeding, en daarmede dat onzer eigen cultuur, eerst accuut gemaakt
heeft. Want men misleide zich zelf niet: het weer terug willen naar het gymnasiale,
de drang naar het ‘Lyceum’ die zich in de laatste jaren duidelijk openbaart, is
homoloog aan den drang naar het Katholicisme en de Middeleeuwen: het is het
verlangen naar het voor goed verlorene.
Gaan wij thans over tot de ontleding der klassieke opvoeding.
(Wordt vervolgd)
DR. F.H. FISCHER.
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Buitenlandsche literatuur.
P.J. Toulet, Les Contrerimes. Emile Paul frères, Paris 1921.
Dit aardig uitgegeven boekje bewijst dat de Fransche literatuur bij den dood van
P.J. Toulet - hij overleed den 6en September 1920 - een merkwaardig dichter verloor.
Men vindt hier dezelfde verfijning van gevoel, dezelfde ironische emotie en verborgen
teederheid en ook die bijna cynische geestigheid en die ellipsomanie die aan zijn
prozawerk zulk bijzonder oorspronkelijk karakter geven.
Men zou Toulet, naar den geest, een verwant kunnen noemen van den
fijngevoeligen Laforgue, wiens sensueele en ironische levensopvatting ook de zijne
is. Laforgue is een scherpzinnig analyst en zijne emoties hebben wellicht eene
grootere subtiliteit dan die van Toulet. Deze daarentegen bezit een sterker gevoel
voor evenwicht; hij streeft naar de conciese omlijning van een sentiment en meent
dat, bij de weergave van de meest ingewikkelde ontroeringen, aan het menschelijk
woord grenzen zijn gesteld. Zijne fantasie vermijdt zich niet bij voorkeur in grillige
contrasten zooals die van Laforgue; zij is misschien oppervlakkiger en niet zoo
frisch; in wezen is zij echter veel minder romantisch, al wekt zij nu en dan een
onaangenamen indruk door hare nonchalante preciositeit.
En toch, zelfs in die gedichten die de goede smaak veroordeelt, welke gratie soms
en welke lenigheid in één enkelen regel! Maar wanneer gevoel en uitdrukking op
gelijke hoogte staan en zoo innig zijn verbonden, dat niets meer van zijne precieuse
kunstvaardigheid bijzonder in het oog springt, dan behooren zijne verzen tot de
zuiverste die sedert Moréas in de Fransche taal werden geschreven. Ik wil alleen
dit kleine gedicht citeeren, dat, naar mijne meening, een meesterstuk mag worden
genoemd:
Toute allégresse a son défaut
Et se brise elle-même.
Si vous voulez que je vous aime
Ne riez pas trop haut.
C'est à voix basse qu'on enchante
Sous la cendre d'hiver
Ce coeur, pareil au feu couvert,
Qui se consume et chante.

Ik ken niet zooveel groote dichters - groot door hunne inspiratie en hunne diepe
menschelijkheid - in wier verzenbundels men verzen aantreft van zulke eenvoudige,
ongerepte zuiverheid als deze twee strofen.
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Louis Codet, La Fortune de Bécot. Editions de la Nouvelle Revue
française, Paris 1921.
Van de talrijke Fransche schrijvers die in den loop van den oorlog sneuvelden Louis Codet overleed in 1914 in een hospitaal aan de gevolgen der bekomen wonden
- is de schrijver van La Fortune de Bécot, althans buiten Frankrijk, een der minst
bekenden. Geheel ten onrechte, want in tegenstelling met sommige Fransche
schrijvers, wier luidruchtige faam ver over de grenzen van hun land is verspreid,
vertegenwoordigt Louis Codet, op beperkte, maar zeer karakteristieke wijze, eene
der meest beminnelijke zijden van den Franschen geest. Zoowel in La petite
Chiquette, dien spirituëelen roman die voor den oorlog het licht zag, als in Cesar
Capéran, dat kleine nagelaten verhaal, dat misschien wel een meesterwerk is,
openbaart zich Codet geheel, met al zijne eigenschappen.
In deze werken, evenals in dat waarvan de titel hierboven staat, verschijnt ons
Codet als een gezonde zuiderling, beminnaar van alle levensgeneugten, optimist
met eene licht-ironische sentimentaliteit en eene bekoorlijke geestigheid die ontroeren
door hunne menschelijkheid. Zijn werk is echte kunst van het zuiden, vol kleur en
licht en leven, zonder vage diepzinnigheden, maar niet zonder diepte. Het heeft de
kleur, de frischheid van een zonnigen morgen. Van alle personen die Codet ons in
zijne romans voorstelt gaat eene eigenaardige bekoring uit. Het lijkt wel of deze
auteur nooit laaghartige, noch onvriendelijke menschen heeft ontmoet. Dit getuigt
misschien van eene beminnelijke eenzijdigheid, maar geen oogenblik twijfelen wij
aan de waarheid der wereld zooals Codet ons die voorstelt.
Bécot, de held van dit boek, is een twintigjarige jongeling, die verliefd is op eene
mooie jonge weduwe, Mme Borelli. Deze wijst weliswaar zijne liefde niet beslist af,
maar beantwoordt haar evenmin. Des aanvaardt de ongelukkige Bécot den
liefdetroost, die hem door eene eenigszins verlepte, maar zeer amoureuze zangeres
met gulheid wordt geboden. Intusschen wordt zijne moeder, eene welgestelde
weduwe, door booze tongen verwittigd dat haar zoon een bandeloos leven leidt. Zij
zendt een neef op hem af met het doel hem weer tot het pad der deugd terug te
voeren, maar deze neef, dien Bécot op zijne beurt met eene zending voor de schoone
weduwe belast, beschaamt het vertrouwen dat Bécot in hem stelt en plukt de vrucht
die in stilte voor een ander rijpte. De arme Bécot is wanhopig, maar te gelegener
tijd valt hem eene aanzienlijke erfenis te beurt. Nu zijn liefdedroom ijdel bleek, kan
hem dit niet bijzonder verheugen. Hij tracht echter weer de jonge weduwe te
ontmoeten, die zijne liefde niet langer afwijst. Het is echter te laat. Een laatste maal
ontmoet haar Bécot in den trein die hen naar Marseille voert, waar hij zich voor
Afrika zal inschepen. Hij zal in dit werelddeel zijn militairen diensttijd uitdoen. En
zoo worden Mme Borelli en haar jeugdige aanbidder andermaal door het noodlot
gescheiden. Zij zijn beiden zeer ongelukkig.
Dit eenvoudig onderwerp zal misschien al te licht lijken aan hen die aan een
romanschrijver hooge psychologische eischen stellen. De psychologie der personen
die Codet ons voorstelt is inderdaad niet zeer diep, hun karakter is misschien wel
te oppervlakkig. Maar welke echte, ontroerende menschelijkheid in al hunne daden!
Ik houd van die personen als van vrienden en kennissen, des te meer dat
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Codet ze voorstelt met eene gratie, die onder zacht-ironische woorden, onwillekeurig
als men voor vrienden doet, hunne gebreken tracht te verbergen.
Ik houd van dit vriendelijk, zonnig optimisme, dat in smart en vreugd zijn evenwicht
behoudt en nooit overslaat tot luidruchtigheid.

G. Duhamel. La Confession de minuit. Mercure de France, Paris 1921.
Dit boek van den schrijver van Vie des Martyrs is de ontleding van een pathologisch
geval. Een jonge man, bediende op een kantoor, kan niet nalaten eene vreemde
opwelling te volgen, die hem dwingt, zonder eenige gegronde of zelfs schijnbaar
ernstige reden, het oor aan te raken van zijn patroon. Vreemde morbiede liefhebberij,
die voor gevolg heeft dat de jonge man zijne betrekking verliest.
Alsdan begint voor hem eene stille maar vreeselijke tragedie. Hij woont met zijne
oude moeder die hem met liefde en eindelooze toewijding verzorgt, en geen
oogenblik haar geloof in haar zoon verliest. Tevergeefs zoekt hij dag na dag een
nieuwen werkkring. Stilaan ontzinkt hem den moed; hij zoekt nog maar alleen uit
plichtsbesef. Hij berust in zijn ongeluk, haast tevreden dat hij niet aan zichzelven,
maar aan het noodlot zijn ongeluk kan toeschrijven. Alle veerkracht is in hem
gebroken; hij gaat ten onder aan het ziekelijk individualisme dat in zijn hart en geest
woekert. Hij ziet niet eens dat een meisje bereid is hem met liefde en zorg te
omringen. Armzalig slachtoffer van zijn egoisme, vegeteert hij automatisch, een last
voor zichzelven en anderen. En wij begrijpen wel, aan het slot van dit verhaal, dat
hij nog steeds dieper zinken zal, tot den finalen ondergang.
Men zou bij de lezing van dezen beknopten inhoud kunnen meenen dat dit verhaal,
althans wat de opvatting betreft, verwant is aan sommige Nederlandsche romans
van een vijf en twintig jaar geleden en ook wei van den laatsten tijd, dat een stoer
pessimisme en eene wreede moedeloosheid, zooniet eene literaire vooropgezetheid,
dit werk ten grondslag liggen. Niets is echter minder waar. Met het realisme als
literaire school heeft dit boek niets te maken. Voor den schrijver van La Confession
de minuit is het onderwerp geen zaak van ondergeschikt belang. Integendeel, het
is voor hem wel degelijk de hoofdzaak. Men gevoelt dat hij het tusschen vele anderen
heeft uitgekozen en met toewijding en eindelooze liefde heeft uitgewerkt.
Dat G. Duhamel een schrijver is die met meewarigheid en liefde zich over de
lijdende menschheid ontfermt was reeds gebleken uit zijn prachtig Vie des Martyrs.
Ook hier heeft deze liefde hem weer geïnspireerd. Deze menschenliefde, die
trouwens van eene veel edeler en zuiverder essentie is dan die van de meeste
humanitaire schrijvers, ontaardt bij hem nooit, zooals bij velen dezer laatsten, in
vage rhetoriek of onsympathiek gepreek. Hij blijft altijd binnen de grenzen der ware
menschelijkheid. Men zou bezwaar kunnen hebben tegen het uitzonderlijke, het al
te scherp pathologische van het geval, en betreuren dat het de geneesheer is
geweest die dit onderwerp heeft gekozen. Daartegenover staat dat het geval tevens
met de kennis en het geweten van een wetenschappelijk man behandeld is.
Psychologisch is dit boek zeer sterk gebouwd. Ook de vorm - en hieruit blijkt on-
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middellijk hoezeer dit boek zich onderscheidt van sommige oogenschijnlijk verwante
naturalistische werken - is zeer sterk en gaaf, en geheel in harmonie met den inhoud.
La Confession de Minuit bewijst nogmaals dat G. Duhamel - dien ik in zijn
dichterswerk niet bijzonder waardeer - een der meest voortreffelijke prozateurs is
van dezen tijd.

Jacques Boulenger,.... Mais l'Art est difficile. Librairie Plon, Paris 1921.
Het is een merkwaardig feit dat de beweging voor eene hernieuwing der Fransche
critiek, die reeds verscheidene jaren voor den oorlog werd ingeleid, in den laatsten
tijd nog heel wat belangrijker is geworden. Toen het destijds overwegende beginsel
‘l'Art pour l'Art’ meer en meer veld verloor, deed zich de noodzakelijkheid gevoelen
eener critiek die zich niet meer in de eerste plaats, zooniet uitsluitend, door hare
oogenblikkelijke impressies liet leiden. Er was behoefte aan eene critiek die werkelijk
hare roeping zou vervullen: eene beredeneerde keuze te doen en vóór te lichten.
Men vond het niet langer belangrijk te vernemen op welke wijze het gevoel van dien
of dien criticus op een boek reageerde; het leek niet langer voldoende dat de
bespreking van een boek slechts de aanleiding was tot persoonlijke, soms zeer
literaire, en als dusdanig niet onaardige beschouwingen van eenige dilettanten. Men
eischte van den criticus een oordeel.
Zoo ontstond eene gansche pleiade jonge critici die, onder invloed van Lemaître,
Barrès, Maurras, Lasserre, Péguy e. a, elk in zijn eigen richting, de verbroken traditie
weer trachtten voort te zetten. Tot de voornaamsten onder hen behoorden: P. Gilbert,
E. Marsan, G. le Cardonnel, P. Lièvre, A. Thibaudet, R. Johannet, A. Thérive en
anderen. Ook Jacques Boulenger behoort tot deze richting.
Zooals de hoogergenoemden heeft ook hij ingezien hoezeer de critici eener vorige
generatie zich vergisten door hun gevoel als voornaamste gids te kiezen bij het
beoordeelen van een kunstwerk. Deze criticus laat zich niet verblinden door uiterlijke
bekoorlijkheid. Hij ziet verder, zoekt naar het innerlijk wezen, de kern van het werk.
Hij weet dat het oude princiep nog steeds waar is: dat geene volmaakte schoonheid
wordt bereikt zonder volstrekte harmonie van vorm en inhoud. Hij vreest dan ook
niet de in een literair werk uitgedrukte gedachten en gevoelens aan een streng
geestelijk onderzoek te onderwerpen. Zoo verkrijgen zijne beschouwingen dit karakter
van breed humanisme, dat eene al te eenzijdig esthetische generatie als der kunst
onwaardig beschouwde. Het artistieke - in den Zin dien men in de XIXe eeuw aan
dit woord gaf - wordt door hem steeds aan het menschelijke getoetst.
J. Boulenger heeft een merkwaardig talent om de gedachte te ontdekken die de
meest disparate boeken van een schrijver aan elkaar verbindt; hij bemerkt dadelijk
het zwakke punt in een schijnbaar sterk geheel, en zijne vriendelijke ironie herleidt
tot hunne ware verhouding de dwaaste droomen van sommige romantici. Men ziet
hoe scherp zijn doorzicht is en hoe sterk zijn ontledingsvermogen, wanneer hij het
pessimisme van een Mirbeau, het humanitarisme van een Werth, het
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idealisme van een Duhamel bestrijdt of in den schijnbaren chaos der talrijke romans
van Abel Hermant het zuivere gevoel van het classicisme weet te ontdekken.
En van welken fijnen smaak getuigt hij niet! Met welke zachte ironie weet hij de
grenzen te trekken tusschen voorbijgaande mode en schoonheid die van alle tijden
is. En meen niet dat hij eenzijdig is en met een schoolmeesterachtig gebaar alle
schoonheid afwijst die niet met zijn persoonlijk ideaal strookt. De schrijver van dit
geestige boek is werkelijk wat een criticus steeds zou moeten trachten te zijn: een
man met fijn gevoel en diepe kennis gepaard aan goeden smaak en gezonden zin.
Voor allen die in de Fransche literatuur belangstellen is hij een der meest
betrouwbare gidsen.
JAN VAN NIJLEN.
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Literatuur
S. Pinkhof, Verzen, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1920.
Een bundeltje verzen, dat gemakkelijk belachelijk te maken zou zijn, want er komen
inderdaad verbijsterende regels in voor; benevens een massa redeneersel, dat niet
1)
tot poëzie werd. Wat zegt men b.v. van een ‘Lichtend Lied’ als waarvan dit het
begin is?
Het zingen vergeten, het zingen verjaagd....
Wee, wee, wij deden zonde!
Om 't zuivere weten, die steen-koele maagd,
Star, hoog en nooit gevonden,
Om 't wereld-beweenen met peper in 't hart....
Oud, oud zijn onze dagen!

Dat is nogal heel erg. En het lichtende lied gaat nog een heele poos op die manier
voort, al wordt die peper-in-'t-hart-regel door geen verderen geëvenaard.. En toch
2)
geloof ik, dat de uitgever die deze jeugd-verzen uitgaf een goed werk deed. Hij gaf
daarmee een aanmoediging aan iemand van dichterlijke levensvizie. Die laatste
komt telkens, zeer fragmentarisch, maar even onmiskenbaar tot ons.
Bijvoorbeeld. Als de dichter het wilde rondzwieren van zwaluwen in den avond ook
3)
met enkele treffend-rake accenten, heeft beschreven, eindigt het vers
....Een vleermuis wiekt onzeker
In leeggeworden lucht, die bleeker
En waziger en koeler is.

Dit is ook, en vooral, door het rhythme, heel goed. En zie zoo'n enkelen beeldenden
4)
regel:
Gelijk een kleine knaap, vóór op de kade,
In spanning beeft, als hij de stalen zijden
5)
Van 't losgeworpen schip ziet zeewaarts glijden
.................
6)

Of, het begin van Maan-avond.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Blz. 88: Het Lichtende Lied.
Zeker jeugd-verzen; als de dierbare datum-noteering onder ieder gedichtje niet wordt geacht
dit afdoende te demonstreeren, dan doet dit toch zeker het gebrek aan schift-vermogen.
Blz. 17.
Blz. 24.
Cursiveering van den recensent.
Blz. 25.

Groot Nederland. Jaargang 19

7)

Er was iets zoets in het zoele park gekomen.
Er gleed een glans om de avond-stille boomen.
De vijver verbeidde vroom, en zweeg.

7)

Lees: 't.
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1)

En ziet ge niet deze kraaienbende, in een ‘Valen Storm.’
Als uitgejaagd en rust-gestoord
Zwerft moeizaam, langzaam een kraaienbende.
Zij klimmen, vallen langs d'onbekende
Onzienbaar-harde windmuur voort.
2)

En er is geen zwier-en-kracht in dezen aanroep:
Wolken! Wolken! Mijn hooge vrienden!
Win mijn strijd uit uw ongegronde
Zwerfkasteelen!

En geeft dit couplet, uit een in zijn geheel goed gedichtje in Adama'schen trant,
3)
geen vizie:
Ik zag een zwaluw zwaaien
Een juichend-snel-geschoten boog!
't Was alles vrijheid waar ze vloog:
De lucht is lang en breed en hoog!
4)
Ik zag een zwaluw zwaaien

Zoo zou ik nog - een klein poosje - kunnen voortgaan; en dan zou het, ter juiste
kenschetsing van den jeugdigen poëet goed zijn, éen en ander aan te halen dat
hoog-gedacht maar slecht gezongen is -....
Maar men begrijpe wel: zoo zou de dichter - die immers alleen aan 't beste zijner
producte is te kennen - kunnen worden gekenschetst; maar niet dit bundeltje. Dit
bundeltje is nog héél zwak; en het goede moet gedolven worden uit een heeleboel
rommel. Ik sprak daareven van Adama van Scheltema. De heer Pinkhof heeft bij
hem ter school gegaan; maar terwijl Adama van Scheltema b.v. het refrein in zijn
waarde herstelde, is 't refrein bij Pinkhof heel vaak onbeholpen. En....
Maar laat ik er niet meer kwaad van zeggen. Het is te heerlijk als er een jonge
dichter is, die iets belooft. Ofschoon er over 't algemeen geen guller belovers en
slechter vervullers zijn dan de jonge dichters.
J.L. WALCH

Martin Albers, ‘Aanvaarding.’ Arnhem, N.V. Uitg. My van Loghum
Slaterus en Visser, 1920.
Een sterk, origineel dichterschap komt mij uit dit bundeltje niet tegemoet ‘Nog niet’
moet ik misschien zeggen; want - ik weet niets van den litterairen of anderen leeftijd
des dichters, noch van zijn mogelijke antecedenten - het lijkt mij, dat ik hier een
talent in een groeistadium voor mij zie; dat stadium, waarin

1)
2)
3)
4)

Blz. 26.
Blz. 52.
Blz. 58.
Cursiveering van den recensent.
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een eigen geluid begint door te breken door veel nadoensel en veel goedgemeende
onbeduidendheid heen.
Onder dit laatste reken ik bijvoorbeeld een gedicht als ‘Kyrie Eleison’, waar de
dreun van 't rhythme ons de eerste aanwijzing van de wezenlijke onbelangrijkheid
geeft. Hier zijn gedachten, die geen gedicht zijn geworden.
Een klein pastel-met-woorden is ‘Avond’ (blz. 12); de telkens even wel rake en
zelf-geziene détail-noteering van zoo'n dingetje scherpt onze aandacht; en die
aandacht vindt telkens een zekere rechtvaardiging en belooning. In het gedicht ‘De
Molens’ bijvoorbeeld in den wel zeer goeden regel:
Ze doen in blijden ernst hun werk

die, - en dat is het belangrijke - vooral in het rhythmisch geheel - wel heel raak de
rustig-sterke zwaaiing van de molenwieken in het zonnelicht weergeeft. En dan
hoore-en-zie men een gedicht als ‘Heiliging’ (blz. 46), ‘Zomernacht’ (48), ‘Maanhemel’
(51)... Daar breken telkens even verrassende vizies door. Hier hebt ge ‘Heiliging’:
Aan avondhemel komt opengezonken
Oneindigheid.
Blanke verteedering droomt op de landen,
Stil en wijd.
Zacht rozenrood, als van amandelbloesem
Doorbloost de lucht.
Al wat in menschen laag en duister is
Glijdt henen in een zucht.
En elke zwoeger en elke schooier
Wordt koningszoon,
En van zijn wezen straalt in stomme glorie
Het wereldschoon.

In ‘Zomernacht’ komen voor des dichters blik aangedreven verjaarde smarten:
Met liefde en lust in ééne blanke vloot,
En, glijdend op den zilv'ren stroom van 't leven,
De donk're, loome gondel van den dood.

En zoo is er hier en daar meer, dat - wellicht - eens het eerste lichtend spruitsel zal
blijken van een eigen klank, een spruitsel dat door veel dors en vaals heendringt.
J.L. WALCH

Helène Swarth, ‘Late Rozen.’ Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1920.
1)

In de ‘Fioretti di San Francesco’ wordt van broeder Masseo verteld, dat hij in zijn
extazen maar één geluid voortbracht, één geluid van verrukking. En toen

1)

Cap XXXII.
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een andere broeder hem eens vroeg, waarom hij nooit andere klanken koos, toen
antwoordde hij met groote blijmoedigheid dat, wanneer iemand in eenig ding alle
goeds vindt, het dan niet noodig is ‘mutare verso’.
Zou dit ook niet het antwoord zijn, voor Hélène Swarth aan de talloozen, die haar
verwijten, dat ze nooit eens ‘iets nieuws’ te zeggen heeft; - wat inderdaad in een
tijd waarin we overal als hoogste aanprijzing van diverse artikelen zien vermeld, dat
ze ‘het nieuwste!!’ zijn wel als een ontzachlijk bezwaar moet voorkomen!
En waarlijk, het schijnt mij, dat zij in dat eenige ding, haar zangen van liefde en
natuurschoonheid, evenals broeder Masseo in zijn tortelkreet, ‘alle goeds’ heeft
gevonden en gegeven. Want hoezeer haar techniek zich ook verfijnde, ze werd
nooit tot ziellooze virtuoziteit. En zoo zijn ook deze late, maar wellicht niet laatste,
rozen mij een zuivere verkwikking. Stop hun die altijd zijn à la recherche de l'inouï,
stop hun eens op een mooien lentedag dit keurige bundeltje in de hand - en tot hun
geruststelling kunt ge, te goeder trouw, althans dit erbij verzekeren: dat het ‘iets
bijzonders’ is - en laten zij eens tot rust komen, en dit lezen aan een Hollandsch
slootje op zoo'n ook altijd weer hetzelfde bloeiende lenteveld; of bij de wallen, de
teer-groen-oversproten wallen van een oud stadje; en, als deze lieden nog eenig
gevoel hebben voor poëzie, dan zullen ze erkennen, dat dit mooi is, en waarachtig
doorvoeld. Te midden van al de zwaar maatschappelijk dazende dichteressen, en
de hevige psychologen, en, allernieuwste creatie, de uitsluitend zinnelijke kussenen streelingen-beschrijfsters, allemaal dames die, welbezien, nu ook niet bepaald
gloednieuwe gevoelens noch ook, welbezien, overscherpzinnige gedachten tot uiting
plegen te brengen, is Hélène Swarth nog altijd het gebenedijd ‘zingend hart van
Holland.’ En een schooneren titel weet ik niet.
Détailcritiek ware hier niet op haar plaats. Dat haar Christus een sterk
antiek-heidensch tintje heeft; en wel zeer menschelijk is - zoo menschelijk, dat het
een enkele maal een religieuzen lezer wel verbijsterend, en ontstellend, moet
1)
aandoen , we wisten het; dat een heel, heel enkele maal het vierde sonnetrijm wel
2)
3)
eens onjuist en gezakt kan schijnen , dat heel enkele enjambementen ons moeilijk
meevoelbaar zijn - het is waar; maar het verzinkt in den verrukkenden stroom van
schoonheid, in dien ouden stroom, die telkens nieuwe flonkerende pareling aanvoert
door de Hollandsche lentewei.
J.L. WALCH

A. Roland Holst, ‘Voorbij de Wegen.’ Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1920.
‘Vergeestelijking’ is een woord waarmee tegenwoordig machtig vee! gezwendeld
wordt; maar dat is alleen maar een bewijs, dat lieden die op eigen voordeel uit zijn,
een fijnen neus hebben voor de behoeften en verlangens van de menschheid, hun
exploitatie-materiaal. Inderdaad wordt door deze charlatans gespeculeerd op een
veelal nog vaag en om leiding vragend, en ieder aanbod van leiding

1)
2)
3)

Zie bldz. 53, 64, 75, 83.
Bladz. 60.
Zie bijv. bldz. 79.
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te willig aanvaardend, verlangen, dat, na de uiterste consequentie van het
humanisme, het materialisme - al of niet met 't adjectief ‘historisch’ versierd - in onze
Westeuropeesche wereld is opgeleefd. In A. Roland Holst vinden wie zoeken een
beter leider. En 't is er één, die geschikt is 't vertrouwen te winnen dat hij verdient.
Want hij is zulk een waarachtig mensch, en hij belijdt dit zoo eerlijk. En de andere
wereld, die ‘achter wind en zee’, die van het ‘westen’, waarheen de laatste gloed
van 't licht dat onderging den weg wijst, dat is voor hem nooit een leuze of pose,
maar dat is zijn verlangen, en zijn intuitie heeft hem dat land als zijn vaderland doen
kennen.
Er is iets in hem van den ‘vates’, den dichter die als zoodanig ziener en profeet
is. De deinende aanvlaging van het goddelijk besef is over zijn hart en over zijn
verzen gehuiverd, en ze kregen de ijle zuiverheid van flageolet-tonen; dat geluid
waarin een vreemde ontroering den klank van 't instrument doorzielt.
Een ander beeld; dat beter de wijdheid en de teedere blinking van deze poëzie
recht doet: als de doorblonken ochtendwazen is ze - maar in het westen wordt ook
de dalende maan des doods nog klaar gezien, en in een verre hoeve brandt het
kunstlicht van een menigte die den nacht doorfeestte.
Er zijn in dezen prachtigen bundel honderden regels zuivere, van wijden wind
doorwaaide poëzie. In ‘Het Gebed van den Harpspeler’ vindt men misschien de
meeste van zulke regels, terwijl dit wellicht ook voor den zielestaat van den dichter
't belangrijkste is; maar terwijl ik dit schrijf denk ik aan dat wonderbaar heldere, dat
zuiver symbolische en toch zoo van begin tot eind onmiddellijk ontroerende
‘Ballingschap’ - En ik geloof: dit is nog mooier... Hier is het:

Ballingschap
Wind en water wijd en zijd
houden dit eiland van verlangen
vreemd en glinsterend gevangen
binnen den tijd.
Bloemen en dieren weten het niet,
1)
en het blijft hen onvernomen,
want de wind veinst in de boomen
een ander lied.
En de beken zingen het mee,
en alle de wateren lachen en klagen
of zij van eeuwigheid gewagen,
tot aan de zee.

1)

Lees: hun.
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En maan en zon en de wolken gaan
daarover, en uit de regenbogen
jubelt nog eindeloozer logen wij alleen staan
bleek, met oogen leeg, in dit
vreemde spiegelbeeld geboren
van een rijk, dat wij verloren
achter den tijd.

Dit is wel een wonderbaar, een kostbaar gedicht. Maar als ik verder ging zoeken in
mijn herinnering, of bladeren in 't boek, zou ik wellicht nog wel iets anders vinden
van niet minder waarde. En talrijk, en karakterstiek, zijn de plaatsen, waar, soms
door 'n enkele kleine afwijking van de gewone dagelijksche zegwijze, effecten zijn
bereikt van indringende kracht.
In het algemeen kan men van dezen dichtbundel zeggen, dat hij variaties geeft van
één thema. Wanneer men den woordvoorraad van deze verzen eens ging
inventarizeeren - een uitstekend hulpmiddel voor wie een dichter in den grond
1)
bestudeeren willen - zou men zien dat het aantal verschillende woorden dat gebruikt
werd, klein is; en dat o.a. de woorden: zee, wind, waaien, droom, schemering,
vreemd, laatste, bijzonder vaak voorkomen. Inderdaad - er is een zekere
één-tonigheid in dit boek. Maar 't is een één-tonigheid als van die vaak genoemde
zee, en dien vaak aanvlagenden wind - dien wind die voor den dichter soms bestaat
uit enkel zuchten van vergane levens. Het is een één-tonigheid vol modulatie, in
eindeloos-verscheiden lichtkleuring. En wie, te haastig, de gevolgtrekking zouden
willen maken, dat de fantaizie van dezen dichter te vlak en evenmatig blijft, die zou
ik vullen wijzen op een paar prachtige uitgroeiingen in het fantastische van des
dichters levensgevoel; op het IVde gedicht van den cyclus Vergankelijkheid; en op
dat zuiver en sterk beeldende ‘Wedergeboorte’; dat ik hier toch nog even moet
aanhalen, want het is de zuiverste en hoogst-dichterlijke verbeelding die ik van dit
beleven der goddelijke genade ken.

Wedergeboorte
Toen, in een mist aan een oever,
dit lichaam leeg lag, brak
den grond der ziel een vuur uit
dat de wereld in vlammen stak.

1)

Is het bijvoorbeeld niet een verrassende ontdekking - die onze indrukken verstevigt en
verheldert - dat de woordvoorraad van Shakespeare meer dan tien maal zoo groot is als die
van Molière?
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Afgronden braken open,
hemelen sloten dicht;
van grond tot wolken sloeg er
een roode orkaan van licht.
Ik vluchtte, mijn handen geslagen
tegen mijn aangezicht....
Ik weet niet hoe ik weervond
een weg, die verloren was;
ik kwam aan een glinsterend water
1)
en bloemen en zacht gras;
daar speelde God met een kind, dat
nog niet geboren was.
Ik dacht een tijding te staamlen:
‘De wereld is vergaan’....
God sprak: ‘Wat mijn stem niet doen kon,
dat heeft mijn vuur gedaan:
gij kwaamt. Ga naar het water;
uw hoofd is nog zwart van roet,
en wasch er van uw handen
de vegen asch en bloed.’
Toen vroeg het kind: ‘wat is dat:
de wereld?’ en God zei
blij na bedroefd herdenken:
‘De wereld is voorbij.’
en toen tot zichzelven: ‘nu blijven
zij beiden weer bij mij.’
Ik wiesch mij in 't glinstrende water;
God speelde met het wicht....
ik legde mij in de bloemen;
mijn oogen vielen dicht.
Toen ik ontwaakte lag ik
in licht en bloemen alleen;
vreemd en verzaligd zag ik
over een water heen.

Ik geloof niet, dat ik nog meer plaats voor mijn aankondiging van dit boek mag
vragen. Voor zoover deze overweging mij belet een enkel licht tegenwicht tegenover
mijn bewondering te stellen, en aan te wijzen, waar mijns inziens - o.a.

1)

Men lette eens op de verrukkelijke vondst van zoo'n adjectief. En zulke vondsten doet deze
dichter elk oogenblik.
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blijkens dreuniger rhythmen - de inspiratie van den dichter minder sterk was, en mij
belet om enkele min gelukkige woorden aan te duiden - ik vind b.v. het in dit boek
bij herhaling gebruikte ‘bevlogene’ niet mooi - kan me dit weinig schelen. Maar min
gaarne laat ik het na, aan te toonen, hoe in een gedicht als dit ‘Wedergeboorte’ een
prachtige oorspronkelijkheid gepaard gaat met een wijze van zien-en-beelden van
bovennatuurlijke apercepties, die telkens wonderlijk overeenkomt met de vizioenen
van verschillende geëxtazieerden.
Ik bepaal er mij dan toe met groote dankbaarheid te getuigen van het genot dat
dit boek vol geestelijk-en-dichterlijk besef mij gaf; dit boek.... waarin het woord
geestelijk of vergeestelijkt niet voorkomt!
J.L. WALCH

Neerlands Volksleven door D.J. V. d. Ven. Uitg. Mij. en Boekhandel v/h
P.M. Wink. Zalt-Bommel 1920.
Ziehier een omvangrijk werk met een dito bedoeling: de herinnering van het groote
vaderlandsche feest in 1919 te Arnhem gevierd, meest op de terreinen van het Ned.
Openluchtmuseum en de propaganda van gezegd museum, als bewaarplaats van
Nederlandsch folk-lore of te wel stoffelijk volks verleden. Beide bedoelingen tezamen
richten zich dan weder op een verder ideëel doel: het behouden en wekken van
stam- en volksbewustzijn ten bate van eenen nieuwen beschavingsbloei der
Nederlandsche natie.
Tot dit, inderdaad omvangrijke, doel is in het boek eerst een verzameling
aangelegd van alle personen, die bij het feest in 1919 Eerecomité, Algemeen comité,
comité's en subcomité'e vormden, want het bovenomschreven doel is een
verzamel-doel en dit werk een verzamelwerk. Alle Nederlanders behooren immers
aan dezen stamarbeid mee te doen. Na de personencollectie volgen dan de foto's,
zeer vele boerenhuizen, huisraad, kleedij, volkstypen en eindelijk de tekst, waarin
‘het eerste nationale landjuweel in zijn alomvattende cultuur-geschiedkundige en
folkloristische beteekenis (geschetst wordt) en daaromheen (gegroepeerd) de vele
wetenswaardige feiten, betrekking hebbend op het verdwijnende en reeds verdwenen
volksleven’...
Dit alles in een hooggestemden, schier geestdriftigen toon, er op berekend de
vele lauwen in den lande mede te slepen, die nog altijd niet aan het hoog belang
voor ons volksbestaan dezer onderneming - ik bedoel het volksfeest en zijn aankleve
- willen gelooven. Na dit boek echter zullen zij gewis overtuigd zijn, niet alleen, maar
ook ijverig in hun omgeving naar oude gebruiken, oude zangen, oude termen, en
op hun zolders naar oude hoeden gaan zoeken. En niet alleen naar deze, alles is
welkom, dat maar van oude zeden getuigen wil. En er is veel daarvan: wij kunnen
voorloopig aan 't verzamelen blijven, ter verrijking van het materiaal voor de
Hollandsche folk-lore-studie, zijnde een alleszins lofwaardig bezigheid met een
schoon doel aan 't eind.
De bezwaren tegen een en ander zijn enkel, dat er een ietwat nationalistisch
geurtje aan zit en de pietluttige verzamelzucht des Hollanders hier een te
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gereede aanleiding en aanmoediging zal vinden. En eindelijk dat dit boek zoo weinig
aantrekkelijk werd uitgegeven in een heel leelijken, koffiebruinen band met krullen.
F.C.

Fransche Kunst, onder redactie van P. Valkhoff. De Levenskunst van
Vauvenargues, door Marguerite de Rouville. Sijthoffs Uitgeversmpij,
Leiden 1920.
In of dadelijk na den grooten oorlog is deze serie opgezet, met het doel de harten
van Frankrijk en Holland nader tot elkaar te brengen. Of dat, tenminste wat Holland
betreft, noodig was? Maar men kan in elk geval iets dat al na ligt nog nader brengen,
en zoo heeft deze uitgaaf allicht eenig nut. Matthijs Vermeulen schreef er zijn boekjes
over Germaansche en Romaansche muziek ja, Cornelis Veth behandelde de
Fransche caricaturisten, Greshoff bundelde hier zijn doorwerkte opstellen over jonge
Fransche schrijvers, Dr. Valkhoff zelf sprak van den Franschen geest in de Fransche
letteren, en ettelijke anderen gaven monographieën van Fransche kunstenaars en
denkers.
Gelijk Marguerite de Rouville in dit deeltje den moralist Vauvenargues herdenkt
in een beknopte levensbeschrijving, die niets bijzonders oplevert, dan alleen dat zij
misschien uit het Fransch vertaald is. Zij doet daar ten minste aan denken. Dan
volgen fragmenten uit Vauvenargues' Caractères, brieven aan zijn vrienden en
eindelijk vele aphorismen en overdenkingen. Met twee portretten is dan het boekje
compleet en Holland weer een bron rijker, waar het zijn waardeering voor Frankrijk
uit putten en de Hollandsche mensch tegelijk den schat zijner belezenheid vergrooten
kan. Meer dan een vage notie van den grooten man, zoo een als men, hier en daar
bladerende en lezende, opdoet, zal dat vermoedelijk niet zijn. Vauvenargues' geest
is er niet een, die onmiddellijk aanspreekt voor menschen van heden, al mogen dan
eenige spreuken ons sympathisch aandoen. Hij blijft een vreemd verschijnsel uit
een vreemden tijd, eer afstootend door zekere onbewogenheid en al te gelijkmatige
verstandelijkheid. Het lijkt ons vaak zoo weinig persoonlijk-menschelijk wat hij schrijft,
en enkel in de brieven komt hij ons nader en blijkt bovendien op een aardige manier
zijn tijd, de eerste helft der Fransche 18e eeuw. Doch in 't algemeen geldt voor dit
als voor andere dergelijke boekjes, dat wij er niet veel ‘wijzer’ van worden, als de
schrijvers niet trachten ons den man in zijn tijd en zijn geest in de algemeene
ontwikkeling der menschelijke gedachte te doen begrijpen. Dan blijft het geval
anecdotisch, zonder meer. En aldus zal niemand, die 't niet reeds weet, uit dezen
fragmentarischen Vauvenargues het inzicht verkrijgen, dat hier temidden der
verfijndste rede-overheersching, reeds het gevoel en daarmee de Romantiek zich
aankondigden, lang vóór Rousseau, die haar erkende apostel werd. En toch is
eigenlijk alleen daarom voor ons een geest als die van Vauvenargues belangrijk,
als een schakel in de evolutie van het geestesleven, mogen ook op zich zelf zijn
uitspraken ons onverschillig laten.
F.C.
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Aan den overkant, door Ina Boudier-Bakker. Amsterdam. P.N. van
Kampen en Zoon. z.j. 2e druk.
Een zachte, gematigde schriftuur, deze kleine roman, vol psychologische,
realistische, schilderachtige fijnigheden. Het geval op zich zelf is al fijn, van een
grootestads-kind, een naiëf weeldepopje, dat half bewust in een huwelijk toevlucht
zoekt voor dreigenden maatschappelijken nood. Maar de nog tamelijk boersche
echtgenoot uit zoo andere levensfeer, begrijpt het droomkind niet, en aldus wordt
voor haar plotseling ruw verwerkelijkt, wat langzaam had moeten groeien en rijpen.
Zij blijft een kind, dat het groot menschenleven speelt, het getrouwde-mevrouw-zijn,
echtgenoot-zijn, zelfs het moeder-zijn. Maar dit zware spel put haar krachten uit en
maakt haar zoo zielsmoe, dat zij eindelijk weggaat van man en drie kinderen, om
in haar jeugdomgeving, bij haar zuster, op adem te komen. Daar valt het gansche
gekunstelde bestaan, dat zij leidde, van haar af. Zij ontmoet er een vroegeren
ouderen vriend en krijgt hem lief, nu eindelijk bewust en rijp geworden. Doch in dien
verhoogden staat, ziet zij thans ook wat zij tot heden willig en gemakkelijk vergat:
haar man, haar kinderen, haar thuis in 't benauwde stadje. En zij voelt mede met
dien man, die haar vroeger vooral vreemd was en ergerde, en zij voelt vooral de
kinderen nu als haar kinderen, die een moeder behoeven. Zoo ziet zij dan af van
den schoonen droom en neemt, thans vrijwillig en tenvolle bewust, haar kruis weer
op, dat nu waarschijnlijk zooveel lichter te dragen zal blijken. Ziedaar de korte inhoud
van 't boek, dat met zijn lichtaangegeven figuren, zoo niet altijd een overtuigenden,
dan toch een beminlijken indruk maakt. Het droompersoontje van Emilie vooral is
lief, maar ook soms vaag, als een soort symbool van de louterende macht der liefde.
Het leven is wel eens minder eenvoudig en rechtlijnig. Hoe verdraagt zij 't,
bijvoorbeeld, weer die prostitutie van haar huwelijk in te gaan, nu zij het echte
liefdeleven begrepen heeft? Is dit nog realisme of reeds de lieflijke idealiteit,
uitdrukking van der schrijfster diepsten voorkeur?
Dit is echter zoo maar een vriendelijke bedenking. Het boekje geeft over 't geheel
een bekoorlijk, licht aansprekend realisme, waarin wij gaarne meegaan.
F.C.

Lentedagen in Italie, door H.S.S. Kuyper. J.H. Kok. Kampen 1921.
Wat dit boek eenigszins belangwekkend maakt, is dat mej. H.S.S. Kuyper het
geschreven heeft en het belangwekkende van mej. H.S.S. Kuyper is weer, dat zij
zoo op haren vermaarden Papa gelijkt. Als door een groot portret, dadelijk tegenover
den ingang des boeks, klaarlijk getoond wordt. Overigens heb ik niets van eenig
belang kunnen ontdekken in deze allerslapste van alle slappe reisbrieven. Zij zijn
eerst verschenen in een blad, dat Timotheus blijkt te heeten, d.w.z. dit boek is ‘aan
de hand’ dier reisbrieven geschreven, gelijk de schrijfster het origineel uitdrukt en
men kan zelfs niet zeggen, dat het handig gedaan is. Eerder onnoozel kan men
zeggen. Wat een uiterst oppervlakkig (maar daarom niet
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minder zelfvoldaan) in kunst dilettanteerende dame van Italiaansche renaissance
en antieke kunst meent te begrijpen, mag men hier, niet zonder verbazing,
aanschouwen. De heer Timotheus was blijkbaar niet veeleischend.
Enkel dit citaat (meer is werkelijkniet de moeite waard,.... ofschoon vermakelijk).
‘Michel Angelo's koepel doet mij ook denken aan een getemden leeuw, aan iets
zéér geweldigs en machtigs, dat gewillig zich geeft, gehoorzamend aan een nog
hoogere macht. Iets kolossaals in 't materieële, dat stil zich neigt voor 't sterkere
spiritueele. Zoo worden rotsblokken en steenklompen getemd door
menschenvingers.’
Zoo vaak de schrijfster het min of meer op verhevenheid toelegt, van haar
onschuldige huiselijke babbeltjes uit, komt er deze nonsens. Zij vergat te melden
of de tamme leeuw, die een koepel is, ook opzit en pootjes geeft, als hij zoo ‘iets
kolossaals in 't spiritueele’ als deze vergelijking, verneemt. Hij mocht wel, die
koepel-leeuw. In het voorwoord dit valsch pathos, dat een mensch zoo wee maakt
als een krassende nagel over een lei:
‘Doch er kan in het hart van een schrijfster een smart zijn over het boek, dat niet
is geschreven, als in het hart eener moeder, over het kind, dat niet is geboren.’
Overigens is dit niet duidelijk. Zijn er ook kinderen, die niet worden geboren? Dat
zijn dan zeker die de ooievaar brengt. En dat verdriet natuurlijk een moeder, die
liever zelf baart.
Ten slotte: men kan veilig beweren dat dit boek oòk niet is geschreven, als is 't
dan gedrukt.
F.C.

Ontknopingen, door J. Eilkema De Roo. Amsterdam H.J.W. Becht. 1920.
Hetgeen de Tachtigers niet konden, vanwege hun louteren zinnelust, dat verstaan
weer ettelijke jongeren, n.l. novellen te schrijven. Dit boek van Eilkema De Roo is
er een voorbeeld van, en ook hoe iemand, die in zijn romans veelszins troebel en
raar de dingen bij elkaar zet, in zulke korte verhalen luchtig, klaar en eenvoudig kan
zijn. En meerendeels erg onschuldig, onschuldig-vroolijk, als die Kunst en Biefstuk
en Het meisje en de Apache of Het meisje met de rode haren of onschuldigernstig
als De Moraal die van elastiek lijkt en De Dissonant. Hetgeen dan zeggen wil, dat
niemand door deze spijze zijn aesthetische of ethische maag overladen zal,
ondersteld dat hij zulk een orgaan rijk is. Het begint soms erg gewichtig en het doet
soms erg diepzinnig, maar dan is 't ook weer ineens gedaan en mogen wij er van
denken wat wij willen of ook heelemaal niet denken, als wij dat liever willen.
Intusschen vertelt de auteur heel smakelijk en vaardig, zonder een pose tot wat ook,
en dat voegt zich dan wonderwel bij de onpretentieuse luchtigheid van zijn
verhaaltjes, van welke eigenlijk alleen het eerste De Droesem en dat Sprookje een
zwaarderen, maar dan ook bepaaldelijk sentimenteelen toon aanslaan, min
aangenaam voor het gehoor en beslist van de melodramatische soort.
Waar de schrijver echter meer ironisch en vroolijk blijft, is hij genoegelijk om te
lezen met vaak fijne levendheidjes. Hollandsche ontspanningslectuur van goeden
huize. En dat wil in dit genre hier heel wat zeggen....
F.C.
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De kolk in de Kreek, door J.W. de Boer. Brusse's Uitgeversmpij.
Rotterdam 1920.
Een taal als 't knallen van een brutale motor en zoo is ook ongeveer de inhoud, van
een hevigheid, die of melodramatisch of ook wel pathologisch kan zijn en eigenlijk
den indruk van beide maakt. Er wordt hier een stuk jongemanneleven.... uitgebeeld
(kan men zeggen, maar juister is uitgevloekt) dat aan zijn bijzonderen aard en
levensonmacht allerlei rampen te wijten heeft, maar ook groote bekoring oefent op
meer dan een beminlijke vrouw, omdat er iets van den dichter en den mysticus in
dezen onevenwichtigen jongen steekt. Tenminste aldus schijnt de bedoeling te zijn.
Zelf zien doet de lezer hier niet veel: het is alles veel te lyrisch gehouden en ook
van die meisjesfiguurtjes komt maar heel weinig terecht. Maar het radeloos
zieke-van-geest wil men, lezend, wel gelooven. Uit al dit overspannene, gewrongene,
over-gevoelige, voos-artistieke blijft eigenlijk enkel die eene indruk over, dat de
auteur hier een zielsziekte van zich af crachtte te schrijven. Het is te hopen, dat
hem dit gelukt is. Zoo'n kuur is altijd nog wel de drukkosten waard en het komt er
dan tot zekere hoogte ook niet op aan, wat er verder van zulk geschrijf is terecht
gekomen: een naargeestige verzameling malligheden, die de pretentie hebben
hoogdichterlijk te zijn. Indien de schrijver waarlijk eenig talent bezit, kan hij dit in
een volgend boek toonen, nu hij zich heeft vrij geschreven van de benauwingen,
die voornamelijk een ellendige diensttijd in de mobilisatie-jaren en al te veel
vrouwenaandacht hem berokkenden. Dit boek zal dan zijn groeistuip geweest zijn.
F.C.
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Trouw en ontrouw.
De man.
De vrouw.
De minnaar.
Het dienstmeisje.
Het is een voorjaarsnacht. De tuindeuren staan open. Zij is bezig, dokters instrumenten
in een valies te pakken. De man maakt een drank gereed.
HIJ.

Het is wel wat ver, kindje, maar mevrouw Leuven is ernstig ziek en bovendien heeft
zij nu eenmaal een vast vertrouwen in mij en je weet - dat is eigenlijk het eene
noodige voor een patiënt.
ZIJ

(loopt naar een hoektafel; haar witte peignoir sleept in breeden val haar na),

moet je de glycerine ook mee hebben?
HIJ.

Ja, maar niet die groote flesch, een kleinere is voldoende.
ZIJ

(sluit het valies, ziet hem aan).

Ben je niet moe? Je hebt nauwelijks een uur geslapen.
HIJ

(geirriteerd).

Vraag dat toch niet altijd. Ik ben niet moe, als ik werken moet. Het is een heerlijke
nacht, dat uurtje fietsen zal mij goeddoen.
ZIJ

(tuurt in den schemerigen tuin; plotseling hevig).

Laat mij meegaan met je.... het is zoo'n wonderlijke nacht.... ik ben zoo onrustig.
HIJ

(bezorgd).
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Maar kindje, je bent toch niet alleen in huis, je hoeft niet bang te zijn.... En het is
hier zoo'n vreedzaam dorpje! Sinds menschenheugenis hebben ze hier geen dief
of zelfs een lastige landlooper gezien!
ZIJ

(bedwongen).

Ik ben niet bang.
HIJ

(houdt drank tegen het licht).

Welnee waarom zou je. En je sluit de tuindeuren voor ik wegga en de luiken op de
grendel.
ZIJ

(nadrukkelijk).

Laat mij méégaan met je.... Ik kan de stilte hier niet verdragen.... het gonst in mijn
hoofd, die eeuwige stilte....
HIJ.

Kind, je weet wel, dat ik je niet kan meenemen, dat belemmert mij in mijn werk en
bovendien.... jij moet je normale nachtrust nemen, jij hebt een fragiele gezondheid.
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ZIJ

(hevig).

Mijn nachtrust!.... Rust, rust, ik kan geen rust meer hebben. Alles is vrede en stilte
en rust. Ik stik erin.
HIJ

(is bezig met de drank).

Verdomd, nu doe ik er teveel morfine in, nu kan ik weer van voren af aan beginnen.
Dat duurt twintig minuten langer.
ZIJ

(sluipt beschaamd naar de deur).

Ik zal weggaan.
HIJ.

Nee, 't is mijn eigen schuld. Geef mij die andere flescheven aan.
(Hij is zwijgend-aandachtig met spiritusvlam bezig).

Maar zie je nu wel, dat je je werk afgescheiden moet houden van al het andere.
ZIJ

(stil).

Al het andere.... Voor jou is al het andere secundair.... je werk gaat boven alles.
HIJ.

Ik ben een man en jij een vrouw. Juist jouw groote behoefte aan liefde maakt het
mij mogelijk te werken. Vroeger was ik rusteloos, onvoldaan, alles was doelloos
voor mij.... Als ik thuiskwam in mijn koude kamers, dan was alles, het heele bestaan
me een oppressie.... En nu heeft alles een achtergrond, een doel, een bestemming.
Nu doe ik mijn werk met toewijding, om mijn geluk om te zetten in arbeid. Als ik nu
straks naar huis terugrijd, dan weet ik, dat jij al verlangend naar me uitziet en dan
ben ik rijk en gelukkig en tevreden.
ZIJ

(heeft met toegebogen hoofd geluisterd en eens half-teeder naar hem opgezien. Bij het
laatste woord gaat een schok door haar heen).

Tevreden! Tevreden. Maar ik ben niet tevreden. Ik wil niet tevreden zijn. Ik wil niet
gelukkig zijn....
(hij doet ontsteld een stap naar haar)

Och nee - je hoeft niet te schrikken. Ik wil het nu zeggen. Het geluk benauwt me. Ik
ben er niet voor geboren. Ik moet leed en ellende hebben blijkbaar. Want.... als ik
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gelukkig en tevreden was.... dan zou ik vegeteeren. Ik voel me hier langzaam
doodgaan, afsterven. Er zit iets hier in mijn borst wat los wil springen en het benauwt
me zoo.... Ik weet niet wat het is.... Maar ik wil het je zeggen, want ik voel dat ik de
een of andere dag zal uitbarsten, losbreken uit de kooi van geluk. Ik hou van je, dat
weet je, ik weet het ook, maar het is geen motor, die alles in actie zet, het is zoo
lauw en dof. Elke dag is dezelfde, vol rustige vrede en elke kus is eender vol vredige
liefde. Ik - ik - ik zou je zoo graag haten!
HIJ

(heeft drank neergezet, grijpt haar arm).

Mij haten zou je liever dan mij liefhebben?
ZIJ

(hartstochtelijk).

Ja. Haat kan niet rusten. Liefde doet indommelen.
HIJ.

Kind, je bent overspannen.
ZIJ

(zich oprichtend).

Geweest. Nu begint de genezing. Ik begin
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mijzelf terug te vinden. Je kunt zeggen, dat het egoistisch is, maar de trouw aan
mijzelf is het eenige waaraan ik vasthou. Alleen een liefde, die sterker is dan ik, kan
mij mezelf doen verliezen. En o God daarnaar smacht ik. Ik ben niet anders dan
liefde, liefde en ik erken geen andere macht. Ik ben onbeheerscht en chaotisch, zul
je zeggen, maar de tijd der contemplatie moet voor mij nog komen. Nu heb ik
levenshonger, ik wil op het leven bijten, net als een kind dat kiezen krijgt op een
beenen ring bijt. Ik kan niet kalm het leven gaan zitten aankijken, ik wil me erin
gooien. Wat geeft het mij, hoe Schopenhauer of Spinoza het leven ziet? Ik wil het
beleven, ervaren.
HIJ

(smartelijk).

Ik dacht dat je aan mijn liefde genoeg had. Ik dacht dat mijn geluk, jou voldoende
levenstaak was.... Jij bent alles, alles voor mij.... ik besta niet anders dan door jou,
jij bent de bron van al mijn kracht en blijmoedigheid.... Kind, ik wil dat jij gelukkig
bent, waarachtig gelukkig.
ZIJ

(terwijl de hartstocht daalt naar teederheid).

Och, mijn jongen. Ik had misschien nooit moeten trouwen. Ik kan geen sleur
verdragen. Maar ik geloofde zoo vast, dat bij jou, bij jou geen sleur mogelijk was..
Ik meende, dat ik alleen aan jou zou denken.... en - ik moet aldoor mezelf meesleuren
overal. Waarom kan je me mezelf niet doen vergeten? Dat is toch gebrek aan liefde
bij jou?
HIJ

(terug naar het spiritusstel).

Zoo, nu moet je even zwijgen, anders vergis ik me opnieuw
(hij is bezig, rug naar haar toe).
ZIJ

(is even verslagen; dan heeft ze een beweging van woede; ze trapt het valies weg van haar
voet. Dan komt de resignatie; ze haalt zijn hoed en jas, zet lucifers gereed).

HIJ

(kurkt de flesch dicht, haastig).

Zoo, eindelijk. Twintig minuten oponthoud; ik zal hard trappen, anders komt er een
zenuwcrisis bij die vrouw. Wachten brengt haar in een toestand van delirium. Heb
je een kaars voor den terugweg? Of nee, dan is het licht, om halfzes is het al licht.
Zoo
(trekt jas aan).
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ZIJ

(geeft hem hoed en lucifers. Hij wil haar mond kussen, maar zij wendt hem haar wang toe).

HIJ

(ziet haar even aan met pijn, dan):

Het is nu bij drieën - ik zal wel niet voor zeven uur terug zijn. Dag vrouwke.... bedenk
dat zieken niet mogen wachten.
ZIJ

(koel).

Neen, ik wéét hoe wachten onduldbaar is.
HIJ

(neemt valies, gaat er mee door tuindeur en gespt het vast op zijn fiets, roept over zijn
schouder).

Sluit nu de tuindeuren voor ik weg ben.
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ZIJ

(toonloos).

Dadelijk.
(Zij staat bij de tafel en staart den tuin in, waar hij bezig is; het grint kraakt, hij rijdt de
fiets naar het hek. Plotseling werpt ze zich naar den tuin, roepend):

Liefste, liefste.
HIJ

(komt verschrikt terug).

Wat is er, kindje, ben je niet goed.
ZIJ

(slaat haar armen om zijn hals).

Zoen me, zoen me, mijn mond, hier, ik ben van jou, hoor, voel je het, voel je het?
(Ze knelt zich tegen hem aan).
HIJ

(maakt zich los).

Kind, hou me nu niet langer op. Ik moet weg, begrijp dat nu. Ik ben straks immers
terug, om zeven uur.
ZIJ

(laat hem niet los; met diepe stem).

Maar.... als je eens niet terugkwam? Of - als ik eens weg was? Dan heb je als laatste
gedachtenis mijn mond en mijn armen om je hals.... en weet je, dat ik je liefste
noemde....
HIJ

(ongeduldig).

Kind, nu moet je naar bed gaan, heusch ik moet weg. Ik ga toch geen pleziertochtje
maken
(zachter)

Dag mijn vrouw, mijn alles.
(Hij rijdt weg).
ZIJ
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(schrijdt langzaam den tuin in. Het maanlicht schemert op haar witte gestalte. Van een
vroegbloeiende seringenboom plukt zij een tak bloesem en ademt diep den geur in. Langzaam
treedt ze de kamer weer binnen, leunt tegen de hooge openslaande deur en blijft roerloos
naar buiten zien. Eens reikt haar gestalte omhoog als naar iets ongrijpbaars. Haar eene arm
blijft omhoog gestrekt en zij leunt haar hoofd ertegen, terwijl zij steeds den seringengeur
inademt. Een half uur gaat voorbij. Dan dooft zij de lamp en ontsteekt eenige kaarsen. De
maan komt sterker schijnen; een streep van haar scheemrig licht valt over het vloerkleed
voor de hooge ramen. Zij schuift een lage fauteuil naar de open deur, met de rugleuning
half naar den tuin en zinkt langzaam er in neer. Het geruisch der boomtoppen in den
nachtwind wordt sterker. Enkele nachtgeluiden dringen vaag tot haar door, het verre kraaien
van een haan doet een heimwee wellen in haar hart naar het namelooze. Ze sluit de oogen.
Een zachte voetstap klinkt op den weg. Ze glimlacht, en houdt de oogen gesloten. Ze weet,
dat de ander komt).

HIJ

(treedt zacht achter haar, buigt zich over haar stoel en ziet haar aan. Zij heft de armen naar
hem omhoog en omvat zijn hoofd. Dan langzaam, bedwelmend, kussen zij elkaar).

ZIJ

(zacht-mij merend).

Het lijkt een droom, zooals je komt.
HIJ

(zet zich op de leuning van haar stoel).

Ik voelde, dat ik je zien zou.... Ik ben gaan wandelen, het was zoo'n wonderlijke
nacht.... ik was zoo onrustig.... ik kon niet slapen. Ik heb een verklarend briefje
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voor mijn vrouw achtergelaten en ben hierheen gewandeld....
ZIJ

(plotseling jong, speelsch, uitdagend).

Heb je in dat verklarende briefje gezet, dat je naar mij ging?
HIJ

(ziet met aandachtige teederheid op haar neer).

Hoe kom je hier zoo.... of je mij wachtte?
ZIJ

(plagend)

Ik was zoo onrustig, ik kon niet slapen. Ik heb mijn man geholpen met alles in te
pakken. Toen hij weg was, ben ik hier gaan zitten....
HIJ.

Heb jij hem geholpen met inpakken? Moest hij uit?
ZIJ.

Ja, vannacht is een van zijn patiënten ziek geworden. Het lijkt werkelijk, of het zoo
was voorbeschikt. Ik voelde dat je komen zou....
HIJ.

(keert haar stoel naar den tuin)

Wat een bedwelmende nacht.... heerlijk, dat onwerkelijke maanlicht.... alles lijkt nu
een sprookje. Dit zijn de oogenblikken, waar het leven op steunt. Laat me bij je zitten
in je stoel
(zij klemmen zich vast tegen elkaar en zien onafgebroken in elkanders oogen. Het
mysterie der liefde schemert in hun harten).
ZIJ

(droomerig).

Ik zou je altijd door willen aanzien. Ik voel mij opgelost in je oogen.... ik zink er dieper
in, telkens dieper.... en het is een zoete pijn, of er iets uit mijn hart gescheurd wordt
en met balsem gedekt de wond....
HIJ

(haar teeder omvattend, als was zij een broze kostbare bloem).

Ik zie in jou mijn diepste zelf weerflonkerd. Je bent mijzelf en het andere wat ik niet
ben. Je geeft mij: het sprookje.... het namelooze, de glans die een enkel moment
blinkt over het leven.... Ik heb van jou altijd gedroomd als het ideaal. Nog steeds
blijf ik diep verwonderd als ik beséf dat jij bestaat.... het is of ik je altijd gekend heb,
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maar in droefenis altijd, in de weemoed van zomeravonden en het gesuis van de
lamp des winters als ik werkte. Je bent altijd om mij heen geweest, maar ik wist niet,
dat je bestond in de realiteit....
ZIJ

(zich half oprichtend, de hand over haar oogen strijkend).

Het is zoo vreemd, dat ik van jou hou. En dat ik van mijn man hou. En ik heb altijd
gedacht, dat je maar van één mensch met je geheele wezen kon houden. Het verwart
mij, het maakt me báng. Ik hoor aldoor de banale woorden: overspel, ontrouw, een
vrouw die een minnaar heeft, een man die zijn vrouw bedriegt.... dat is het angstige
dat iets wat zoo subtiel en innig in jezelf bestaat, analoog is aan de grofste
leelijkheden daarbuiten.
HIJ.

Ja. Het leven doet je soms duizelen. Want wij zijn niet eenvoudig menschen, die
met de verkeerde getrouwd zijn. Jij en ik zouden
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niet met elkaar getrouwd kunnen zijn. Wij verlangen dat ook niet. Wij zijn gelukkig
in ons huwelijk, maar we hebben een vervoering noodig, die niet in dagelijkschen
omgang kan blijven ontstaan. Die vervoering beleven wij, door elkaar af en toe te
zien. Alles is edel en voornaam tusschen ons en toch moeten wij het verborgen
houden, daar het in ons huwelijk verwijdering zou geven, die wij niet wenschen. Het
kan tusschen ons alleen bestaan in verborgen schemer.... in het openbaar zou het
verwelken als een nachtbloem in het felle zonlicht.
ZIJ

(weifelend).

Maar als het de anderen verdriet zou geven, dan is het toch niet edel genoeg....
HIJ

(rustig)

Wij zouden ons deze vervoering kunnen ontzeggen, maar ons leven zou dor zijn.
En dat wij ze ons niet ontzeggen, wordt veroorzaakt door onze huwelijksverhouding,
die ons niet onszelf doet vergeten.
ZIJ.

De veroordeelen van de wereld, de ‘traditie’ en zoo zijn niet redeloos. Het is goed,
dat de wereld grenzen stelt en wetten voor de samenleving.
HIJ.

Om die te kunnen overschrijden.
ZIJ.

Alle groote menschen hebben tegen de wetten en tradities der samenleving
gezondigd. Maar dat bewijst niets tegen de wetten. Want die zijn niet door de grooten
gemaakt.
HIJ.

Menschen als jij en ik maken onze eigen wetten en trachten zoo min mogelijk in
ruzie-achtig conflict te komen met de wetten der samenleving. Ieder zoekt harmonie
en schoonheid.
ZIJ.

Maar het kost zelfbeheersching en.... het geeft in de practische werkelijkheid tallooze
moeilijkheden. Nu zitten wij hier te praten. Als mijn dienstmeisje ons ziet, komt er
het meest banale perfide schandaal van....
HIJ

(kalm).

Natuurlijk. Zij moet ons dus niet zien.
ZIJ

(ziet hem aan).
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Ja. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Je bent alleen jezelf verantwoording schuldig.
Ik doe mijn man geen onrecht, door hier met jou te praten. Dit is een afgesloten tuin,
waarin niemand komt. Ik heb dit noodig en hij kan het mij niet geven. Renunciatie
zou mij verder van hem brengen.
(Zij blijven innig tezamen. De maan zinkt langzaam weg, in rossen toortsgloed aan
den leegen hemel. De glans der sterren verflauwt. Een zwakke tint, vaagt aan den
horizon: de nieuwe dag gloort in het Oosten. De vogels maken gerucht in de wuivende
boomen.... heel in
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de verte de flauwe galm van een trein die fluit. Zij huivert in zijn armen. Hij neemt haar
dichter tegen zich aan en dekt haar met zijn blik. Zijn hoofd buigt naar het hare en
zijn mond vat haar lippen... Lang blijven zij zoo.... Eindelijk richt zij zich op en zoekt
zijn oogen. Hij houdt ze gesloten).
ZIJ

(bijna fluisterend).

Waarom sluit je je oogen.
HIJ

(in denzelfden toon).

Om het namelooze inniger te voelen.
(Een leeuwerik stijgt omhoog en fluit zijn zang).
ZIJ

(opstaand).

't Is dag, wij moeten scheiden
(Plotseling treft een gerucht in huis haar oor)

Hoe laat is het, kwart over zes,
(ze luistert opnieuw, dan verschrikt fluisterend)

mijn dienstmeisje is op, ze komt zóo beneden. Je moet weg.
HIJ

(vat haar handen, ziet haar aan, en gaat naar den tuin).

ZIJ

(houdt hem terug)

Nee, dan ziet zij je gaan. Ze slaapt hierboven. Wacht.... Wat zal ik doen.... Ze hoort
je over dat grint. God, daar komt ze naar beneden. Ga hier achter de seringenboom
wachten tot ik wuif.
HIJ

(kalm).

Maak je niet ongerust, ik ga ongezien en ongehoord
(hij gaat weg).
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ZIJ

(staat een oogenblik met de handen om haar wangen in uiterste zenuwbeheersching. Dan
heeft zij haar kalmte geheel herwonnen. Zij leunt opnieuw tegen de tuindeur, en blijft roerloos
als de deur opengaat en het dienstmeisje binnenkomt).

DIENSTMEISJE.

Gunst is dat schrikken. Ben u al op mevrouw?
ZIJ

(ziet rustig om).

Ja, maar ga je gang maar.
DIENSTMEISJE.

Is u niet goed, mevrouw, u ziet zoo wit?
ZIJ.

Ik ben wat moe. Wil je de gordijnen in de slaapkamer niet opentrekken, dokter is
vannacht gehaald. Ik hoop, dat hij straks nog wat slapen kan. Zet een geklopt ei
naast zijn bed, wil je.
DIENSTMEISJE.

Gunst dokter is zeker naar mevrouw Leuven. Die was gisteravond al zoo naar,
Truitje van de melkboer vertelde het, ze dacht bepaald, dat 't mensch vannacht 't
af zou leggen. Nou, dan zel dokter wel moei wezen, 't is bijna een uur fietsen naar
Rozenoord.
ZIJ

(den tuin inziend).

Ja. Er is gelukkig geen ochtend spreekuur vandaag. Wil je eerst even een kopje
thee zetten en dat ei voor dokter kloppen?
DIENSTMEISJE.

Zal ik dan maar later vegen, mevrouw?
ZIJ

(rustig).

Ja, maak eerst de keuken maar aan kant.
Het dienstmeisje gaat weg. Zij wankelt even van vermoeidheid, dan
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resoluut, doet zij de deur op slot, loopt den tuin in en wuift. Hij gaat; bij het hek groet
hij ernstig, devoot. Zij tuurt hem na, een vreemde glans in de oogen, als had zij
geschreid om een aangrijpend gedicht. Zij zinkt in een lage stoel en ziet de kamer in.
Langzaam, heel langzaam keert zij tot de werkelijkheid terug. Er wordt aan de deur
gerammeld. Zij springt op, het dienstmeisje reikt haar door de geopende deur een
kop thee.)

Dank je, en zet je het ei gereed?
(sluit de deur. Zij drinkt met diepe teugen de geurige ochtenddrank. Al meer en
meer verflauwt de herinnering aan het doorleefde van den nacht. De helle dag eischt
haar op. Een geruisch op den weg trekt haar aandacht. Haar man keert terug. Haastig
zet ze haar kopje neer en wil hem tegemoet gaan. Echter is er een aarzeling in haar.
Ze wacht bij de tuindeur. Hij stapt van zijn fiets en komt moe, als gebroken, binnen).
ZIJ

(helpt hem jas uittrekken).

Wil je een kop thee?
(haar stem is abstract).

HIJ

(ziet haar aan zonder antwoord).

ZIJ

(legt zijn jas neer, kijkt bevreemd naar zijn starenden blik).

Wat is er?
HIJ

(langzaam, toonloos)

Ik heb het spel verloren....
ZIJ

(terwijl een koude schrik om haar hart slaat).

Wat bedoel je.
HIJ

(voor zich heen).

O, dat je het leven in je handen hebt, zoó in je twee handen - en toch machteloos
bent. Er wordt over je beschikt, je bent niet anders dan een atoom tegenover een
ander atoom, je bent niet anders dan een kracht, een werking, een aanleiding tot
andere werkingen. Ieder mensch is een machtloos werktuig in de schepping
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(hij zakt op een stoel, voor zich uit starend).
ZIJ

(blijft roerloos staan).

Hoe kom je tot deze overpeinzing?
HIJ

(in denzelfden toon)

Zij stierf onder mijn handen voor ik het. zag.... terwijl ik er bij was en meende haar
te behouden.
ZIJ

(met iets verstards).

Je spreekt van mevrouw Leuven en den dood.
HIJ.

Ja.
ZIJ

(langzaam nadrukkelijk).

Je bent dus óók als dokter blind.
HIJ

(heeft eerst niet geluisterd. Dan dringt de zin van het gezegde tot hem door. Hij ziet haar
aan).

Ook als dokter blind? Wat wil je daarmee zeggen?
ZIJ.

Je verloor dit spel. De inzet was het leven van een vreemde vrouw. Je zag niet, dat
je ging verliezen. Maar er is een ander spel. De inzet is hooger, die is de liefde van
je eigen vrouw. En je ziet niet, dat
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je die gaat verliezen. Zij sterft onder je handen, voor je het ziet, terwijl je erbij bent
en meent haar te behouden.
HIJ

(door de schriklijkheid des doods beter gestemd haar te begrijpen dan toen hij ging in drang
tot arbeid en redden).

Jouw liefde dood?
(Plotseling opstaand, naar haar toe).

Het is nog niet te laat
(schor)

Zeg dat het nog niet te laat is, dat ik nog kan redden
(hij grijpt haar handen)

Zeg het dan.
ZIJ

(vreemd-inzichzelf denkend).

Ik weet het niet.... alles is stil en koud. En toch.... dat ik je waarschuw, dat ik telkens
tracht mij te laten redden.... dat is nog levenskracht. Mijn liefde wil niet sterven, zij
klampt zich vast aan het leven. Maar zij is verzwakt door ontbering....
HIJ

(zakt voor haar op zijn knieën).

God, eisch niet zoo iets vreeselijks van mij. Ik wil alles offeren, ik wil de mislukking
van mijn werk blijmoedig dragen, ik wil een bedelaar worden, maar laat mij dat
houden.
(Hij staat op, strijkt zich over het voorhoofd, ziet haar aan)

Hoe komt dit alles zoo vreemd? Is er iets gebeurd, heb ik iets gedaan.... hoe komt
deze crisis zoo plotseling in ons?
ZIJ.

Je zag niet hoe de crisis al nader en nader kwam Herinner je je niets van ons gesprek
vóor je ging? Je noemde mij overspannen. Ik belemmerde je in je werk. En je had
gelijk. Jouw werk mag niet wachten. Ik had het oogenblik slecht gekozen: 's nachts
terwijl je uitgeroepen wordt naar een ernstige zieke en bezig bent een drank klaar
te maken die er zeer op aankomt.... dat is geen oogenblik om een gesprek over
liefde te voeren. Maar als een vrucht rijp is, valt hij af. Niet vroeger en niet later. Ik
moest alles zeggen vannacht en het noodlot wilde, dat je er niet naar kon luisteren.
Maar - een ander oogenblik was eender geweest. Je bent altijd van je werk vervuld.
Je gaat uit of komt thuis van een zieke en in je vrijen tijd schrijf of lees je over je
werk.
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HIJ

(zwak verdedigend).

Wat ik doe, wil ik zoo volledig mogelijk doen.
ZIJ.

En liefhebben dan, doe je dat zoo volledig mogelijk? Liefde is voor jou alleen de
belichting van je werk, je kunt er goed bij zien en prettig werken. Maar voor mij is
mijn werk: de liefde. Ik erken haar alleen als het eene noodige.
HIJ.

Kind - dat is het immers ook voor mij. Wat kan alles in de wereld mij schelen, behalve
jouw liefde. - Maar ik kan mijn werk niet slecht doen, je zou niet van mij kunnen
houden, als ik het minder goed deed. - Voor jou werk ik alleen....
ZIJ.

Ik vraag je niet, je werk slecht te doen. Ik vraag je alleen; dwing
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mij, om je lief te hebben. Liefde eischt voortdurend voedsel. Het is niet voldoende
in abstracto te weten dat je van elkaar houdt. Liefde moet dwang zijn, geen luxe.
Zoo als een arme slokker hard moet sjouwen om zijn brood te verdienen en te blijven
bestaan, zoo moet liefde zijn. Liefde moet geboren worden uit nood, het moet zóo
zijn, dat je dóodgaat als je niet kunt liefhebben. Och - ik geloof, dat alleen een vrouw
zoo voortdurend en altijd de onverzadelijke behoefte tot liefde heeft.
HIJ.

Je zegt: dwang. Maar als ik je ooit zou willen dwingen, dan zou je je losrukken en
je vrijheid eischen.
ZIJ

(vreemd glimlachend).

Zoo is het.
HIJ.

En toch wil je dwang?
ZIJ.

Ik wil de dwang. En toch zal ik de vrijheid eischen. Jij moet den weg vinden, om
meester te zijn over mij en tegelijk de bedelaar. Ik wil altijd strijden, van mij af slaan
en bijten als ik de koorden voel, die mij zullen snoeren. En toch wil ik ze. Je moet
mij binden, je de meester toonen en dan als bedelaar knielen en wachten wat je
van mij ontvangt. Maar altijd moet ik voelen, dat je om mij strijdt, want leven is niet
anders dan strijden.
HIJ

(loopt heen en weer).

Maar kind - en jij dan? Moeten we niet gelijkelijk strijden? Moet jij alleen maar om
je laten vechten en zelf passief zijn?
ZIJ

(weemoedig).

Het schijnt zoo te moeten. Een moet altijd het meeste liefhebben het sterkst zijn en
de ander vasthouden.
HIJ.

Dus ik....
ZIJ.

Nu nog.... het zal veranderen misschien - als ik ouder ben Dan zal ik de actieve zijn.
- Ach, het zijn maar maskers, die we om beurten dragen. Zijn we niet allen arme
hongerige slaven? Nu draag ik het masker van jeugd, schoonheid en kracht en wie
mij aanzien, brengen hulde. Waarvoor zouden wij het masker dragen, als het niet
die vreugd tenminste bracht? Maar inwendig ben ik arm en hongerig als jij. Als jij
nu de sterkste moet zijn, om mij te behouden - later wisselen wij van masker, dan
zal ik strijden.
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HIJ.

Mijn vrouw - waartoe die strijd.... Ik heb je lief, altijd.
ZIJ.

Het is niet anders - Als nu onze liefde sterk genoeg was, dan spraken we niet van
strijd. Maar we moeten haar groot brengen met moeite en offers - zij - zij is immers
ons eenig.... ons eenig kind....
HIJ

(plotseling in onbegrepen diepte ziend)

Ons kind....
E. VAN LOON-VAN LOKHORST.
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De vrouw met de grijze oogen.
I.
Ze was een stugge, starre, spijkerharde vrouw, onbehaaglijk van vormen met een
onaangenaam doordringende stem, die steeds een ondertoon van wantrouwen
behield. Haar gelaatskleur was van een eeltig-geel, heur oogen waren hardblauw,
zelden vrij van een spotachtige flikkering en het grofzwarte haar met zijn vale plekken
van doorzettende grijsheid, lag strak tegen den schedel gekamd om van achter te
eindigen in een dunne, smakelooze knot. Ontstemmend door hoekigheid waren al
haar gebaren, iets ondoorspeurbaar kils ging van haar uit, een soort geestelijke
kelderlucht, terwijl zij tevens het licht verzetwekkend besef deed ontstaan, dat men
in velerlei opzicht stil doch genadeloos door haar werd becritiseerd. Het scheen dit
besef te zijn, dat haar bij eerste ontmoeting zoo antipathiek maakte, want men
voelde in haar geen tegenwicht voor dien ontledenden zin, terwijl evenmin viel te
bepalen, uit welk gezag deze stamde.

II.
De man leek in vele opzichten aan haar tegengesteld. Hij was herculisch van bouw,
schoon niet lang, had een gaaf-blank, hooggewelfd voorhoofd, groote, stralende
kinderoogen en een pracht van een grijzende profetenbaard. Zijn gelaatskleur was
bloeiend-jong, zijn stem klankrijk en diep. Hij wekte onmiddellijk vertrouwen en
bewonderende genegenheid. Steeds bleek hij bereid tot wijsgeerige gesprekken,
zonder naar een bepaalde uitkomst toe te willen redeneeren. Men schaamde zich
onwillekeurig met hém over dingen van iederen dag te beginnen, schoon hij niet als
abstract denker poseerde. Integendeel: de toon van zijn spreken verried
belangstelling voor alles, hij vermocht te luisteren soms met glimlach-overglansd
gelaat, aldus het genot van het vertellen verdiepend, terwijl hij door een onverwacht
opbloeiend beeldend woord aan de meest oppervlakkige conversatie bizondere
beteekenis wist te geven.
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III.
In één opzicht leken de man en de vrouw overeenstemming te bezitten: ze waren
beide werkers. Doch juist in die overeenkomst toonde zich hun ontzaglijk verschil.
De vrouw streed met het werk, een verbitterde kamp van iederen dag en ieder uur,
die haar een voortdurende, pijnlijke en sloopende nederlaag bezorgde. Zij was en
bleef de slavin van heur huishouding, niet de goedwillige en onbewuste sloof, die
een levensvervulling daarin vindt, doch de gebondene aan den dagelijkschen arbeid,
opstandig en onderworpen in éénen. Geen enkele overreding vond vat op haar:
haar noodlot voltrok zich in de verbitterde plichtsbeklemming van elken dag en elk
uur. Nooit was iets rein genoeg, zelden iets deugdelijk genoeg en van voltooiing
kon nimmer sprake zijn. Het scheen, of ze de mogelijkheid van bevrijding - zelfs
tijdelijke - a priori in zichzelf had afgebroken. En zoo kon het gebeuren, dat er
ondanks haar woedenden ijver toch nooit de warm-vrouwelijke sfeer van gezelligheid
heerschte in de kamers, waardoor haar rustelooze bedrijvigheid aanging en ze
slechts noodgedwongen tijd vond het gareel te verlaten en de ruimte in te gaan.
De man daarentegen gaf zich blij en volkomen verloren in iederen arbeid, dien
hij aanvatte, als hij streed was het om te overwinnen en zijn krachtsbewustzijn te
stalen, terwijl hij nooit offerde aan nutteloozen tegenweer. Hij was beeldhouwer,
bouwmeester en wiskundige en muntte in elk der drie hoedanigheden uit. Reeds in
zijn jonge jaren had hij een prix de Rome verworven en enkele grootsche statuen
waren door hem uitgevoerd. Als bouwmeester had hij zich in vakkringen een
ongemeenen roep verworven en zijn wiskundig talent was aan den dag getreden
door het schrijven van een standaardwerk, in gebruik bij het Hooger Onderwijs. En
ondanks dit hadden zijn kundigheden hem géén vaste plaats in het maatschappelijk
leven doen verwerven en was - van onder af bezien - zijn bestaan wankel.
Broodsgebrek dreigde meermalen, zuinigheid bleef steeds geboden en materiëele
onafhankelijkheid was zelden voor langer dan enkele maanden gewaarborgd. Dit
vond zijn diepste oorzaak in het feit, dat hij met het klimmen der jaren zijn
kundigheden al minder had willen richten naar de behoeften der samenleving. Deze
scheen hij te kennen noch te erkennen. Hij wilde een vrije geestelijke arbeider zijn,
een die durend verkeert ‘in den wijngaard des Heeren.’ Hij kon niet toelaten, dat
zijn gemeenschap met de ruimte verbroken werd en was niet bij
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machte iets anders te volgen, dan de inspiraties, welke hij onmiddellijk uit haar
voelde te ontvangen. Hij beleed zichzelf ook niet als beeldhouwer, noch als
bouwmeester noch als wiskunstenaar. Hij weigerde nimmer opdrachten, die hem
uit ‘de wereld’ gewerden, doch hij voerde ze uit zonder zich te binden aan eenigen
tijdsduur en louter op de wijze, die hem ingegeven werd. Opdrachtgevers van beperkt
begrip meenden dan ook wel, dat hij opzettelijk hun projecten verbrak en vonden
een vreemden hoogmoed in hem. Zijn ‘eigen werk’ ging intusschen steeds door.
Doch zijn beeldhouwwerken schenen al minder aan naspeurbare natuurvormen
ontleend, zijn bouwontwerpen leken uitsluitend transcendentaal en hij vermeide
zich in beschouwingen over hoogere wiskunde, die bijna geen aanknoopingspunt
boden met de bestaande literatuur. Ook was hij gekomen tot reeksen philosophische
geschriften, waarin een mystieke terminologie werd gebezigd, die voor oningewijden
het verstaan vrijwel onmogelijk maakte. Wat men hem - o zonder zijn persóón gering
te schatten! - het meest kwalijk nam, was zijn afkeerigheid van de aesthetiek. Hij
wilde geen schepper van schoonheid geheeten worden, wijl hij geen enkelen
voor-opzet meer wou erkennen. Alles wat hij ontving - elke opdracht uit de ruimte was hem even goddelijk en hij erkende slechts het werk, dat van den ‘éénen adem’
doorstroomd werd. Bij een minder universeel aangelegden geest zou een dergelijke
leefhouding onmiddellijk noodlottig zijn geweest en tot machtelooze divagatie hebben
geleid of vruchtlooze zelfinkeer. Niet alzoo bij hem, wiens geest eenmaal tot bouwen,
dat is harmonisch ordenen was voorbestemd. Slechts verwierf hij er zich - in zijn
verschillende levensphasen - de vriendschap mede van een aantal vaag-mystieke
dweepers, die gaarne een meester in hem zagen of met hem meedroomend zich
opgeheven en geestelijk-verwijd waanden. Natuurlijk verliet het meerendeel dier
aanhangers hem na korter of langer tijd en slechts zeer enkelen bleken beproefd
getrouw. Hem deerde het weinig. Hij werkte in den wijngaard. De dag hief zich,
volbloeide en zonk, zijn arbeid ging ononderbroken voort. Misschien was de avond
hem het liefst, wijl hij de nadering van den beminden nachtdood spelde. Of ook
omdat binnen de beslotenheden van het lampdoorlichte vertrek de uit de ruimte
ontvangen beelden klaarden en zich verscherpten. Tevens wist hij dan de
aanwezigheid der vrouw. Maar het wezensverschil scheen tot tastbare uiting te
komen in het bewegen hunner sterk van elkaar afwijkende handen. De zijne waren
blank, gevuld, even-

Groot Nederland. Jaargang 19

14
redig-gespierd en harmonisch wilsdriftig. Ze bewogen zeker, als werden zij geleid.
De hare daarentegen waren grauw, gerimpeld en van kloven doorkerfd. Ze leken
als in een voortdurend blind wroeten gevangen. Ze deden verrichtingen, waaraan
elke hoogere zin vreemd bleef.

IV.
Deze menschen hadden één kind: een meisje, dat ondanks haar onvolgroeidheid
reeds toonde meer wezenseigenheden van den vader dan van de moeder te bezitten.
Ze kon die echter vooralsnog niet ter zelfbevrijding aanwenden en bleef derhalve
onder den druk van de vrouw. De moeder bleek alle teederheid te missen. Aan dier
gevoelsuitingen ontbrak het ongewild-warme, dat ze waardevol en begeerlijk had
kunnen maken. Ze verzorgde haar kind naar het uiterlijk op suf-degelijke wijze, maar
nooit kwam in haar gelaat de lieve, hooge innigheid, die het aanschouwen van het
kind wekt bij de moeder-van-harte. Nooit had men het meisje uitbundig hooren
kraaien, daar ze het vermogen niet bezat fantazierijk met haar te spelen. En erger:
ze verstond niet, dat het kind spel behoefde, bemoeilijkte haar omgang met
vriendinnetjes van denzelfden leeftijd, dempte heur jeugddrangen. Ook met dit
meisje voerde de vrouw een naargeestig zich herhalenden, dagelijkschen strijd. Zij
verlangde, dat het kind haar als een dienstbare in het huishouden behulpzaam zou
zijn, wist nooit te zorgen de maaltijden op een vast uur gereed te hebben, zoodat
het rustig en tijdig naar school kon gaan en drong steeds weer werk op, dat haar
tegenstond. In dezen strijd behaalde de vrouw schijnoverwinningen, daar ze het
kind tot driftuitvallen prikkelde, die een motief boden haar het vertrek uit te zetten
en de hulp van den man in te roepen tegenover haar onwilligheid. Deze stelde zich
echter nooit partij en het gefurie der beide vrouwen leek hem zelfs uiterlijk niet te
beroeren. Soms echter, als de vrouw bij herhaling op ingrijpen aandrong verklaarde
hij zijn standpunt. Hij zeide dan berustend, dat de twee elkaar niet konden verstaan
en de vrouw misschien in détails gelijk tegenover het kind had, doch als geheel
bezien in het ongelijk bleef. En een enkele maal bemoeide hij zich met het geval,
door het meisje mede naar buiten te nemen, in de ruimte, wetend dat ze dan terstond
verrustigde en hij slechts met haar hoefde te loopen en te luisteren naar heur
opmerkingen om haar het lieve, aanhankelijke kind te zien worden, dat zij eigenlijk
was. En tusschen vader en dochter groeide dan vanzelf de eenheid door het liefdevol
begrijpen.
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V.
Bijna ieder, die hen geregeld bezocht, ging zich verwonderd afvragen, wat toch
deze beide menschen had bijeengebracht. En haast altijd kwam die vraag voort uit
medelijden met den man. Men voelde hem als den verongelijkte, den
dagelijks-gekwelde, aan wien een donker noodlot zich voltrok. Bij dieper doordringen
in de wijze van samenleven der twee, ging men gelooven dat de vrouw schuld had
aan de maatschappelijke mislukking van den man. Men wenschte hem een andere
vrouw toe, die in hoog en teeder begrijpen naast hem zou staan. Men meende te
bemerken, dat deze hem gedurig neerhaalde. Immers ze kon soms met haast
bewust-overdrijvende, hooghartige woorden stoffen op de werkkracht en het talent
van haar levensgezel, zonder nochtans zijn arbeid liefdevol te duiden. Schamper
kon ze afbrekende kritieken of uitingen van wanbegrip belachen, terwijl ze hém
nimmer dadelijke en spontane waardeering bood, en het hoogstens scheen, dat ze
hem door het moedwillig onthouden van lof wilde aandrijven tot een opperste
geestesspanning. Aldus duidde hij ook wel de verhouding tusschen hen tegenover
een enkele vertrouwde. Hij noemde haar dan in zijn eigenaardige beelding de nacht,
die zijn geesteslicht steeds weer doovend moest omvatten, opdat het té stralender
mocht herrijzen. Of wel sprak hij van het uitgescheurd worden in offering om
harentwil, waarvan de eindbedoeling lag in de loutering van zijn eigen wezen. En
hij heette haar de neergang, waarin zijn eenzame vreugde moest verzinken. Doch
géén van de vrienden verstond dit ten volle. Een enkele deed alsof hij het
aanvaardde, doch bewaarde den twijfel in zijn hart. Deze hield alles voor een gewilde
zelfbegoocheling, de tragische neiging om de geestelijk-arme vrouw te tooien met
het beste van het eigen schoon. Terwijl een ander in 's meesters ongebreideld
verlangen naar aanbidding de verklaring zocht....

VI.
Ook de jonge vrouw met het sterke levensbesef en den grooten hartstochtsmoed,
die een tijdlang was opgenomen in het vreemde gezin werd van den aanvang af
verbijsterd door de wreede tegenstelling der in echt vereenigden. Ze was een
beeldhouweres, getroffen en geboeid door de rhytmiek van enkele werken, die zij
van den man gezien had. Zij bleef echter vreemd staan tegenover zijn verwerpen
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van den klassieken vorm. Maar vroeg hem niettemin haar een leermeester te willen
zijn. In enkele gesprekken peilde hij den aard hunner verwantschap en bood haar
toen - ingaande op de kern van haar verlangen - verblijf in zijn huis aan, voor zoolang
ze dit wenschen mocht. Hij gaf haar te kennen géén bewust leider voor haar te
willen worden, doch haar eenvoudig te zullen steunen, door het laten verwijlen in
zijn sfeer. Dies ontwierp en modelleerde zij in het vertrek, waar ook hij arbeidde aan
geschrift, berekening of klei-ontwerp, sprak en wandelde met haar, naar het hem
ingegeven werd en voltooide eigenhandig of door aanduiding, hetgeen zij had
opgezet. En na zeer korten tijd reeds waardeerde zij hem als de ideale leermeester,
die nooit poogt te beinvloeden of te leiden naar door hem afgebakende
werkmethoden, maar louter tot rijpheid brengt, wat schuchterlijk in de discipelen
zich ontplooit. Geruimen tijd belette de eerbied voor zijn geestesmacht haar op
eenigerlei wijze in te grijpen in zijn huwelijksbestaan. Wel werd ze de beschermster
van het naar den geest verweesde meisje. Nadat ze eenmaal in onmiddellijk
opgerezen medelijden het geplaagde kind had medegekregen voor een wandeling
ontdekte zij haar waren aard. Zij wist ééns voor goed, dat het kind vóór alles
teederheid en overneigende zorg behoefde, géén scherpe begeerigheden in zich
droeg en met het meeste gemak viel te leiden. De bedreigingen en standjes en het
gefurie der moeder bleken haar volkomen overbodig en ze stelde de vrouw tegenover
het kind gladweg in het ongelijk. Ze zeide hiervan echter niets tegen het meisje. Dit
was ook onnoodig. De jonge beeldhouweres bevond haar in één opzicht ongedacht
gerijpt. Zij kon met haar spreken argeloos als met een volwassene en juist dan werd
zij het rustigst en het meest vatbaar voor rede. Het kind bleek prettig gezelschap.
Ze bezat de zwijgzaamheid van hen, die een rijk geestesleven hebben. En haar
vragen waren geen redeloos-indringende kindervragen meer, doch hielden steeds
een eigenaardige opmerking omsloten en soms zelfs de kiem van het antwoord.
De jonge vrouw wachtte zich echter wel om openlijk partij te kiezen. Zelfs zonder
de houding van den vader te begrijpen eerbiedigde zij dien. Zij trachtte slechts
afleidend of verzoenend te werken. Wanneer er woordenwisseling of twist dreigde
poogde ze de aandacht daarvan af te brengen, wat meer dan eens gelukte. En
tusschen het kind en de nieuwe tante ontstond een nimmer-uitgesproken
verstandhouding die evenwel niet voldoende bleek om de staag zich
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herhalende aanvallen van de moeder geheel te keeren. Hetgeen eindelijk de
warmgevoelige jonge kunstenares tot daad bracht.

VII.
Het gebeurde na een heftig getwist tusschen moeder en dochter aan tafel. Het
meisje was weer het vertrek uitgestuurd en haar snerpende zenuwhuil scheurde
pijnlijk de stilte van het huis. De jonge vrouw had haar misnoegen niet kunnen
verbergen en slechts noode een afkeurend woord ingehouden. De maaltijd eindigde
in strakke gedwongenheid. Ook de man scheen getroffen. Bij het verwijderen van
het kind had hij even zijn gewone impassibiliteit verloren, onder zijn oogen vlamde
kort een drift-rood en tusschen zijn brauwen zwol een zware rimpel. Toch had ook
hij gezwegen.
De man en de jonge vrouw waren uitgegaan in den reeds doorschemerden avond.
Aanvankelijk bleef zwijgen tusschen hen hangen. Eerst toen zij de stad hadden
verlaten en een weg betraden die ver heenboog door avonddauwige landen, brak
de ban.
‘Uw vrouw had ongelijk.’
‘Dat heeft ze altijd als ze iets doet in de werkelijkheid.’
Met verbazing hoorde de beeldhouweres haar eigen, scherp-gescandeerde
woorden na en het klare, bijna koel-gegeven antwoord. Het werd haar niet tot
onmiddellijk besefsbezit, allengs merkte ze zelfs het onvolledig te doorvoelen en
toch was het haar of hij een afdoende verklaring had gegeven van wat haar in de
vreemde verhouding tusschen hem en die vrouw was gaan benauwen. Tot ze als
ging beseffen, dat hij haar opmerking verwachtte en zijn antwoord had voorbereid.
Een verwarring bestak haar en ze sprak door om die te verdrijven. Haast driftig
kwamen haar woorden. Opgehoopte ergernis brak uit en zonder hem te sparen
legde ze de wanverhouding bloot tusschen zijn vrouw en het kind, bijna hem
verwijtend, dat hij zijn onbetwijfelbaar leed verborg of verduwde. De rust van zijn
niet ontwijkend wederwoord bevreemdde haar. Hij vertelde reëele bizonderheden
omtrent zijn huwelijk en gaf daarnaast de mystieke interpretatie. Hij sprak over de
teleurstelling van zijn vrouw, die een zoon had verwacht, aldus een zekeren afkeer
van het meisje verklarend, maar tegelijk poneerde hij het fatale wezenverschil
tusschen haar beiden, dat iedere gemeenschap in de werkelijkheid tot een kwelling
maakte. ‘Elk woord is te veel. Alleen zwijgend kunnen zij elkaar verstaan,’ eindde
hij.
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Een tijdlang vielen er geen woorden. Ze gingen voort door de verzuiverde stilte des
avonds, terwijl een afzonderlijke stiltesfeer hen bleef omgeven. Het leek der jonge
vrouw of zij de macht tot terugkeeren verloren hadden en de weg hen trok naar een
vreemd en toch diepgeweten doel. Een andersoortig gesprek ging aan, zonder
zwaar op elkaar vallende vragen en antwoorden en met volle stiltepoozen. Zij voelde,
dat de aanvalswil geheel in haar was weggezonken en belangrijke deelen haars
wezens vloeiden mild uit in de fluweelen donkerte. Telkens dook een verlangen
naar belijdenis op, doch zij wist niet wat er moest uitgezegd worden. Vaag besefte
zij echter, dat in een andere sfeer wel te zullen hebben geweten. Zij kon de tusschen
hen overzwevende woorden niet als gewone werkelijkheden duiden: één trilling
bleef tusschen hen, de ééne, steeds dezelfde. Ze wist zich zéér na tot hem,
ontstorven aan het andere bestaan, waarin zij elkander vreemd waren. En
langzamerhand werd het haar, of hij al haar gedachten en gevoelens ving en
zamelde, tot ze eindelijk leeg van leven, bijna-beseffeloos zou vluchten naar zijn
wezenswerkelijkheid. Doch alsof hij ook dit wist en het voorkomen wilde, hield hij
stil, sprak van de groote macht des avonds, waarin zij zich begeven hadden en
deed haar met zich keeren.
Op den terugweg, de oogen door lichte stralen verbonden met de seinen der stad,
herwon zij haar zelfbesef. Ze wist een extase doorleefd te hebben, die thans
vervluchtigde. Toch droesemde géén teleurstelling neer. Ze besefte dat ze voor
zichzelf niets verlangd had en slechts was gedreven door deernis met hem. Hij
scheen die echter te willen ontvlieden en dit eindelijk scherpte daadswil in haar aan.
Hij móest weten, als uitkomst van hun dwaaltocht, dat zij zijn gansche leed tot in de
tragische sterkte toe, waarmede hij het droeg, doorvoelde. Zij had eerst woorden,
toen ze nabij het huis waren.
‘U draagt veel. Ieder ander zou er onder bezwijken.’
Zij hoorde een ademschok, als was hem een stoot toegebracht. ‘Straks begreep
je het beter.’ Een smarthuiver doortrok zijn stem. Daarna ademde hij breed uit. En
hij vroeg haar, als één die spreekt over een geheim, in taal slechts voor zichzelf
verstaanbaar en waarvan hij toch verwacht, dat ze begrepen zal worden: ‘Heb je
de grijze oogen van mijn vrouw weleens gezien?’
Toen ging hij haar voor in de waakstilte van het huis, alsof ze terugkwamen van
een beteekenisloozen gang.
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VIII.
De jonge vrouw kon eerst den volgenden morgen samenvatten. Was het mogelijk,
dat de stekende, hardblauwe oogen der vrouw zich konden verzachten tot een
overgegeven grijs? En bedoelde hij dat? Had hij willen zeggen, dat die vrouw voor
hem iets heel bizonders had, wat misschien géén ander kon zien en waardoor al
het andere werd vergoed.
Was hetgeen hij van de verhouding tusschen de vrouw en het kind gezegd had
wellicht ook van toepassing op die tusschen haar en hem? ‘Ieder woord is teveel.
Slechts zwijgend kunnen zij elkaar verstaan.’ Lag daarin de verklaring van zijn
volgehouden zwijgen bij dreigende oneenigheden? Het bevestigend antwoord op
deze zelfvragen bracht haar echter géén rust. Zóó liet zich toch geen wezensverschil
overbruggen. Zulk zwijgen was zelfbegoocheling, opzettelijke, dus pose, een geest
als de zijne onwaardig. Het kon niet bestaan, dat hij aldoor bleef geven of werd
leeggeroofd en niets terugontving. Of bezat hij dan een ook voor haar
ondoorgrondelijke sterkte, die hem in staat stelde de zuigende leegte dier vrouw
eindeloos te dulden? Zij verwarde zich hoe langer hoe meer en voelde opstandigheid
rijpen. Hij moest lijden, doch weigerde het te erkennen. Hij moést het verlangen
hebben naar een vrouw, die hem trachtte te verstaan en zoo ze al niet tot zijn hoogte
kon reiken, toch liefdevol waardeerde. Was hij niet een leven van toewijding waard
en al bleef hij toch immer meer schenken dan hem kon teruggegeven worden, de
erkentenis daarvan, in heerlijken deemoed gegeven, moest hem voldoening
brengen....
Altijd nog geloofde de jonge vrouw louter door deernis gedreven te worden. Toen
echter de houding der vrouw tegenover haar begon te veranderen, raakte zij tot
dieper zelfinzicht. Zij voelde, dat de andere een stillen strijd met haar had
aangevangen. Van eenige sympathie was nooit sprake geweest, nauwlijks van een
dulden. Uiterlijk wijzigde zich dan ook weinig. De plichtmatige plooibaarheid
tegenover de betalende logé, die de zorgen voor het huishouden verlichtte, blééf.
Maar, vooral onder de gesprekken aan tafel, kon in de oogen der vrouw een valsche,
schampere glans oplichten zoodra zij enthousiast zich onderhield met den meester.
De vrouw plaatste dan somwijlen een enkele, slechts zijdelings tot haar gerichte
opmerking, die een verkilling bracht of hield zich ostentatief buiten het gesprokene,
als om scherp te doen uitkomen, hoe men haar negeerde. Ze wist een
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sfeer van beklemming te scheppen, waarin het moeilijk viel, argeloos met den man
te blijven doorspreken. Deze vrouw scheen alles te willen weren, wat haar kon
verhinderen onbeperkten invloed op den man uit te oefenen. De jonge beeldhouweres
besefte, dat dit ongelukkige wezen langzaam maar zeker alle
genegenheidsverhoudingen met haar man zou ondermijnen en allengs drong het
zich in haar besef, dat die vrouw, zelve onmachtig hem het geluk te brengen, een
felle wangunst voedde tegen haar. En ze ging haar zien als een, aan wie alle
vrouwelijks vreemd is, die zich niet geven kan en niet geven wil; een wezen vol
tegenstrijdigheden, zich bindend aan arbeid, waarover ze nooit meester kan worden
en aan een man, die ze enkel vermocht te behouden door zijn eenzijdigen wil; een
schepsel, waarin nooit de blindbloeiende drang zou leven zich te vergeten in de
ééne redelooze, heerlijke offering. En in haar afkeer van die vrouw beleed eindelijk
de jonge kunstenares zich haar liefde tot den man....

IX.
Aanvankelijk droeg zij die als kostbaar geheim. Ze poogde den glans van haar
oogen te dempen, de beving van haar handen bij zijn onverwacht naderen te
bedwingen en de vreugde, die haar stem doortrok te verbergen. Onmiddellijk echter
speurde hij de verandering in haar, die aanvoelend als een lentetrillen van haar
wezen. En toen ze eenmaal uit droomen ontwakend, hem onverholen had aangezien,
verstond hij alles. Hij verried het haar niet, doch zéér kort daarna, op een
avondwandeling, begon hij na ongezochte inleiding, klaar-beeldend te spreken over
het verband tusschen hem en zijn vrouw. Hij zei, van het oogenblik der eerste
ontmoeting af geweten te hebben, dat ze de zijne moest worden. In dat uitverkoren
tijdsdeel had hij het buitentijdelijk verband tusschen hen beiden herkend en erkend.
Hun diepste innerlijk - zielskristal noemde hij dit - had toen zuiver tegenover elkaar
gestaan en hij vermocht haar te aanschouwen als zijn donkere Madonna, tegelijk
wetend dat zij hem zag als haar heer. Hun occult huwelijk was in de realiteit
bevestigd. Dit beteekende echter niet, dat zij elkaar in de eerste vormenwerkelijkheid,
durend konden aanzien met dien éénen blik ‘van aangezicht tot aangezicht’.
Integendeel, hun uiterlijke wezenstegenstelling noopte hen tot een onverbiddelijken
sexestrijd, een kamp op leven en dood, waarin echter geen van beiden zou ten
onder gaan, maar die hen na doorgaande loutering
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moest brengen tot een reëele erkentenis van het occult doorschouwde, een
volmaakte vrede-des-harten, een samen-leven waarachtig.... ‘Die strijd is nu
volstreden, eindigde hij. Wij blijven nu durend in dien vrede. Wat anders schijnt is
uiterlijkheid. Mijn vrouw weet het thans ook. Ze kan het alleen niet in woorden vatten,
alles wat zij zegt is verkeerd, maar dat verandert niets....’ De jonge vrouw had
wankelig naast hem voortgeloopen, met neergewenden blik, wreed-heerlijk doorwond.
Al zijn spreken was antwoord op haar onuitgezegde verlangensvraag. Het deerde
haar nog niet, dat hij haar terugwees. Wel dat een zoo machtige waan hem bevangen
hield. Aan zijn oprechtheid twijfelde ze geen oogenblik. Al had zijn verklaring den
schijn van een opzettelijke interpretatie, met behulp van psychologie en mystiek
geconstrueerd, diep-innerlijk wist zij, dat hij het zoo gelóófde. Zij kon hem niets
tegenvoeren, wetend dat hij haar ieder gevoelsargument uit de hand zou slaan. Een
machtelooze haat zwol in haar uit tegen de vrouw die hij Madonna had genoemd
en die voor haar de fataal-liefdelooze, de volkomen-onmoederlijke bleef. Eén moment
wilde ze scherp vragen: en met het kind dan, doch het was of zijn antwoord haar al
tegenklonk: wat ze zegt is verkeerd en in zwijgen besloot zij zich. Toen ze bij het
huis waren, besefte zij het uitputtende van den zelfstrijd, dien zij naast hem gestreden
had. Het was of hij de stemmen in haar had beluisterd. En zwaar woog de
eindelijk-doorvoelde vernedering, dat hij niets van haar begeerde en ze dus
onmachtig bleef hem iets te geven. Haar liefdesdrang was nutteloos, smart had
haar aangeraakt, ze zou lijden....

X
Na den doorwoelden nacht, bracht de morgen haar een korten, verdoovenden slaap
en ze ontwaakte met een begin van redelooze verwachting. Tegen haar onaangetaste
overtuiging in, zei intuïtie haar, dat toch zijn wil sterker moest zijn dan zijn geloof.
Hij achtte zich voldragen, had zich een innerlijke vastheid gebouwd, wilde
doorgaande loutering en weerde sterk elke neiging tot afwijken. Maar hij moést zien.
Hij moést weten. Zooals hij eenmaal in die vrouw de wreed hem bekampende
gezellin zijns levens had aanschouwd, zoo moest hij in haar kunnen zien de andere,
die enkel streeling, enkel heerlijkheid voor hem bewaarde en in staat zou blijken
zich zóó zelfverloochenend
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aan hem te geven, dat de eene, blijvende verhouding er niet door werd aangetast....
Toen ze hem weerzag schrompelde haar verwachting weg. Hij was sereen en
hoog-vriendelijk als altijd, maar zijn gelaat droeg niet het flauwste spoor van smart
of verlangen. Er kwam geen enkele weifeling in zijn stem en zijn spreken had niets
druks, niets opzettelijk-mijdends. Snerpend-fel besefte ze hem in geen enkel opzicht
te hebben geraakt.
In de dagen die volgden doorleed ze al de bitterheden der jalouzie, voelde zich
troostloos-gekrenkt in eenzaamheid en rijk-gelukkig als zij kon toeven in zijn sfeer.
Ze zocht den ban te breken en wilde heengaan, doch telkens als het besluit in haar
gerijpt scheen, verkoos zij de schamele voldoening hem te kunnen zien in haar
ellende boven het algeheel verlies, dat haar misschien een eindelijk vergeten zou
brengen. En staag geloofde zij, dat hij alles van haar wist, twijfels en verwachting
en bevredigdheid aflas van haar gezicht, terwijl hij gelaten droeg wat hem was
opgelegd. Schrijnend ervoer zij thans de vernederingen, die de vrouw hem en het
kind deed ondergaan. Het was of elk woord van wanbegrip, ieder schamper lachje
of elke hatelijk stekende blik onmiddellijk haar trof en deed lijden, terwijl ze onmachtig
bleek zich ertegen te verweren. Tegelijk wist zij, dat ook voor de vrouw haar
veranderd gelaatswezen een openbaring moest zijn, hoezeer ze tevens hoopte, dat
ze nooit iets begrijpen mocht. Tot op een middag alle twijfel daaromtrent uit haar
werd weggereten. De vrouw was in één harer zeldzame buien van schertsachtigheid
vervallen. De beeldhouweres voelde in die oogenblikken haar afkeer tot afschuw
verbitteren, omdat zij dan scheen te toonen hoezeer ze zich bewust was van haar
verfoeilijke natuur. Want onder die altijd geforceerde grappigheid der vrouw school
voor haar besef zulk een verfijnde wil tot wonden, dat die haar haast tot wilde
driftuiting prikkelde. Ze wist zich echter steeds te bedwingen en ook nu toen eenmaal
het rechtstreeks op haar gerichte zinnetje ‘Er zijn altijd van die vrouwen geweest,
die hem naar de oogen keken,’ giftig was uitgevlijmd, drukte ze alle aandoening
neer in een opperst verlangen zich althans uiterlijk niet voor de vrouw te vernederen.
Het gelukte haar, ofschoon ze reeds wist met welk een onweerstaanbaar geweld
de pijn haar zou inbezitnemen, zoodra ze alleen was. Toen ontwaarde ze door den
nevel van haar eigen verwarring heen een schokkende verandering op het gelaat
van den man. Hij was kilwit geworden, zijn mond beefde en staalstrak stonden zijn
oogen. Hij scheen opperste toorn nabij en het
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kon haar een onsplitsbaar tijdsdeel schijnen, dat hij met één krachtgebaar de vrouw
zou vellen. Maar reeds week de verstarring van hem, zijn blos herbloeide en zijn
oogen kregen de gewone, stralende zachtheid weerom....
Zij wachtte hem in de werkkamer, waar de vrouw zelden kwam, de handen
geklemd om de hooge leuning van een stoel, het lijf starrecht, de oogen
koorts-doorflakkerd. Ze wierp hem het afscheidswoord toe, zoodra hij den drempel
had overschreden. ‘Ik wil weg.’
Als een slag trof het hem. Opnieuw dekte het toornmasker zijn gewone
gelaatswezen weg en opnieuw ontgleed het hem. Hij kwam nader en zij liet haar
steun. Smeekend strekte zij de handen en hij hield ze in zijn vasten greep, zonder
ze tot zich te trekken. Ze verstilde door het volkomen evenwegen harer verlangens:
verloren vluchten in zijn armen of heengaan om hem door niets van haar meer te
deren. En het was of hij haar zijn zuiverenden wil oplei. In de machtige blauwte van
zijn blik vervloog de hare als een vlinder in zomer-ijlten. Ze wist zich doorschouwd
en aan zichzelf onttogen. Haar gedachten werden doorlicht; de donkere woeling
van haar gevoelswezen lag storeloosstil. Het oogenblik had aanvang noch einde.

XI.
Den volgenden morgen zeide hij haar, zonnig en argeloos, dat zijn vrouw zwanger
meende te zijn. ‘Nu komt haar beste tijd. En misschien de vervulling.’ Ze zag, dat
hij reeds de zekerheid droeg en den zoon, den verlosser wachtte. Ook hoe hij thans
in barre werkelijkheid zijn weigering van haar overgave had herhaald. Vóór haar
vertrek, dat ze thans met koele toewijding voorbereidde, verraste ze een samenzijn
van de man en de vrouw. Zij zag haar naar de middagklaarte geheven gelaat slechts
ten deele: het harde leek vergleden en de oogen, voelde ze, hadden thans den
grijzen blik. De man ving dien, doch met een gespannenheid of hij tegelijk er
doorheen staarde naar iets anders. En uit dien stand begreep de beeldhouweres
plotseling, dat geen enkele vrouw bestond voor zijn diepste innerlijk. Hij was eenzaam
en in zichzelf vervuld. Hij doorbrak elken weerstand, die zijn blik belemmerde, vrij
in de ruimte te dwalen. Zóó met haar. Hij had niet gerust aleer zij als was vervluchtigd
voor zijn aangezicht en hoogelijk moest dit zijn trots hebben gesteund. Een scherpe
bewustzijnsflits viel in. Die vrouw
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had zijn eeuwige geesteseenzaamheid van het begin af begrepen en behandelde
hem er naar. Hij was zich daar volkomen van bewust en het zich zoodanig doorgrond
weten, kon slechts zijn zelfbesef versterken. Daarin lag hun eeuwige strijd, waarin
hij steeds overwinnaar moest blijven en waarnaast hij haar gemakkelijk kon geven,
wat zij uit de werkelijkheid van hem verlangde....
Een huiver doortrok haar. Zij wist, dat geen afscheid meer volspeeld kon worden.
Als een oord van verschrikking ontsloop zij het huis.

XII.
In latere, donkere jaren zag zij het bizondere van de ééne verhouding, die zij
meebeleefde, als het algemééne. Het dof-ontmoedigend besef volgroeide in haar,
dat elke man in diepste wezen de vrouw kan ontberen. En het spel van werven, dat
toch durend gespeeld wordt, leek haar weerzinwekkend van onechtheid. Zij had
geen dadelijke aanraking meer met het gezin, waarvan ze tijdelijk deel uitmaakte.
Wel vernam ze uiterlijke bizonderheden. De vrouw had onder uitputtende smarten
den zoon ter wereld gebracht. Het kind groeide op en geleek den vader. De allengs
begrepen houding der zuster wakkerde zijn ingeboren verzet tegen de moeder aan.
De strijd verhevigde en het liet zich aanzien, dat de vrouw dien allengs geheel zou
verliezen. Het nieuwe kind had haar géén bevrediging, géén bevrijding gebracht.
Zij volhardde in den noodlottigen gareelgang en bitter bleef haar dagelijksche kamp.
Die het aanzagen beklaagden den man of verwonderden zich over zijn
lankmoedigheid..... Er waren uren, waarin zij alles diep doorpeinsde. Moest zij
hetgeen anderen opmerkten in gedachte logenstraffen en zich zeggen dat zij ‘beter
wist’? Viel de man noch te beklagen noch te bewonderen. Ze wist het ten laatste
niet meer, te minder naarmate de levenswaan zich in haar herstelde. Langzamerhand
kon zij de verhouding tusschen die twee sterk-geprononceerde naturen doorvoelen
als een levensnoodzaak, welke nooit in begrip kon worden gevat, doch blinde
aanvaarding vergt. Evenzoo verging het haar met het eigen wezen. De
oorspronkelijke geefdrang, de opdrift naar den staat van geluk deden haar telkens
meer het besef van het onmachtige en nuttelooze der liefde tot den man verwinnen.
Ook zij werd daarin zichzelve genoeg. En droomen rezen over den man-bij-
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uitstek, den stérke, die haar blik tot den zijnen had opgetogen en toch haar overgave
louterend brak. Doch ze verwolkten zoodra zij aan de andere werd herinnerd. De
gedachte aan die kon een vlijming van pijn door haar doen verschieten. Dan was
het of ook zij nog worstelde met de vrouw. En het vreemd verlangen besloop haar,
dat eens nog de grijze blik dier oogen op hààr zou zijn gevestigd. Dan ware voor
haar het raadsel verklaard.... Doch staag overgolfde het leven dit verlangen.
KAREL WASCH.
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Gedichten.
De band.
Zal ik dan nooit den sterken kluister breken
Die mij voor immer aan 't verleden bindt?
Ik ben de boom, die bloeit in lichte streken
En in den duistren bodem voedsel vindt....
Mijn kruin ruischt zacht van ongetemd verlangen
Op d' adem van Gods rustelooze wind,
Die 't roekloos koor van mijn verwarde zangen
Tot orde dwingt en eenheid samenbindt.
Het hart vol drift en duizenden geluiden,
Is heel mijn wezen één verliefd gebaar
Van heimwee naar het licht der zon, het zuiden:
Hier groeit mijn ziel en mijn verlangen dáár!
Eens zullen vruchten aan mijn takken rooden
En rijpen in des najaars laten gloed;
Maar met mijn wortels ben ik bij de dooden,
Wier ziel mijn ziel en haar verlangens voedt.
Oopnen zich ooit lichts diepbegeerde streken
Wier weerglans leeft in 't oog van ieder kind,
Komt ooit de tijd dat ik den band zal breken
Die ziel en lichaam aan deze aarde bindt?
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Lied van Odusseus.
Noch vogellied, noch lokstem der najade
Die, rijzend uit den stroom, haar blankheid bood,
Konden mijn stap doen talmen langs de paden
Mijns levens, en het lieflijkste avondrood
Sloeg ik met heimwee maar berusting gade.
'k Verwon mezelf, ik gaf mijn hart niet bloot....
Maar op een dag zag ik aan blanke kade
Een wachtend schip; 't verlangen werd te groot....
Bij de eigen wanhoop ging het hart te rade
En 's anderdaags borg ik aan lieven schoot
Mijn rustloos hoofd van eeuwigen nomade,
Die door geen glans tot rusten werd genood.

Heloïse en Abélard.
Alles had ons moeten scheiden,
Alles bracht ons tot elkaar;
Van een grondeloos verblijden
Werd de najaarshemel klaar.
Nooit in 't pijnlijkst uur van lijden
Vroeg het hunkrend hart: tot waar?
Alles had ons moeten scheiden,
Alles bracht ons tot elkaar.
Liefde die geknecht moet strijden
Wordt eens luide en openbaar;
Eens dekt ons dezelfde baar
Die voor eeuwig zal bevrijden....
Alles had ons moeten scheiden.
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Het oude lied.
Zooals een nachtbloem die zich zacht ontvouwt
Zie ik den morgen maagdelijk ontluiken:
Achter het scherm van zwarte en naakte struiken
Wordt blauw de lucht en alle wolken goud.
De kerselaar beweegt in zuiderwind
Zijn blanke bloesems in één nacht ontloken.
De zwarte merel fluit onafgebroken
En in den stillen ochtend zingt een kind.
En bij dat licht, dien zang en dat gefluit
Treft mij het heimwee naar een oud verlangen:
Weer ben ik, aarde in uwen strik gevangen,
Weer leen ik 't oor naar uw verliefd geluid.
Nog is mijn hart het willig instrument
Dat in uw lied zijn ziel heeft weergevonden,
En bij het fluistren van uw duizend monden
Trilt het van vreugde als het den klank herkent.

Avondwonder.
Soms is mijn hart zoozeer van vreugde dronken,
Dat stad en menschen voor mijn oog vergaan
En dat de heerlijkheid van het bestaan
Mij met een gulden wolk omvangt van vonken.
Getreden uit de duistre stadsspelonken,
Komt 's levens volheid lachend op mij aan:
Een tram die gilt is 't kraaien van een haan,
En langs de winkels hoor ik bijen ronken.
Het uur staat stil, de hemel is van goud
Die geene nacht kan dooven, en de rij
Der maagre linden wordt een ruischend woud....
En langzaam taant de kleurge fantazij
Die 't oostersch licht in de woestijnen bouwt:
Dan blijft alleen de zomergeur der wei....
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In het woud.
Het was zoo stil in 't avondlijk foreest,
De schuine stralen die door 't loover gleden
Belichtten kruid en mos als kostbaarheden;
Nooit waren aarde en licht zoo schoon geweest.
Ik zocht hier vrede, goedheid die geneest
Voor alles wat het hart nooit had beleden,
Maar met den avond klonk van het verleden
De droeve lach aan 't einde van het feest.
Herinnering, weer ruischte uw lichte tred,
Uw koele hand bedekte weer mijn oogen
Bij 't fluist'ren van uw moederlijk gebed:
Komt, sluit uw blikken voor dien luister, kind,
Al wat ze aan schoonheid te doorgronden pogen
Leeft in het hart dat eenmaal heeft bemind.

Anima vitae
Ik heb u geroepen,
Ik heb u verwacht
O schim in de schaduw
Der dagen verborgen,
Gesluierd in nevel
Van bleekenden morgen
Of schuilend in 't donker
Der dalende nacht.
Ik heb u geroepen,
Ik heb u verbeid
Waar gij door het spelen
Van kleurige stralen
En door uw gezang in
Ravijnen en dalen
Mij - blinde die doolt - ver
Van huis heb geleid.
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Ik heb u geroepen
Ik die u nooit zag,
Maar die slechts het werk van
Uw handen aanschouwde:
In morgen die klaarde,
In avond die blauwde
Vernam ik de vreugde
Die klonk uit uw lach.
Zoolang reeds omhult mij
Uw fonklend geheim;
Zijn kern blijft verborgen
Als die van de klaarte
Die neerdruipt door 't groene
Gordijn van 't geblaarte,
Het woud overstralend
In zomerschen zwijm.
Waar vond ik als jongling
't Besef van uw roem?
'k Beluisterde zwijgend
Den hartslag der aarde;
Daar hoorde ik uw lied, en
Uw kleur openbaarde
Zichzelve in den spiegel
Der zuivere bloem.
Eerst later vermoedde ik
Waarheen gij mij bracht,
Gij, eeuwig onzichtbaar
En altijd aanwezig!
De geest die zich vrij waant
Is nog met u bezig
En vindt, als hij twijfelt,
Bij u troost en kracht.
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O schoonheid, 'k aanroep u,
Ik zoek u, ik zwerf....
Mij zou het verlies van
Dit leven niet rouwen,
O mocht ik slechts eenmaal
Uw wezen aanschouwen
Van aanschijn tot aanschijn
Vooraleer ik sterf!

JAN VAN NIJLEN.
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De slaapwandelaarsnacht.
Boven de doode winterboomen, die, klagend en kreunend, zwiepende bewegen in
den leegen, verlaten tuin is de ronde, witte maan gerezen, als een lichtende schaal,
waarin koel en niet te onderscheiden vreemd een teedere ontferming glanst van
een onbekend, bijna goddelijk gelaat, dat met dien koelstralenden bleeken gloed
mij droefmeewarig tegenglanst en achter dien vagen lach mij een zoete belofte
schijnt te bewaren.
De glanzen dier witte wintermaan sluipen heimelijk en voorzichtig onze groote
zaal binnen, zoo teeder, en aandachtig als willen zij voor alles voorkomen de
sluimerende zieken te wekken. In dezen witten winternacht slapen zij allen, behalve
de vriendelijke verpleger, die ginds aan het einde waakt, en verdiept is in een boek,
dat wel mooi zal zijn, omdat ik bemerkt heb, dat hij een jonge man met helderen
geest en goede smaak is en zijne lectuur zorgvuldig kiest. Toch is in dien jongen
klaren geest een fijne, onzichtbare breuk, die zelfs de doktoren niet vermogen te
bespeuren en waardoor ook van dat vreeselijke schimmenweefsel, dat hier rondwaart
en dat krankzinnigheid wordt geheeten naar binnen sijpelt. Maar ik dwaal af, ik ben
een ‘ongelukkige’ in dezen doodenhof van al te vroeg gestorven zielen en nu ik
weer de heerschappij deze enkele uren over mijn denken herwonnen heb, moet ik
de kleine verhalen, die ik in dit boek schrijf ook nauwkeurig doen. Ik beschreef de
zaal. Gij kent toch wel de zalen van een krankzinnigengesticht, hetzij gij zelve werd
verpleegd of als bezoeker kwaamt? En mocht gij ze niet kennen, laat ik u eerlijk
bekennen geen lust te hebben hen u te beschrijven. Het witte maanlicht valt over
de witte bedden, glijdt stralend over de nu rustige, ontspannen gelaatstrekken, en
kruipt stilkens tegen de witte muren op die door deze dubbele, zich zelve
weerkaatsende blankte een vreemd, onwezenlijk aanzien krijgen als de lichtend
zilveren muren van een droompaleis.
De verpleger en ik zijn de beide eenigen, die waken. In den hoek bewoog even
in zijn slaap de oude man, die daar ligt en eeuwig telt, doch hij ontwaakte niet en
slaapt rustig verder, stakend gelukkiger-
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wijze zijn eentonige, noodelooze tellen. Ik weet niet wat hij is, maar ik vermoed, dat
hij ook bezeten is door den onmenschelijken, ‘heelalle waanzin,’ die onze ziel
droevelijk omfloerst en den moegezochten geest beduistert. Ik herinner mij slechts
van de dagen, dat hij telde, ik was niet bij machte verder iets omtrent hem waar te
nemen of de anderen en het personeel uit te hooren. Ik heb maar enkele, droomerige
herinneringsschemeringen, die vermogen door te breken uit die benarde verbijstering
in de lichtende vlakten van dezen ‘slaapwandelaarsnacht.’
Wat is deze nacht goed en vredig, zij geeft allen dezen rampzaligen den
weldadigen, zachte rust brengenden slaap en ook mij is zij tot een hoog en blij geluk.
Ik ga rond en bekijk de gezichten dezer ongelukkigen, bespiedend de uitdrukkingen,
want weten wil ik of hun de genade der droomen nog overgebleven is. Ik heb een
keer in zoo een nacht het boek, dat de verpleger moet bijhouden weten te
bemachtigen; hij was ook een jonge man, die blijkbaar veel uitgaat of hard werkt,
want altijd verschijnt hij met gezwollen oogen en geeuwt achter zijn hand, hij was
in slaap gevallen, hetgeen gelukkig niet bemerkt werd, en in de rapporten, mij
betreffende, las ik telkens: ‘Pat. slaapwandelde, gaat de zaal rond en bekijkt
onderzoekend de andere pat, begaf zich vervolgens weer naar zijn bed en schrijft
in zijn boek.’ Dit schrijven doe ik altijd, onverschillig of de maan mij belicht of niet,
en ik weet niet of ik het ziende doe of op het gevoel, wel zijn in waarheid de letters
mij altoos zichtbaar. Is dit slaapwandelen? Ik kan het niet beoordeelen, daar ik het
vreeselijke geheim, dat zoo genoemd wordt niet ken, evenmin als de andere
ontzettende tragedies, die zich hier afspelen mij begrijpelijk zijn. Wel weet ik dat ik
de dagen immer ganschelijk verdwaasd ben zonder een sprankje kennis der
bewustheid en durende deze slaapwandelaarsnachten helder en logiesch vermag
te denken, mij te voorschijn brengende heel mijne verledene leven en al mijne hoop
en tallooze verwachtingen en op eene zieldoorsnijdende wijze mij mijn droeven
staat bewust ben.
Toch is er iets, dat mij ver en vreemd blijft, en mij wel eens verontrust. Maar kan
dit niet zijn uit een vorig vroeger leven, dat toch ononderscheidbaar blijven moet?
De jonge verpleger zit daar rustig te lezen, doch de arme beklagenswaardige
weet niet, dat dit voor hem nimmer doel zal kunnen hebben, daar al wat hij tot zich
neemt zijn brein hem niet bewaren kan en hem evenzeer weer ontvloeit. Zijn geest
is krank als de onze is, en met
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recht mag hij het uur vervloeken, dat hem deed besluiten krankzinnigen te gaan
verplegen. Want zijne krankzinnigheid is eenvoudig ontstaan door de onze, en buiten
de afgrijselijke muren van dit noodlottige huis, was hij even gezond en sterk van
geest gebleven als ieder ander. Hij wilde een goede verpleger zijn en daarom trachtte
hij ons gebroken gedachtenleven volkomen te doorgronden. En welk normaal brein
zal alle deze verscheurde en ontknoopte windselen in zich kunnen bevatten zonder
zelve op gelijke dwaalsporen te geraken?
Wat is het mij heerlijk te moede nu weer een kalm en rustig mensch te zijn, vrij
van de woeste uitvallen en nuttelooze en noodelooze opstandigheden des daags.
Hoe hervind ik nu onverwacht weer alle gedachtenschakels, die mij de andere uren
ontvallen zijn?
Ik voel nu alle mijne herinneringen mij bedringen en mij vol verwarring maken.
En ik zie een fijne damp optrekken, doch ik weet niet of zij uit den tuin gerezen komt
of van ‘ergens anders.’
Doch wel weet ik, dat ik thans met eene laatste inspanning eindigen moet en
haastig mijn boeksluiten, eer het te laat is.
De slaapwandelaarsnacht heeft uit.
Wanneer zal ik eindelijk het volle, rijke licht weer tegemoet gaan?
CHARLES VAN IERSEL.
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De ridder van de droevige figuur.
Over de kale, barre hoogvlakte, die verbrokkelde in woest rotsenland, wijde
wildernissen met enkele dorre struik of struweel, en eindeloos ver strekkende leêge
steppen, over deze erbarmelijke woestenijen ging langzaam verder, rijdende op zijn
zwakke, moeizaam hem torsende paard, de Ridder van de Droevige Figuur.
In den avond, die viel met eersten stil duisterenden schemer, reed hij langzaam
verder met groote angst in zijn hart voor zich en zijn arme dier. Want beiden hadden
zich ontberen moeten het noodigste voedsel dien dag, en onder zich voelde de
ridder zijn ouden, trouwen makker al moeilijker en moeilijker dragen hem verder,
en leek hem zachtkens te kreunen het oude, altijd nog sterke paardelijf; en zag hij
voor zich uit over het leêge, woeste land, dan meende hij toch voor zich duidelijk te
zien hoe knikten de knieën, trillend van moêheid, van zijn ouden lieven vriend.
De ridder stapte nu voorzichtig af van zijn paard, en stelde zich, toevende hier
een wijl voor korten rust, naast zijn paard, en klopte het zacht en bemoedigend de
vochte, hijgende flanken en op den kloppend bewegenden, onder zijn hand als van
liefde trillenden hals. En hij keek zijn ouden gezel in de groote, donkerglanzende
oogen, die knipten even, als met vertroostenden glimlach en hem, woordloos
tegenstraalden de eerlijke betuiging van trouwe, hechte vriendschap.
De avond donkerde meer en meer, het nachtelijke duister, als eene zoete deernis
betoog de wijde, barre vlakte en scheen haar te hullen in warme, weeke vachten.
Een eerste, eenzame ster lichtte op, stil en heilig stralend als de vergeten pracht
uit een onbekend oord. De ridder besloot nu te toeven langer hier, er te blijven,
gansch den komenden nacht tot vredige rust voor hen beiden, daar verder dolen in
het spaarzame nachtlicht bezwaarlijk was, en zonder nut, en ook bedenkende de
nog slechts weinige, zwakke krachten van zijn paard.
Hij deed het dier stilkens zich nu leggen, dat zacht en hoorbaar blij hinnikte en
erkentelijk hem lekte de hand, en toen hij zich streelende overboog, hem duwde
den zachten, vochten snoet in zijn droge, bestofte gezicht, hetgeen hem een heerlijk
milde laving was, die hij met
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gewillig dankbaren glimlach zich welgevallen liet, sluitende nu zijn moede, van lang
zoekend staren brandende oogen. Toen hief hij zich op, zacht afwerende den lief
kozenden paardekop, als rukte hij zich moedwillig los uit stil nader komende
vergetelheid, zich krachtig ontrukkende aan den molligen, weldadigen sluimer, die
zijn gepeinzenzware hersenen met zoete verleiding besluierde.
Hij was opgesprongen enliep nu dwalend rond over het kale land, speurend naar
het weinige hout, dat schier niet te ontdekken viel, de enkele takjes en verdroogde
bladerbossen, die hij zich zamelde in den arm. Eindelijk had hij eene kleine
hoeveelheid bijeen en keerde terug naar het paard, waar hij tastende den harden
grond, hem een zacht plekje zocht tot dakloos kamp in den dichter naderenden
nacht. Na lang en nauwkeurig onderzoek, meende hij wel het beste gekozen te
hebben, en leidde er heen zijn paard, dat hem bevreemd en vragend aanzag toen
hij met zachten drang het opwekte reeds uit nauwgekomen, welzalige rust.
Hij glimlachte het dier als geruststellend tegen met matten lach, dat hem begreep
en gewillig volgde, zonder dat hij nog den teugel hield. Hij wees den makker met
lieve woorden en noodend gebaar, met alle vriendschap en hoffelijkheid, die hij
betoond zou hebben een meer hem gelijk schijnend wezen, de nieuwe rustplaats,
en stak den brand in het dorre, droge hout, dat hij op een hoop geworpen had, door
vonkenslag uit twee der steenen, die in overvloed lagen daarrond.
Het vuur laaide vlammend op en zijn rosse gloed bescheen in de duisternis den
ridder, die er zich nevens had neêrgestrekt, en zijn paard.
Zij beiden trachten den in hen nu zoolange reeds knagenden honger te vergeten,
met mondbewegingen, die hen koel speeksel brachten tegen het droge verhemelte,
verjagende den brandenden, hevig kwellenden dorst. De vermoeienis der lange
reize had hen echter dusdanig overspannen, dat voor het kleine vuur reeds
opgesmeuld was en zijn laatste, dwarrelende gensters had uitgezonden in den
nacht, de beide reizigers reeds sliepen, terwijl meerdere sterren, die naast de eerste
geleidelijk ontloken den nacht nu lichter maakten.
Diep in den nacht echter schrikte de ridder wakker door zwaar en vreeselijk gerucht,
en ontwakende, in eerste bangelijk vage besef zich alle nabijë en toch zoo verre
dingen brengend binnen de grenzen zijner teere, ontdane herinneringen, voelde hij
kil en wreed de koude,
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natte regen meedoogenloos op hem neerslaan en zag, verder tot bezinning komende
in de verte een lang striemenden bliksemschicht hel schieten boven de spookachtig
daardoor belichte aarde, waarop alle wildernis weer zichtbaar werd, laag aan den
vol wolkenstapelingen hevig kleurenden hemel, terwijl even daarna een verre donder
dreunend rommelde na.
Hij stond ontsteld op en voelde in zich de honger hem als openscheuren. Hij
bedwong echter de hevig rijtende krampen en zag om naar zijn paard, dat nog
steeds stil daar lag en vredig sliep. Wel even verwonderde hij er zich om, doch
verheugde er dadelijk zich over, dat het dier, ongestoord zijn zoo noode rust kon
blijven genieten. Hij begon te loopen, beweging zoekende in de huiverende ijskou,
en ging verder, zijn versleten mantel in rafelende flarden, als de wolken doorslierde
nachthemel zelve, waaruit verdwenen nu waren alle sterren en die gansch zichtbaar
werd bij iederen nieuwen bliksemflits -waaiende achter hem aan. Hij ging verder en
verder, terwijl de storm zich ontketende in uiterste, verschrikkelijke krachten, razend
woedde rondom.
De honger pijnde hem gruwelijk, en daarmee rezen op in zijn heete, overspannen
brein de gevreesde schimmen der herinnering, en van wat hem wachten zou in dit
uitkomstlooze leven.
Verder verwijderde hij zich, gedachtloos aan zijn slapende paard, van de
kampplaats en dwaalde vol zware mijmeringen de sombere hoogvlakte over, tot hij
na lange omzwerving plots voor zich gapen zag den steilen, heilloozen afgrond, die
wijd en onafzienbaar vol raadsel en geheim geen brug den zoekenden oogen bood.
Vlak voor de ontzettende, diepe opening staande, duizelde hij van het vreeswekkende
grondelooze, dat ijl hem zich daar deed voelen, eenzaam en zonder steun in de
hooge lucht.
Hij zette zich nu aan den verbrokkelden rand, turend over de spokende vallei in
het donkere nachtgeheimenis, alsof hij daar antwoord verwachten kon voor de vurige
vragen, die brandend in hem opkwamen. En zijn leven ging hem, den ridder voorbij,
als een waan, een vreemd, ver spel, hem voorgespeeld door onbekende spelers.
Zijn tranenlooze oogen zagen het aan met innige droefheid, en hij ontwaarde groote
teederheid in zijn hart. Hij dacht, de eenzame ridder, aan wie hem geweest was zijn
vriend, en wie hem later in zijn leven gekomen was als zijne vrouw. En treurig voelde
hij zich worden, vol van heimelijk zwellenden weemoed, om triest verloop van
vreugde-
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volle gebeurtenissen, die schijnbaar spoedden naar blij eindend verschiet en plots
als afbraken, zich wendden naar donkere noodlotsverwachtingen, die onvermoed,
beraamd in andere sfeer, de eenig mogelijke, smartenvolle werkelijkheid bleken.
Een liefelijk meelij besloop hem thans, waarin verzonken alle ellende en gebrek,
en deed hem zachte en geluksvolle wenschen bidden voor zich en voor wie hem
de zijnen waren geweest.
En blij en verheugd lachend verwierp hij ijlings de donkere gedachte, die even in
hem geweest was: zich nu neer te storten inden wijden, bodemloozen afgrond, die
zoo steil zich als wachtende hem ontsloot.
Huiverend in zijn verscheurden mantel, rillende van den kouden regen, die
stroomende hem striemde en den storm en den wind, wiens vlagen hem sloegen,
verscheen er nu een goede, hoopvolle glimlach op het gelaat van den ridder en
waren er stille tranen in zijne oogen gekomen.
Na den doorstormden nacht daagde ijl en bleek de wazige, als lichtlooze morgen.
Witte sluiers als van in den dageraaddenden ochtend stervende nachtbruiden hingen
met lichtwitte mistwaden in de koele, schemerige lucht, en schenen den
verscheidenden nacht te doen weifelen bij den naderenden dageschijn in een
traagvlietenden witten dood.
De ridder opstaande en als ontwakende ten tweeden male, thans uit lange, lieflijk
droomende gedachten, die hem waren geweest als een andere, zoetere slaap,
verwijderde zich langzaam van den rand des heilloozen afgronds en ging de wijd
verlaten hoogvlakte weer over.
Hij zag rond, zoekend zijn gezel, doch vermocht hem nergens te ontwaren. Een
nieuwe smart welde droef nu in hem om zijn vriend, die wellicht ontwaakt als hij
thans uit droomenslaap verrezen was, hem zoeken zou, dwalende, als hij hem nu
zocht.
Hij doolde rond, voortdurend verdrietiger en met grooteren angst om zijn
verdwenen paard, en wist zich niet te heugen meer den weg, dien hij, onachtzaam,
was gegaan, alleen in den nacht; hij zocht en poogde zich te herinneren mogelijke
kleine herkenningsteekenen op het eenzame, barre veld; zijn pad was niet terug te
vinden.
Troostloos, alleen met zijn zich hernieuwende, eenzame klacht, zwierf hij de
hoogvlakte rond, fluitend en roepend, gillend en schreeuwend, nu bevelend en dan
weer herhalend de zich te binnen ge-
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brachte vleinaampjes. Hij beet zich de lippen en balde, in wanhoop, de vuisten.
Het baatte hem weinig en in radelooze wanhoop, zoo onzegbaar eenzaam nu
met zijn onstilbare leed en onuitklaagbaar wee, dwaalde hij rond den ganschen dag,
hongerig en verkleumd.
De zon hield zich schuil achter grijze, zware wolkenwanden en slechts enkele,
flauwe, nauw warmte gevende stralen vermochten er door heen te dringen.
Toen de zon ter kimme daalde - de lucht verklaarde, en hare laatste gouden stralen
deden het onherbergzame landschap zich baden in warmen, guldenen gloed - was
de eenzame ridder weer den afgrondsoever genaderd. Hij zette zich aan den zijne
zinnen verdwazenden rand, en opziende van de lokkende verleiding staarden zijne
tranenlooze, smart verschroeiende oogen in het gouden zonnegezicht.
Hij wendde zich echter af, als getroffen door een stekenden pijn, en keek nu
peinzend in het diepe dal, zich buigende over den verbrokkelden rand, als wilde hij
er de bodemsgesteldheid verkennen. Hij zag er opvonkelen zijn fijne, in de laatste
zonnestralen schitterende spitsje een klein kerkje, waarrond de huisjes van een
dorp vreedzaam lagen verspreid, zeer veilig onder wakende hoede.
Een eind verder, naast een hunner, de verst verwijderde, het dichtst liggend aan
den steilen wand der rotskloof, lag zijn paard, met vermorzeld lijf, den kop gepletterd
tegen den hoekigen steenen rand van een waterput, en de pooten gebroken. Hij
zag vragend op naar de zon, die nu bloedrood onderging, en een groote, ronde
hemelwonde geleek terwijl de stille avondwolkjes schuchter en vol heiligen schroom
voor haar schreiensweemoedige afscheid, niet bewogen en hunne van ontroering
bevende randen schitterden van louter vloeiend goud.
En wist niet wat hem nu nog in de komende dagen overgebleven was.
CHARLES VAN IERSEL
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De gebroken kruik
Een Blijspel van Heinrich von Kleist, vertaald door Jan v. Lumey.
(Vervolg)
Elfde tooneel
(Licht, vrouw Brigitte met een pruik in de hand. De meiden. De vorigen)
LICHT
Hierbinnen, vrouw Brigitte.
STUURMAN
Is dat de vrouw, die hier getuigen moet?
LICHT
Ja, dit is vrouw Brigitte, eed'le heer.
STUURMAN
Uitstekend! laat ons dan de zaak hervatten.
Hier. Neemt de tafel af.

(De meiden met glazen enz. af).
ADAM

(in dien tusschentijd)
Nu Eefje, zorg
Die pil van jou ordentelijk te draaien,
Zooals 't behoort, dan zullen wij vanavond
Den afloop met een schotel karpers vieren.
Het loeder moet haar door zijn keelgat krijgen,
Is zij te groot, dan mag 't eraan verrekken.
STUURMAN

(ziet de pruik)
Wat brengt ons vrouw Brigitte daar voor een
Paruik?
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LICHT
Gestrenge heer?
STUURMAN
Wat voor een pruik het is,
Die vrouw Brigitte ons brengt?
LICHT
Hm!
STUURMAN
Wat?
LICHT
Vergeef mij STUURMAN
Nu? zal ik 't hooren?
LICHT
Als gij vrouw Brigitte
Laat ondervragen door mijnheer den rechter,
Dan zal vanzelf, aan wien de pruik behoort,
En alles verder, worden opgehelderd.
STUURMAN
- Ik vraag u niet aan wien de pruik behoort.
Hoe komt die vrouw eraan? waar vond zij haar?
LICHT
Zij heeft de pruik gevonden in 't spalier
Bij vrouw MargrieteKlis. Gelijk een nest,
Hing zij gespiest in 't vlechtwerk van den wijnstok,
Dicht onder 't venster, waar de vrijster slaapt.
VROUW MARTHA
Wat? bij mij? in 't spalier?
STUURMAN

(halfluid)
Mijnheer de rechter,
Als gij mij soms iets toevertrouwen wilt,
Waarmee het aanzien van uw ambt gemoeid is,
Wees dan zoo goed, en doe het nu.
ADAM
Ik u -?
STUURMAN
Niet? heusch niet?
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ADAM
Heb ik van mijn leven -

(Hij grijpt de pruik)
STUURMAN
Hier die paruik, die is dus niet van u?
ADAM
Hier die paruik, die is beslist van mij!
Dat is, godsacrament, precies dezelfde,
Die ik de voor'ge week aan Ruprecht gaf,
Om naar de stad bij Meester Krul te brengen.
STUURMAN
Wie? wat?
LICHT
Aan Ruprecht?
RUPRECHT
Mij?
ADAM
Heb ik jou, lummel,
Toen jij de voor'ge week naar Utrecht ging,
Hier die paruik niet toevertrouwd, om haar
Door den friseur te laten renoveeren?
RUPRECHT
Of gij! - Nu ja. En wat dan nog?
ADAM
Waarom
Heb jij de pruik niet afgegeven, smeerlap?
Waarom heb jij haar niet, zooals ik vroeg,
In meester Krul zijn werkplaats afgegeven?
RUPRECHT
Niet afgegeven? God zal mij - wat bliksem!
Ik heb haar in de werkplaats afgegeven;
Aan Meester Krul persoonlijk ADAM
Afgegeven?
En nu hangt ze in vrouw Martha's wijnspalier?
Nee, schobbejak! ik laat me zoo niet loeren,
Verkapping is het, wat hierachter schuilt,
Of muiterij, weet ik het? - staat gij toe,
Dat 'k vrouw Brigitte maar direct verhoor?
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STUURMAN
Gij hebt de pruik aan Ruprecht ADAM
Eedle heer,
Toen dat jongmensch daar afgeloopen Dinsdag
Naar Utrecht uitreed met zijns vaders ossen,
Kwam hij bij mij, en sprak: Mijnheer de rechter,
Kan ik in stad een boodschap voor u doen?
Mijn zoon, zeg ik, als je zoo goed wilt zijn,
Laat deze pruik dan voor mij optoupeeren Maar niet heb ik gezegd: hier, neem de pruik,
Bewaar die bij je thuis, verkap je erin,
En laat haar in vrouw Martha's wijnstok hangen.
VROUW BRIGITTE
Kijk heeren, Ruprecht, met verlof gesproken,
Die kan 't niet zijn. Want toen ik gisteravond
Op weg was naar de hoeve, waar mijn nicht
Een moeilijk kraambed heeft, hoorde ik de vrijster
Gesmoord in d'achtertuin op iemand schelden:
't Is of haar stem van drift en angst blijft steken.
Foei, lage ellendeling, je moest je schamen,
Wat moet dat? wacht! ik zal mijn moeder roepen;
Alsof de Spaansche vijand in het land was.
Ik roep nu: Eva! door de schutting: Eva!
Wat heb je? is er onraad? - En zij zwijgt:
Nu? komt er antwoord? vraag ik - Moei, wat wilt ge? 'k Wil weten wat je doet? - Wat zou ik doen? Is Ruprecht bij je? - Ja natuurlijk, Ruprecht.
Blijf toch niet wachten. - Gut, wat een bombarie,
Die koozen, denk ik, net als andren kijven.
VROUW MARTHA
En dus -?
RUPRECHT
En dus -?
STUURMAN
Zwijgt! laat haar uitvertellen.
VROUW BRIGITTE
Als ik nu omstreeks middernacht terugkeer
Van mijn bezoek, en in de lindenlaan
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Juist bij vrouw Martha's tuindeur ben gekomen,
Schiet er een kerel langs mij, kaal van hoofd,
En met een paardenvoet; en achter hem
Is het een stank van pek en zwaveldampen.
Ik prevel een ‘God sta ons bij’ en keer
Mij vol ontzetting om, en op mijn woord,
Zijn knikker, heeren, zie 'k nog in de verte,
Als rottend hout, de lindenlaan doorlichten.
RUPRECHT
Wat! deksels - donders -!
VROUW MARTHA
Ben je dol, vrouw Briggy?
RUPRECHT
De duivel zou het zijn?
LICHT
Stil! stil!
VROUW BRIGITTE
Mijn hemel!
Ik weet, wat ik gezien heb en geroken.
STUURMAN

(ongeduldig)
Mensch, of 't de duivel was, wil ik niet onderzoeken,
Hem evenwel, hem denuncieert men niet.
Als gij een ander noemen kunt, uitstekend:
Maar van dien zondaar wensch 'k verschoond te blijven.
LICHT
Uw Eedle moet haar laten uitvertellen.
STUURMAN
Onnoozel volk!
VROUW BRIGITTE
Nu goed, zooals gij wilt.
Maar de griffier kan het bevestigen.
STUURMAN
Bevest'gen? wat?
LICHT
Tot zekere hoogte, ja.
STUURMAN
Voorwaar, ik weet niet -
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LICHT
Als 'k u mag verzoeken,
Hoor vrouw Brigitte dan geduldig aan.
Dat het de duivel was, beweer ik niet;
Maar paardenvoet, kaal hoofd, en damp van achter,
Dat alles is, als 'k mij niet sterk vergis,
Volkomen in den haak! - Ga voort, ik bid u!
VROUW BRIGITTE
Als ik vandaag nu met verbazing hoor,
Wat bij vrouw Martha is gebeurd, en ik,
Om den vernielal, dien ik gisternacht
Bij het spalier ontmoet heb, op te sporen,
De plek, waar hij den sprong deed, onderzoek,
Vind ik een voetspoor, heeren, in de sneeuw Wat voor een voetspoor denkt gij, dat ik vind?
Rechts fijn en smal en altijd scherp omlijnd,
Een goedgevormde menschenvoet,
En links wanstaltig, grofweg ingestampt,
Een monsteracht'ge plompe paardenvoet.
STUURMAN

(nijdig)
Gezwets; onwijs, verdoemelijk gezwets VALENTIJN
Dat is niet moog'lijk, zuster!
VROUW BRIGITTE
Op mijn woord!
Eerst bij 't spalier, waar hij gesprongen is,
Een wijden kring van omgewoelde sneeuw,
Alsof een zeug erin had rondgewenteld;
En menschenvoet en paardenvoet van hier,
En menschenvoet en paardenvoet, en menschenvoet en paardenvoet
Dwars door den tuin, de wijde wereld in.
ADAM
Vervloekt! - heeft zich de schelm misschien verkapt,
Om als de duivel zelf -?
RUPRECHT
Wat! ik!
LICHT
Zwijgt! zwijgt!
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VROUW BRIGITTE
De jager, die een das zoekt en het spoor
Ontdekt, hij triomfeert niet zoo, als ik.
Griffier, zeg ik, want net toevallig zie ik,
Door u gestuurd, Zijn Eedle tot mij komen,
Griffier, uw zitting is verloren moeite,
Den kruikvernieler judicieert gij niet,
Die zit gerust en veilig in de hel;
Hier is het spoor, dat hij ons achterliet.
STUURMAN
Dus hebt gij zelf u overtuigd?
LICHT
Hoogachtbre,
't Is met dat spoor volkomen in den haak.
STUURMAN
Een paardenvoet?
LICHT
Voet van een mensch, ik bid u,
Maar praeter propter als een paardenhoef.
ADAM
Verdraaid, griffier, de zaak wordt ingewikkeld.
Ik ken een aantal bijtende geschriften,
Die het bestaan van God in twijfel trekken;
Maar met den duivel heeft, zoover ik weet,
Geen atheïst nog bondig afgerekend.
Het punt in quaestie dient nauwkeuriger
Te worden toegelicht. Mijn voorstel is,
Niets te beslissen, voor wij in den Haag
Bij de Synode hebben aangevraagd,
Of het gerecht bevoegd is aan te nemen,
Dat Belzebub de kruik gebroken heeft.
STUURMAN
Een voorstel, dat van u begrijplijk is.
Wat oordeelt gij, griffier?
LICHT
Uw Eedle zal
Het zonder de Synode kunnen stellen.
Vertel ons - als 'k zoo vrij mag zijn - het slot,
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Gij, vrouw Brigitte daar; dan komt er, hoop ik,
Door het verband wat licht in deze zaak.
VROUW BRIGITTE
Ik vraag nu den griffier, of wij het spoor
Een eindweegs zullen volgen, om te zien,
Waarheen de duivel wel ontsnapt kan zijn.
Goed, zegt hij, vrouw Brigitte, een goed idee;
Misschien is het voor ons zoo'n omweg niet,
En komen wij meteen bij rechter Adam.
STUURMAN
Wel? en er bleek -?
VROUW BRIGITTE
Vooreerst nu vinden wij,
Voorbij de tuindeur in de lindenlaan,
De plek, waar stinkend van den zwaveldamp,
De duivel met me in botsing kwam: een kring,
Zooals soms schuw een hond ter zijde wijkt,
Wanneer de kat zich proestend voor hem zet.
STUURMAN
Vervolgens?
VROUW BRIGITTE
Niet ver vandaar nu ligt een overblijfsel
Van hem, dicht bij een boom, dat mij doet schrikken.
STUURMAN
Een overblijfsel? hoe?
VROUW BRIGITTE
Hoe? ja, dat kan ik ADAM

(voor zich)
Vervloekt, mijn ingewanden.
LICHT
Verder, verder,
Ik bid u, Zwijg hierover, vrouw Brigitte.
STUURMAN
Waarheen het spoor u leidde, wil ik weten!
VROUW BRIGITTE
Waarheen? voorwaar, den kortsten weg naar u,
Precies als de griffier mij had voorspeld.
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STUURMAN
Naar ons? hierheen?
VROUW BRIGITTE
Ja, van de lindenlaan,
Naar 't Malieveld, den karpervijver langs,
Dan 't smalle pad dwars over de begraafplaats,
Zooals ik zeg, hierheen, naar rechter Adam.
STUURMAN
Naar rechter Adam? werklijk?
ADAM
Hier naar mij?
VROUW BRIGITTE
Naar u, jawel.
RUPRECHT
De duivel zal toch niet
In het gerechtshof wonen?
VROUW BRIGITTE
Ja, ik weet niet,
Of hier de duivel woont; maar in dit huis,
Zooveel is zeker, is hij afgestapt;
Het spoor loopt achterom tot aan den drempel.
ADAM
Zou hij misschien hier doorgereisd -?
VROUW BRIGITTE
Ja, of hier doorgereisd. 't Kan zijn. Ook dat.
Het spoor was aan den voor kant STUURMAN
Daar dus ook?
LICHT
Voor was er niets te zien, gestrenge heer.
VROUW BRIGITTE
Ja, aan den voor kant was de weg vertreden.
ADAM
Vertreden. Doorgereisd. Ik laat me villen;
De schurk, let op, heeft met de wetten hier
Zijn spel gespeeld! Het zou mij niets verwondren,
Als 't op de registratie kwalijk riekt.
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Indien mijn kasboek, wat ik niet betwijfel,
Met een nadeelig saldo sluiten mocht,
Dat zweer ik u, ik sta voor niets meer in.
STUURMAN
Ik ook niet.

(Voor zich)
Hm! ik weet niet, was 't zijn linker,
Was het zijn rechter? een van beide voeten Mijnheer de rechter! wees zoo goed! - uw snuifdoos.
ADAM
Mijn snuifdoos?
STUURMAN
Ja, uw snuifdoos.
ADAM

(tot Licht)
Breng haar even.
STUURMAN
Waartoe die omhaal? 't is maar enkle stappen.
ADAM
't Is al in orde. Geef dan. Aan Zijn Eedle.
STUURMAN
Ik had u iets in 't oor gefluisterd.
ADAM
Misschien, dat wij hierna gelegenheid STUURMAN
Ook goed.

(Als Licht weer plaats genomen heeft)
Vertel eens, heeren, is er hier in 't dorp
Soms iemand, die misvormde voeten heeft?
LICHT
Hm! ongetwijfeld is er hier in Heisa STUURMAN
Ja? wie dan?
LICHT
Wil dat aan mijnheer den rechter vragen STUURMAN
Aan rechter Adam hier?
ADAM
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Tien jaren ben ik hier in Heisa werkzaam,
Zoover ik weet, is niemand scheef gegroeid.
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STUURMAN

(tot Licht)
Nu? wien bedoelt gij?
VROUW MARTHA
Laat toch staan die voeten!
Wat trekt gij ze zoo schielijk onder tafel,
Dat men zich afvraagt, of het spoor van u is.
STUURMAN
Van rechter Adam?
ADAM
Wat? het spoor van mij?
Ben ik de duivel? Is dat een paardenvoet?

(Hij toont zijn rechtervoet)
STUURMAN
Nee, op mijn woord. Die voet is best.

(Halfluid)
Maak nu terstond een einde aan het geding.
ADAM
Een voet, als dien de duivel had,
Dan kon hij op de bals een dansje doen.
VROUW MARTHA
Dat zeg ik ook. Waar zou mijnheer de rechter ADAM
Ach wat! ik!
STUURMAN
Sluit terstond de zitting, zeg ik.
VROUW BRIGITTE
Wat enkel nog bevreemdt, hoogachtbre heeren,
Dat is, zou 'k zeggen, deze plecht'ge tooi!
ADAM
Wat voor een plechtige -?
VROUW BRIGITTE
Hier de paruik!
Wie zag den duivel ooit in zulk een dracht?
Een toren, steiler, blinkender van talk,
Dan die eens predikanten op den kansel!
ADAM
Wij weten hier op 't land niet zoo precies,
Wat in de hel de mode is, vrouw Brigitte!
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Maar hier op aarde, ben ik overtuigd,
Verkapt hij zich in de paruik, om zich
Bij de voorname lieden in te dringen.
STUURMAN
Schavuit! dien ik voor aller oogen smaadlijk
Van 't tribunaal moest jagen! u beschermt
Alleen nog maar het aanzien van uw ambt.
Hef thans uw zitting op!
ADAM
Ik wil niet hopen STUURMAN
Ge hoopt nu niets. Ge draait u uit de zaak.
ADAM
Denkt gij, dat ik, ik, rechter Adam, gister
In het spalier de pruik verloren heb?
STUURMAN
Nee, God bewaar'me! de uwe is toch in vlammen,
Als Sodom en Gomorrha opgegaan.
LICHT
Integendeel - ik vraag excuus! de kat
Heeft in de zijne gisternacht gejongd.
ADAM
Hoogachtbre, zoo de schijn mij hier veroordeelt,
Gij overijlt u niet, hoop ik. Voor mij
Is het een zaak van eer of ambtsverlies.
Zoolang de vrijster zwijgt, begrijp ik niet,
Met wat voor recht men mij beschuld'gen durft.
Hier op den rechterstoel van Heisa zit ik,
En leg de pruik hier voor mij op de tafel:
Hem, die beweert, dat zij aan mij behoort,
Daag ik voor 't hooge tribunaal in Utrecht.
LICHT
Hm! de paruik, zou 'k zeggen, past u toch,
Als was zij met uw schedel saamgegroeid.

(Hij zet hem de pruik op)
ADAM
Ge lastert!
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LICHT
Niet?
ADAM
Als mantel om de schouders
Mij nog te wijd, hoe veel meer om het hoofd.

(Hij bekijkt zich in den spiegel)
RUPRECHT
Ei, zoo'n godseldrementsche vent!
STUURMAN
Stil jij!
VROUW MARTHA
Ei, zoo'n vervloekt canaille van een rechter!
STUURMAN
Nog eens, sluit gij de zitting, of moet ik het doen?
ADAM
Ja, wat beveelt gij?
RUPRECHT

(tot Eva)
Eva spreek, is hij 't?
STUURMAN
Wat is dat voor een onbeschaamdheid, vlegel?
VALENTIJN
Wees stil, zeg ik.
ADAM
Wacht schelm! ik zal je krijgen.
RUPRECHT
Ei, smeer'ge paardenpoot!
STUURMAN
Hei! deurwaarder!
VALENTIJN
Kop dicht, zeg ik.
RUPRECHT
Wacht! nu ontkom je niet.
Nu laat ik mij geen zand in de oogen strooien.
STUURMAN
Begrijpt gij niet, mijnheer de rechter -?
ADAM
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Verlangt misschien, dat ik het vonnis vel.
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STUURMAN
Doe dat.
ADAM
De zaak is nu in staat van wijzen,
En Ruprecht daar, die rakker, is de dader.
STUURMAN
Vooruit maar! verder!
ADAM
Ik beveel hierbij
Hem in het blok te sluiten, en omdat hij
Zich aan mijn waardigheid vergrepen heeft,
Zet ik hem achter slot en tralies vast,
Hoe lang, dat is van later zorg.
EVA
Wat! hij -?
RUPRECHT
Ik, achter slot?
EVA
Het schandblok dragen?
STUURMAN
Maak je geen zorgen, kinders - Zijt ge klaar?
ADAM
De kruik kan hij vergoeden voor mijn part.
STUURMAN
In orde dus! De zitting is gesloten.
En Ruprecht appelleert bij 't hof in Utrecht.
EVA
Wat? moet hij eerst in Utrecht appelleeren?
RUPRECHT
Hoe? ik STUURMAN
Te drommel, ja! En tot zoolang EVA
En tot zoolang -?
RUPRECHT
Achter de tralies zitten?
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EVA
Het schandblok dragen? Jullie zijn me rechters.
Hij, die daar zit met al zijn onbeschaamdheid,
Hij was het zelf STUURMAN
Wat duivel, zwijg! je hoort het!
Geen haar wordt hem zoolang gekrenkt EVA
Op Ruprecht!
Op! Rechter Adam heeft de kruik gebroken!
RUPRECHT
Ei, wacht eens!
VROUW MARTHA
Hij?
VROUW BRIGITTE
De rechter?
EVA
Ja! op Ruprecht!
Hij was 't, die gister uit mijn kamer vluchtte!
Op, grijp hem, stomp hem nu, zooveel je wilt.
STUURMAN

(staat op)
Halt! wie zich hier wanordelijk EVA
Om 't even!
Dan is het blok verdiend. Op, Ruprecht!
Vooruit dan, trap hem van zijn rechterstoel.
ADAM
Neem mij niet kwalijk.

(Hij loopt weg).
EVA
Hier!
RUPRECHT
Houd hem!
EVA
Vlug!
ADAM
Wat?
RUPRECHT
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EVA
Heb je hem?
RUPRECHT
Goddorie!
Het is zijn mantel maar!
STUURMAN
Hei, deurwaarder!
RUPRECHT

(slaat den mantel)
Pats! dat is er een. En pats! En pats! nog een.
En nog een! bij gebreke van zijn bult.
STUURMAN
Jij onbeschofte rekel! - Kalmte hier!
Aan jou, als jij zoo vlegelachtig optreedt,
Zal 'k nog vandaag het vonnis doen voltrekken.
VALENTIJN
Verdraaide lummel, hou je kalm!

Twaalfde tooneel
(De vorigen zonder Adam. - Zij komen allen op den voorgrond van het tooneel).
RUPRECHT
Ei Eefje!
Hoe schandlijk heb ik je vandaag beleedigd!
Ei sakkerloot; en gisternacht niet minder!
Ei blonde lieveling, ei bruidje-mijn!
Wat heb je mij niet alles te vergeven.
EVA

(werpt zich voor den gedep uteerde op de knieen)
Heer! als gij nu niet helpt, zijn wij verloren!
STUURMAN
Verloren? en waarom?
RUPRECHT
Mijn god! wat is er?
EVA
Red Ruprecht, zoo ge kunt, van de conscriptie!
Want de conscriptie van dit jaar - het is mij
Door rechter Adam in 't geheim verteld -
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Gaat naar Oost-Indië; en vandaar, dat weet gij,
Keert op de drie man er maar een terug!
STUURMAN
Hoe! naar Oost-Indië! wat is dat voor onzin?
EVA
Naar Bantam, eedle heer; ontken het niet!
Hier is de brief met de geheime instructie,
Die de regeering korten tijd geleden,
Betreffende de landweer heeft verordend:
Ge ziet, ik ben van alles op de hoogte.
STUURMAN

(neemt den brief en leest hem)
O wat een ongehoorde knoeierij! De brief is valsch!
EVA
Valsch?
STUURMAN
Valsch, zoowaar ik leef!
Gij weet het zelf, griffier, is dat de instructie,
Die gij van de regeering hebt ontvangen?
LICHT
De instructie! wat! de snoodaard! scheurpapier,
Dat hij met eigen hand beschreven heeft! De troepen, die men aanwierf, zijn bestemd
Voor diensten in het binnenland; geen mensch
Heeft plan, ze naar Oost-Indië te sturen!
EVA
Neen? is het werklijk, heeren?
STUURMAN
Op mijn woord!
En mocht het anders wezen, dan beloof ik,
Zoowaar 'k hier sta, om Ruprecht vrij te koopen!
EVA

(staat op)
O foei! wat heeft de booswicht mij belogen!
Want met dat vreeslijk schrikbeeld kwelde hij
Mijn hart, en zoo verscheen hij in den nacht
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Om me een attest voor Ruprecht op te dringen;
Bewees mij, hoe een valsch bewijs van ziekte
Hem van soldatendienst bevrijden kon;
Verzekerde en betuigde en sloop terwijl,
Om 't voor mij op te stellen, in mijn kamer:
Zoo'n schandlijk iets van mij verlangend, heeren,
Dat het geen meisjesmond waagt uit te spreken!
VROUW BRIGITTE
Ei, zoo'n gemeene, listige schavuit!
RUPRECHT
Vergeet, vergeet den paardenpoot, mijn liefste!
Kijk, als een paard bij jou de kruik vernield had,
Dan zou 'k nog haast jaloerscher zijn, dan nu!

(Zij kussen elkaar)
VALENTIJN
Dat zeg ik ook! elkaar eens flink gezoend;
En laat ons dan met Pinkster bruiloft houden!
LICHT

(aan het venster)
Kijk eens, hoe rechter Adam, bid ik u,
Bergop, bergaf, als vlood hij galg en rad,
Door de omgeploegde wintervelden hinkt!
STUURMAN
Wat? is dat rechter Adam?
LICHT
Ongetwijfeld!
VERSCHILLENDE STEMMEN
Nu komt hij op den straatweg. Kijk! kijk! kijk!
Hoe de paruik zijn armen rug kastijdt!
STUURMAN
Gezwind, griffier, hem na! haal hem terug!
Opdat hij 't kwaad niet door zijn vlucht verergert.
Als rechter moet ik hem natuurlijk schorsen,
En u benoem ik, om tot nader order
Hier in het dorp zijn functies waar te nemen;
Maar zijn de kassen, naar ik hoop, in orde,
Dan wil 'k hem niet tot deserteeren dwingen.
Vlug! wees zoo goed, en breng hem hier terug!
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Laatste tooneel
(De vorigen zonder Licht)
VROUW MARTHA
Vertel eens, eedle heer, waar kan 'k in Utrecht
Den zetel der regeering vinden?
STUURMAN
Waartoe, vrouw Martha?
VROUW MARTHA

(geraakt)
Hm! waartoe? 'k zou zeggen Hoeft hier de kruik dan niet vergoed te worden?
STUURMAN
Neem mij niet kwalijk! Op de Groote Markt!
Op Dinsdag en op Vrijdag is er zitting.
VROUW MARTHA
Goed! deze week zal ik mij daar vervoegen.

(Allen af)
EINDE
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De zelfvermomming des absoluten.
III.
We hebben in ons vorig hoofdstuk naar beste kunnen de ondenkbaarheid aangetoond
van den Mensch in den Natuurtoestand, wiens bestaan niet zoozeer als uitgesproken
hypothese dan wel als ‘vanzelfsprekendheid’ ten grondslag ligt aan alles wat van
‘den Staat’ is en wordt gezegd. De belangrijkste der beide vragen, welke we ons in
dit verband stelden, bleef daarbij vooralsnog onbeantwoord, namelijk deze:
Wanneer inderdaad de Natuur-mensch voor de rede zóózeer ondenkbaar is en
voor het ‘gezonde verstand’ zóózeer ongerijmd, hoe kan zijn beeld dan ooit in onze
gedachten zijn ontstaan en meer dan dat: onuitroeibaar blijken? Op deze vraag
willen we thans trachten het antwoord te geven.
Wie is hij, wiens schaduw ons belet, de waarheid omtrent ons zelf en onze
samenlevingen te zien? Adam is het, rondspokend in moderne wetenschappelijke
geesten, zooals de Voorzienigheid rondspookte in den geest van Darwin, die uit
toog om de Voorzienigheid te ontkennen en het beeld van den anthropomorphischen
God in den geest van Spinoza, de pantheïst. ‘Atavisme’ zegt men, denkt er niets bij
en meent klaar te zijn. Doch de algemeene Adam en Darwins ‘Voorzienigheid’ en
Spinoza's ‘Majesteit’ zijn geen atavismen, doch eeuwige fundamenteele inprentingen
van den Levenswil, het Ik-gevoel in al zijn projecties, de uitdrukking van het
onvermogen zich (in) de Totaliteit te denken.
‘Adam’ is het waan-beeld van onze zelfstandigheid, van onze vrijmachtigheid, de
uitdrukking van objectiviteit en causaliteit -, de vier ‘dwalingen’ die we in ons eerste
hoofdstuk de vier bronnen van begrips-verwarringen, de vier wapenkamers van den
Levenswil tegen de Rede hebben genoemd: hij was, hij oordeelde, hij zondigde, en
1)
zijn zonde was oorzaak .

1)

Merkwaardig staaltje van anthropomorphisme: het zondvloed-verhaal het paradijs-verhaal
der dieren. ‘Adam’ en ‘Eva’ treden hier in andere gestalten op, en in welke mate ze onbewust
het oordeel der onderzoekers bepaalden en wellicht nog bepalen, blijkt wel uit een uiting van
Linneaus, door Edmond Perrier in zijn boek ‘Le Transformisme’ aangehaald: ‘Nous comptons
autant d'espèces qu il est sorti de couples des mains du Créateur’.
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Op Adam steunt ‘De Staat’, product en resultaat van menschelijken wil en menschelijk
oordeel, het een staat en valt met het ander. Het een-met-het-ander tezamen beduidt:
de Zelfvermomming des Absoluten, het zich aan zichzelf vertoonen in
Schijngestalten, 't welk de synthese der zelfbetrachting en der zelfvermijding is.
Omdat in ‘de Kudde’ de grondvoorwaarde berust van het individueele bestaan,
zal elk individu de Kudde moeten instandhouden, zich aan de Kudde moeten geven,
voor de Kudde moeten ondergaan, als de bij, als de wilde. Wilden en bijen geven
zich zonder voorbehoud; van het instinct der collectiviteit zijn zij de onpersoonlijke
1)
dragers. Maar de ‘beteren’ willen zich alleen geven aan een ‘ideaal’, en de
‘redelijken’ willen alleen datgene verheerlijken, wat voor hen de uitdrukking van het
Redelijke is. Zij wenden zich af van het ongerechtigd en van het absurde, wanneer
ze het als zoodanig herkennen, daarom mogen zij het niet herkennen, want ook zij,
juist zij, omdat ze de ‘beteren’ zijn, zijn bestemd het ongerechtigd en absurde te
helpen in-stand-houden, of te helpen produceeren, gelijk we dat eerder hebben
uiteengezet, krachtens de ‘gelijkwegendheid’ van recht en onrecht, van redelijk en
absurd. In de ongerechtlijke en absurde Kudde verheerlijken zij den (huidigen of
toekomst-) Staat, en hun critiek, die in werkelijkheid immer op immanente en
fundamenteele kudde-eigenschappen is gericht, hechten ze aan het
schijnbaar-incidenteele en schijnbaar-voorbijgaande - m.a.w., wat zij ‘misstanden’
noemen zijn ‘toestanden’ en wat zij ‘misbruiken’ noemen zijn ‘gebruiken’ - opdat ze
altijd door zullen blijven hopen en handelen.
‘In den beginne was de Chaos’ dat is: In beginsel is er de Kudde wier wezen
chaotisch is, omdat de Goddelijke Geest niet tot haar komt, het ‘cogitare’ dat
‘ordenen’ en ‘denken’ beduidt, dat onderscheiden en opheffen is. In den Chaos, uit
den Chaos onderscheidt het denken den Mensch; de Gedachte, door middel van
den Mensch, onderscheidt zich in den Chaos, scheidt zich van hem af en keert weer
tot hem in. De Chaos is eeuwig, de Mensch is eeuwig, het Proces is eeuwig.

1)

Zie ons tweede hoofdstuk.
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We hopen aan te toonen, dat aan alle Kudde-wezen, aan alle kudde-uiting,
inzonderheid aan haar zelf-rechtvaardiging het chaotische is, als essentieele trek,
en we zullen zien wat er in de plaats treedt voor de ‘Göttliche Idee, wie sie auf Erden
1)
vorhänden ist’ en de ‘Vieleinigkeit entgegengesetzter Interessen.’
Het is wellicht niet ondienstig, hier eens uit te spreken, in welke mate wij in
‘Prometheus’ nog hinder van ‘Adam’ ondervonden en hoevele dingen zijn schaduw
toen nog voor ons verborgen hield, die thans in grooter klaarheid voor ons staan.
Zoo spelen de dogma's, die men meent te boven te zijn, in de boeken-zelf, die men
tot hun bestrijding schrijft, den mensch hun parten en terwijl men de eene fout
herstelt, sluipt de andere binnen: onoverwinnelijk, als de Levenswil, zijn zijn
inprentingen.
Beschouwen we in het betere licht nog eens den eigenaardigen tweespalt, die
we in ‘Prometheus’ den fundamenteelen paradox hebben genoemd. We zagen hoe
de levensdrang in het afzonderlijke zich openbaart als distinctie-drang en we zagen
tegelijkertijd hoe de levensvoorwaarde (drang) van het afzonderlijke de
eenvormigheid is.
De noodzaak (wil) om zich wèl te onderscheiden en de noodzaak (wil) om zich
2)
niet te onderscheiden liggen gelijkelijk ten grondslag aan het individueele leven .
Een der wijzen waarop het individueele leven door deze beide tegenstrevige drangen
wordt beheerscht, laat zich als volgt formuleeren:
In de oorspronkelijke stamkudden - waarvan de huidige nationale kudden de
3)
verwordingen zijn - onderscheiden de leden zich on-

1)

2)

3)

En tevens waartoe het leidt als filosofen hun formules gaan aanwenden tot dat schier
automatische ergoteeren, waarmee van ouds alles ‘bewezen’ is, om hun persoonlijke instincten
den schijn van in het systeem liggende waarheden te geven.
We willen hier nog eens herinneren aan wat we in ‘Prometheus’ schreven over de woorden
‘excentriek’ en ‘commun’ die beide een slechten roep hebben en precies elkanders tegendeel
zijn. Excentriek = anders dan anderen, wil men niet heeten; commun = hetzelfde als anderen,
evenmin. Het opmerkelijke (maar zeer verklaarbare) is daarbij, dat dezelfde personen, die
om niets ter wereld ‘excentriek’ zouden willen heeten, ook om niets ter wereld ‘commun’
zonden willen heeten. Ze willen niet ‘anders’ en ze willen niet ‘hetzelfde’ zijn, - ze willen de
eenvormigheid en ze willen de onderscheiding!
Aus Völkermischungen sind alle staatlich organisierten Kulturvölker hervorgegangen’ (Wilhelm
Wundt ‘Elemente der Völkerpsychologie’ pag. 315).
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derling niet, d.i. ze ‘zijn’ niet ten opzichte van elkander, doch het collectief-organisme
onderscheidt zich van andere collectief-orgarismen. In die collectieve
onderscheidingen - natuurlijke stamkenmerken tot een sterker effect instinctief
geaccentueerd in zeden, gewoonten, opschik, kleedij - wordt aan den distinctiedrang
der samenstellende leden voldaan. Het eenvormigheids-princiep vervult zich in de
kudde, het distinctie-princiep naar buiten, in de stammen-antipathie. Ten opzichte
der kudden onderling heerscht echter, naast dat distinctie-princiep, het
eenvormigheidsprinciep in ras-verwantschap. Het rasgevoel tusschen aanliggende,
verwante stamkudden zwijgt voor de stam-distinctie, maar treedt op tegenover
andere rassen. ‘Kelten’, ‘Germanen’, ‘Galliers’ onderbreken hun debatten over de
inferioriteit van den een en de superioriteit van den ander om zich qua ‘Ariers
altezamen te keeren tegen dien anderen groep natuurgenooten, die men met den
kieschen naam van ‘Geel Gevaar’ versiert. Hier vervult zich het
eenvormigheidsprinciep tusschen stam-kudden van dezelfde raskudde en het
distinctie-princiep vervult zich in den rassenhaat.
Het eenvormigheidsprinciep heerscht dan toch nog tusschen de rassen onderling
en maakt ‘het Menschdom’ tot één groote kudde tegenover ‘de dieren’ en ‘de
elementen’. Het algemeene kuddegevoel drukt zich uit in den algemeenen afkeer
van het eten van menschenvleesch hetwelk, wordt het ook als wraakoefening of
ceremonieel hier en daar gedaan, toch nergens ‘vanzelfsprekend’ en alledaagsch
is.
Met een op persoonlijk inzicht en zedelijk besef gebaseerde menschenliefde heeft
de afkeer van menschenvleesch niet te maken, ook de dieren eten hun soortgenooten
niet.
Omdat de afkeer van menschenvleesch en de rassenhaat door hun algemeene
bekendheid steeds worden geaccepteerd als ‘vanzelfsprekend’, daarom.... spreken
ze tot het afgestompte intellect in het geheel niet meer. Spreken ze echter niet langer
‘vanzelf’, dan spreken ze duidelijk van het dubbele beginsel, eisch, der eenvormigheid
en der distinctie als grondslag van het individueele leven. Van het individu uit
gesproken, zien we het eenvormigheidsbeginsel met den afstand afnemen, het
distinctie-beginsel in die mate toenemen. En dit ligt in de rede, daar het
eenvormigheidsbeginsel een beveiliging is.
Over stam-onderscheidingen en ras-kenmerken is veel gefantaseerd. Wat deze
‘pseudo-wetenschap’ zoo bij uitstek onbetrouwbaar maakt is dat ze altijd dienst
moet doen om nationalen hoogmoed en
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groeps-aanmatiging (b.v. tegenover Joden en Chineezen) in veroverings-oorlogen,
collectieve strooptochten en onrechtmatige bevoordeeling goed te praten. Juister
gezegd: dat ze door deze soort hartstochten en begeerten wordt geïnspireerd. We
komen op de ‘systemen’ der moderne anthropologen - der Gobineau's, Lapouge's
en Houston Steward Chamberlain's - in een volgend hoofdstuk terug.
1)
‘Autant d'écoles anthropologistes, autant de divisions des humains.’ Maar naast
de erkenning dat elke hedendaagsche gangbare indeeling en elke generaliseerende
rassen-karakteristiek als ‘inblazing van den Levenswil’ collectieve hoogmoed kan
worden aangetoond, staat de erkenning dat er in de algemeene mensch-kudde,
raskudden en stamkudden hebben bestaan en in zekeren graad nog bestaan. Hunne
onderlinge onderscheidingen dragen echter geen ‘redelijk’ karakter - want ze berusten
niet op onderscheidingen van het Intellect - maar een ‘natuurlijk’ karakter.
Vergroeien nu echter door verhuizing, verschuiving, vermenging de stam-kudden
tot nationale kudden dan verdwijnen de natuurlijke onderscheidingen, die de
natuurlijke distinctie-middelen waren en voor hen in de plaats treden de
distinctie-middelen, die noch redelijk, noch natuurlijk zijn, doch kunstmatig, d.i. op
bepaalde wijze beschouwd fictief. Zij zijn de kunstmatige (fictieve) landsgrenzen,
de kunstmatige landstaal en een zoogenaamd ‘volkskarakter’, waarover te meer
2)
wordt georakeld, naarmate men te minder weet, waar men het zoeken moet.
Wanneer we op de distinctie-middelen der nationale kudden in een volgend hoofdstuk
terugkomen, hopen we over ‘taal’ en ‘volkskarakter’ nader te spreken. Voor het
oogenblik leidt het betoog een andere richting uit.
Door dit bijna geheel fictieve karakter van de distinctie-middelen der nationale
kudden onderling kunnen deze den distinctie-drang der kudde-leden niet meer
bevredigen.

1)
2)

Jean Finot ‘Le préjugé des Races’, pag. 79.
Leerzaam en vermakelijk is in dit verband wat Finot vertelt van een in 1898 door hem (in ‘La
Revue’) ondernomen enquête bij een dertigtal vooraanstaande psychologen, romanciers,
dichters, filosofen, professoren, kortom alle autoriteiten, om te weten te komen wat elk van
hen als de karakteristieke eigenschappen van ‘L'Esprit Français’ beschouwde. Bourget,
Claretie, Coppée, Bréal, Anatole France, Prevost, Rod, Sarcey, Zola..... het resultaat was
een chaos uiteenloopende persoonlijke meeningen, die elkaar noch dekten, noch aanvulden.
We hopen er in een ander verband uitvoeriger melding van te maken! ‘Le préjugé des Races’,
pag. 314-318.
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En hier helderen zich twee punten op, waarover, toen we ‘Prometheus’ schreven,
‘de schaduw van Adam’ nog lag.
Ondanks onszelf, en tegen beter-weten-in toch nog deelende in de algemeene
overschatting der beteekenis van ‘De Staat’ zagen we de distinctie-middelen binnen
het nationale verband, die van standen, kasten, klassen onwillens als daarin besloten
1)
en daardoor omgrensde onderscheidingen Dit is één punt.
2)
De gedachte aan het tot het stichten van Staten vereischte individueele abnegatie
bracht voorts onwillekeurig tot de gedachte aan schadeloosstelling. De opvatting
van den mensch als individu voerde met zich de opvatting dat de mensch, behalve
de collectieve distinctie-middelen, ook altijd in zekere mate persoonlijke
distinctie-middelen begeert. Zoo kwamen we er toe in de distinctie-middelen van
standen en kasten groepen en clubs: studenten-corpsen, societeiten,
officiers-vereenigingen, mondaine coterieën, ‘notabelen’ van allerlei aard, een
schadeloosstelling der persoonlijkheid voor wat hij als ‘Staatsburger’ van zijn
distinctiedrang prijsgeven moet en dus een soort onschadelijke, toelaatbare
bevrediging van dien persoonlijken distinctie drang te zien. Verdwijnt nu de ‘schaduw
van Adam’ en openbaart zich de Staat als primair collectief-organisme, waarin de
mensch (nog) niet is, dan vervalt: a) de gedachte aan een persoonlijk ‘beschränken
und aufopfern’ want de persoon is er niet, b) de gedachte aan de behoefte aan de
‘schadeloosstelling’ der persoonlijke distinctie, door dezelfde overweging c) de
opvatting van ‘De Staat’ als een belangrijk, absorbeerend verband.
De distinctie-middelen ‘binnen de grenzen van de nationale kudde’ blijken dan,
evenals de nationale collectief-distincties (volksaard, taal, grens) van onpersoonlijken
aard, ze zijn namelijk de distincties-middelen van internationale kudden, wier vorming
plaats grijpt, wanneer ‘stam’ niet meer met ‘natie’ samenvalt, en het Staats-verband
niet verder gaat en niet meer beteekent dan een nog maar beperkte
belangen-coöperatie. De ‘volks-aard’ moet daaraan dan den schijn geven van een
‘natuurlijke’ saamhoorigheid, die vervolgens tot een ‘ideaal’ wordt verheven alsof
natuurverwantschap, al bestond ze, onderwerping en samenwerking tot plicht en
deugd maken kon.

1)
2)

Dus eigenlijk zoo iets als een ‘Vieleinigkeit ent gegengesetzter Interessen’!
Het ‘beschränken und aufopfern’ waarvan Hegel spreekt.
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Maar ze bestaat niet, want niemand voelt ze, niemand kan ze definiëeren en daarom
blijkt dan ook het internationaal kaste-verband veel sterker dan het nationale verband.
Het sterkst blijkt dat bij vorstelijke personen, die steeds van ander ‘bloed’ dan hun
landgenooten zijn en voor wie de fictie der nationale saamhoorigheid vrijwel
onhoudbaar is. Zij en hun aanhang vormen een internationale kudde, met eigen
1)
distinctie-middelen: taal, etiquette en ceremonieel van allerlei aard. Zij zijn het
‘uitverkoren volk’ de élite-stam in de groote raskudde der ‘aristocraten’, de
beschaafden van alle nationaliteiten. Landsgrenzen en landstaal zijn vervangen
door gansche complexen distinctie-middelen op het gebied van eten en drinken,
sport, vermaak, spraakgebruik, kleedij -, een ‘chaos’ van de meest heterogene
afkomst, waarin niemand het redelijke of rationeele of ook zelfs het begrijpelijke
begeert, die buitensporig, ongezond, zot mogen zijn, zoo ze maar hun dienst bewijzen
2)
als een ‘Sjibboleth’ waarmee men de ontsiders toetst en weert.
Ook aan dit internationale kaste-verband der ‘beschaafden’ hebben sommigen,
3)
o.a. Gobineau den schijn van een wezenlijk onderscheid trachten te geven . Dat
het, al dan niet ‘wetenschappelijk’ toegelicht, veel sterker is dan het nationale
kudde-verband, bewijst het huwelijk, hetwelk, immers beslissend over het gehalte
der ‘geboorte’ en de samenstelling van ‘het bloed’, door den kudde-mensch van het
hoogste belang wordt geacht. Welnu, we zeiden het eerder en elders: niet de
nationale grenzen, maar de kaste-grenzen bepalen het huwelijk. De ‘aristocraat’
van alle nationaliteiten ziet zijn dochter liever met een Russischen, Spaanschen,
Turkschen graaf trouwen, dan met een eerzaam bakker uit zijn geboorteland, uit
zijn geboortedorp. Dat dit anders kan zijn, toonen nog steeds de Joden. Niet de
‘religie’ - er bestaat trouwens geen Joodsche religie - maar het kudde-gevoel

1)

2)

3)

Het trouw-en-dood-en-geboorte-en-doop-ceremoniëel, de voorschriften van
feest-en-jacht-en-parade-en-militaire etiquette overtreffen in uitgebreidheid en nauwkeurigheid
de wetten van menig land. En de strengheid waarmee ze toegepast, de ernst waarmee ze
bestudeerd en nageleefd worden!
We hebben eens een gezelschap volwassen ontwikkelde menschen met volmaakten ernst
zien luisteren naar een uitvoerig verhaal, hoe een speciaal Schotsch regiment (d.w.z. de
officieren) op bepaalde dagen een ‘dronk op den Koning’ pleegt uit te brengen, met welken
voet daarbij wordt gestampt en met welke hand over welken schouder de glazen daarna stuk
geslagen worden.
Niet zonder reden zijn al deze theorieën over inferieure en superieure volkerenrassen in de
laatste eeuw ontstaan. We komen hierop terug.
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en het kudde-gebruik is het bindmiddel en vele zoogeheeten ‘moderne’ of ‘liberale’
Joden zouden toch geen niet-Joodsche vrouw willen trouwen.
Ontstaat er wrijving tusschen de kudden op nationalen grondslag, dreigt er oorlog,
dan wijken de kudde-leden achter de ‘versterkte’ landsgrenzen als achter een muur
terug, in dubbelen zin, en het internationaal kudde-verband schijnt verbroken. Soms
heeft er zelfs een openlijke opzegging van lidmaatschap plaats: worden uniformen
en ordeteekenen van vijandelijke regimenten en staten teruggezonden. Zoo zal de
hoogst geboren Heer zich met zijn knecht (of ook met zijn waakhond) verbinden
tegen een even hoog-geboren Heer die hem overvallen komt -, maar er is niet veel
kans dat hij daarom ooit met dien knecht aan één tafel zitten zal. Den hooggeboren
vijand zal hij na den ‘eervollen strijd’ zijn hand en zijn dochter geven. De intimiteit
is maar schijnbaar, omdat levensgevaar elke overtuiging dooft, elken band verbreekt,
zoodat tusschen de onbekenden, die toevallig in één trein samenreizen, dezelfde
graad van intimiteit bestaat, wanneer en zoolang hun trein door roovers wordt
bedreigd.
Het internationaal kaste-verband wordt dan ook door de zoogeheeten ‘opleving
der vaderlandsche gevoelens’ - het verbond tusschen Heer, knecht en waakhond
- niet verbroken. De internationale kudden worden door de tijdelijk versterkte
nationale scheidingslijnen doorsneden en hun brokstukken nemen binnen die lijnen
een sterker ‘nationale kleur’ aan, in dubbelen zin, maar blijven in wezen
internationaal. In het heetst van den oolog staat de adellijke officier zijn
aristocratischen collega in het ‘vijandelijk leger’ veel nader dan den boerenpummel
in zijn eigen leger. Zij strijden, maar zooals oudtijds in het tournooi of in het duel, zij
strijden om zich te meten (te vergelijken en te onderscheiden!) en ze aanvaarden
de voorhanden groepeering, zooals ze elke andere groepeering aanvaarden zouden,
zooals jongens vechten met en voor ‘hunschool’ - en als de ouders verhuizen met
een andere tegen de oude school, - zelfs zonder den schijn van animositeit.
Deze volkomen onverschilligheid voor de rechtsgronden van een strijd, die voor
duizenden op dood en misère uitloopen moet, wordt en werd nog steeds als
1)
‘nationale geestdrift’ hooggeprezen.

1)

In ‘Joan and Peter’ van Wells, in ‘In Chancery’ van Galsworthy, die beide een blik geven op
de opvoeding van ‘the best set’ kan men de ‘geestdrift’ voor den Boeren-oorlog onder de
aristocratische jongelieden beschreven vinden - een geestdrift die van hetzelfde gehalte was
en dezelfde taal uitsloeg als die van de aristocratische studenten ten onzent ter gelegenheid
van de ‘Belgische Opstand’. Ook pers en publiek gedroegen zich in beide gevallen
overeenkomstig. Tegelijk zijn het deze zelfde lieden die het hardste schreeuwen over
‘slaafschheid’ en ‘karakterloosheid’ als ze arbeiders hun leiders door dik en dun zien volgen.
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‘Our country, right or wrong’ geldt als een hoogst-edele betuiging in de waardeering
van lieden, als waarvan Spencer vertelt, lieden, ‘who rejoice in the name of
philosophical radical’. Hier toont zich de waarde en de noodzaak der Zelfvermomming
ten behoeve van hem, die geboren zijn om zich aan het ‘slechte’ te geven en voor
wie dus het ‘slechte’ het aanzien van het ‘verhevene’ hebben moet. Altijd en
krachtens datzelfde proces van Zelfvermomming zal elke gezamenlijk ondernomen
strijd dien schijn van idealisme dragen in de oogen van hen, die niet beseffen dat
1)
‘Our Country, right or wrong’ beteekent: ‘I, right or wrong’.
Het merkwaardige is hier dat de luidste verkondigers van het ‘our country, right
or wrong’ tegelijkertijd de steunpilaren en wetgevers der internationale kudden zijn.
(Men moet ze vooral niet verwarren met de democratische cosmopolieten der
Renaissance en achttiende eeuw, die tegenover de zedelijke en intellectueele
verschillen en overeenkomsten tusschen individuen onderling het fictieve van
landsgrenzen en kaste-grenzen hadden leeren beseffen!) Overal zijn de aristocraten
2)
tegelijk de nationalisten. Tory's zijn Jingo's de Faubourg-Saint-Germain is
chauvinistisch - getuige de Partij-groepeering in de Dreijfus-zaak -, de Junkers, voor
wie ‘das Pöbel’ lager staat dan hun honden en paarden - en tot dat Pöbel hoort
ongeveer iedereen! - zijn tegelijkertijd ‘All-Deutsch’, en de meergenoemde
Hollandsche aristocraat die zijn dochter liever aan een Laplandschen prins dan aan
een Hollandschen onderwijzer zou geven, schreeuwt het hardst dat ‘Hollandsche
kunst in Holland blijven moet’.

1)

2)

Een beroep op het ‘hulpbetoon’ van soldaten onderling heeft tegenover het bedreven onheil
ongeveer dezelfde waarde alsof men van een niet al te zindelijken huisvader, die verdronk,
en negen kinderen nalaat, met genoegen zou constateeren dat hij nu tenminste eens een
bad heeft gehad!
De uitingen van haat en bloeddorst van Engelsche aristocratische dames - die zich door een
Chineeschen muur van ‘middle-classes’ en ‘tradespeople’ gescheiden achten - tegen Kruger!
‘Chaque pays a ses “nationalistes” forcenés, qui joìgnent au mépris de l'étranger le même
dédain pour une partie de leurs concitoyens.’ J. Finot. ‘Le préjugé des races’ pag. 3.
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Dit ligt ook in de rede. De kudde-mensch is altijd en overal kudde-mensch. Niet
alleen in tijden van wrijving, maar bij alle officicele gelegenheden word hij met de
nationale kudde, waartoe hij behoort vereenzelvigd. Krachtens zijn lidmaatschap
van de internationale kudden der ‘superieuren’ bekleedt hij daarin de voornaamste
plaats. Wordt dus de kudde geëerd, dan wordt bij uitstek hij geëerd -, wordt ze
belaagd, belasterd, bedreigd, dan wordt bij uitstek hij belaagd, belasterd en bedreigd.
Dit is het geheim van zijn ‘patriottisme’. Met behulp van de soepele wetenschap der
Gobineau's, der Ammons, en der Chamberlains kan de onomstootelijk bewezen
superioriteit van sommige boven andere rassen wanneer het noodig is worden
omgeredeneerd tot nationale superioriteit.
Dezelfde verwarring die ontstaat door de vermenging van de internationale
kaste-kudden met de nationale kudden vertoont zich in de verhoudingen tusschen
de politieke en clericale internationalen waartoe de leden krachtens hunne
‘overtuiging’ behooren en de Staats-verbanden, waarin hun belang berust. Ook hier
hetzelfde verschijnsel: de leden der groote internationale Kudde der Roomschen
toonen zich bij elke gelegenheid ‘trouwe en ordelievende Vaderlanders’ en zingen
uit volle borst het kettersche ‘Wilhelmus’ als protest tegen ‘roode’ gedragingen. Dat
de zich bij uitstek noemende ‘roode’ Internationalen ook niet los zijn van het nationale
kudde-verband, heeft de ondervinding hun kunnen leeren, die ooit iets anders
hebben verwacht. Wanneer ooit zijn al die verhoudingen tusschen nationaal en
internationaal gemeenschapsverband en hun roerselen tot op den bodem doorpeild
door de onderscheidende Rede? Hier heerscht de Chaos in de schemering, van de
Gedachte onberoerd, hier bloeit de Zelfvermomming in Leugen, Misleiding en
‘onstoffelijk gezichtsbedrog’. We willen beproeven dit alles eenigzins te verklaren.
En daartoe pogen uiteen te zetten hoe in den Chaos de Gedachte wordt geboren,
in bepaalde individuen onder bepaalde vormen, hoe zij zich, in die individuen, onder
die vormen, tot den Chaos verhoudt, hoe zij wederom ten gronde gaat, weder inkeert
tot den Chaos en wat er daarna van haar overblijft.
We hebben in den aanvang van dit hoofdstuk en reeds eerder uiteengezet hoe
de Kudde, en haar ongerechtigheid en absurditeit, de van-God-verlaten-Chaos
uitdrukt en hoe de Gedachte in den mensch, het ‘cogitare’ dat denken en ordenen
is, de zelfaanschouwing des Absoluten representeert. De Gedachte kent zichzelf
als het Werkelijke, het
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Ware -, de denkende mensch belijdt de onderscheidingen van zijn denken (van de
Gedachte in hem) als de werkelijke, de ware. Waarheids-liefde is dus
1)
werkelijkheids-liefde , die in het ‘onrecht’ vooral de rede-verdraaiing haat. De
zelfopenbaring des Absoluten brengt in menschen dien hartstochtelijke voorkeur te
weeg voor het werkelijke (als het redelijke en het rechtvaardige) waarin ze dan
eenzijdig zijn. Want ‘de redelijkheid’ is van ‘Het Redelijke’ maar de helft -, doch van
de redelijkheid der redeloosheid wil, mag, de mensch die tot handelen is bestemd,
niet weten - in het licht zijner werkelijkheidszin herkent hij de dogmen der Kudde
als ongerijmd, haar recht als onrecht en zijn hartstochtelijke voorkeur drijft hem tot
getuigenis, tot verzet.
In ‘Prometheus’ hebben we dien strijd tusschen Gedachte en Dogma uitvoerig
beschreven -, doch het afsterven der Gedachte en haar overgaan in dogma was
ons nog niet recht duidelijk: het lag onder den ‘schaduw van Adam’.
Dat een nieuwe gedachte zich nooit in één individu, doch altijd in een aantal
vertoont is weer een van die phenomenen die niet tot ons spreken omdat ze schijnen
vanzelf te spreken. Nu we over het wezen der Kudde, over het princiep der
eenvormigheid in het algemeen, tot helderder inzicht zijn gekomen, herkennen we
ook in het verschijnsel dat altijd in een aantal individuen tegelijk een nieuwe gedachte
geboren wordt, het beginsel der eenvormigheid in kiem, als een verre bedreiging.
Uit de verstrooide, al dan niet gemeenschap houdende, maar nog geenszins
‘georganiseerde’ dragers eener gedachte aan nieuwe rechts-orde, nieuwe religie
of nieuwe gemeenschap - altijd dezelfde: er is maar één Chaos en maar één
Gedachte - zal de nieuwe Kudde worden gevormd. Onmerkbaar zal zich het Absolute
aan eigen aanblik onttrekken, onmerkbaar zal de (zelf) vermomming plaats grijpen
-, in de persoon van den Organisator zal de van meet af ten doode gedoemde
Gedachte, wier doodstrijd reeds begon, toen ze werd geformuleerd, haar laatsten
adem uitblazen, het in-zich-gelede verstarren tot kudde-parool, het cosmische tot
het chaotische worden. Want het cosmische is de verscheidenheid, maar het
chaotische de verwarring die zichzelve, in de Organisatie, Orde waant, omdat ze
onderworpenheid ziet. In Kropotkin's welbekend boek over de zoogenaamde ‘voor-

1)

In ‘Heleen’ reeds maakten we onderscheid tusschen deze werkelijkheids-liefde en haar
spotvorm, het ‘Je mag niet liegen’-dogma dat noch redelijk, noch zedelijk is. De formule van
de werkelijkheids-liefde is: ‘Ik kan niet liegen. ‘Je mag niet liegen’ heeft evenveel zin als ‘je
mag niet valsch zingen’.
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geschiedenis’ der Russische Revolutie zien we duidelijk het optreden eener ‘nieuwe
gedachte’ in een groep menschen die zich soms ‘geestverwanten’ voelen, doch
soms ook hun leven lang tegenstanders, zoodat pas lateren achter de
verscheidenheid hunner persoonlijkheden de eenheid van hun wezens hebben
gespeurd. We hebben gezien dat dit eveneens het geval is geweest met Robespierre
en Kant, met Lessing en Voltaire, met Byron en Lamennais, met Tolstoï en Korolenko.
In allen openbaart zich de Zelfopenbaring des Absoluten als werkelijkheidszin, maar
onder een verscheidenheid van wijzen: in den een creëert de werkelijkheidszin klare
formulen tegenover het gangbare theologische dogma, in een ander levende
(wezenlijke) kunstvormen tegenover de geldende collectieve recepten, in een derde
treedt de werkelijkheidszin op als drang naar redelijker rechtspleging (Robespierre),
redelijker machts-verdeeling (Schiller) redelijker menschelijke verhoudingen
(Beaumarchais). Rousseau noemt zijn waarheidsliefde met den naam ‘natuurliefde’
en zoo kan hetzelfde zich op eindeloos verscheiden wijs anders vertoonen in
verschillende individuen, die elkaar niet kennen, die de Eenheid hunner
Verscheidenheid niet begrijpen en door de Eenvormigheid nog niet worden
beheerscht. Van zulk een aantal verstrooide individuen, wier synthese is dat het
Absolute in hen allen tot zichzelf (dus zij tot ‘het ware’) tracht te komen, kan worden
gezegd dat zij tezamen vormen de uitdrukking van de ‘göttliche Idee, wie sie auf
1)
Erden vorhanden ist’ -, maar ze zijn dan ook precies het tegendeel van den Idealen
Staat.
In de vurigsten onder hen - de ‘Multatuli's’ van alle tijden en landen - neemt de
werkelijkheidszin bij den aanblik van het collectieve onrecht en de collectieve leugen
de gedaante aan van walging en wanhoop, welker uitdrukking is ‘Rather than live
where such things can be, let me die....’ Achter af noemt men deze temperamenten
de ‘voorloopers der Revolutie’, doch in werkelijkheid zijn ze de ware, de eenige
revolutionairen en hun Révolte, de ondraaglijke walging - die den dood aanroept
als verlossing - is de ware, de eenige Revolutie, de zuivere strijd tusschen Gedachte
en Dogma. Maar die in-zich-zelf gelede Gedachte is ten doode gedoemd, haar
doodstrijd begint in het oogenblik van haar geboorte, van haar formuleering en
eindigt in het oogenblik van haar ‘zegepraal’. Zij is de vijandin van den Levenswil
en zal door den Levenswil van haar dragers en verkondigers ter dood

1)

Ook van den altijd tegelijkertijd optredenden ‘Universeelen Mensch’.
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worden gebracht. Wanend haar te bevestigen, haar te doen triomfeeren, zullen ze
haar vernietigen. Het ‘Wij eischen’ van den Organisator is reeds de weerlegging
van het ‘Ik duld niet’ van den Revolutionair.
De aangegrepen kudde verweert zich, slaat de individuen voor hun tot dan
individudeel verzet en drijft hen te hoop. Het bederf is daarmee ingetreden. In den
bedreigden mensch mengt zich het gevoel der persoonlijkheid als gekrenkte fierheid,
wrok, haat met het bovenpersoonlijk rechts-gevoel. Gemeenschappelijkheid van
gevaar en leed leggen een band, die niet op innerlijke overeenkomst, niet op
‘werkelijkheidszin’ en niet op ‘rechts-besef’ berust. Het saamhoorigheidsgevoel, dat
op zichzelf noch ‘schoon’ noch ‘edel’ is, doch slechts beveiligend, een inblazingvan
den Levenswil, wordt alreeds geidealiseerd: de gedachte-verduistering is al
ingetreden, het hoogtepunt der Revolutie voorbij, lang voor de buitenwereld iets van
Revolutie ziet. Doch zoolang dit saamhoorigheidsgevoel nog niet is vastgelegd in
een organisatie, kan de illusie van een gezamenlijken rechts-dorst nog blijven leven,
zij het vertroebeld en verzwakt. Inmiddels verloopt het getij: de Revolutionair is met
zijn ‘Ik duld niet....’ gestorven, de Oraganisator met zijn ‘Wij eischen....’ is opgestaan.
Het oogenblik waarop hij ‘verzamelen blaast’ is het kenteringspunt. Dichter en dichter
omsluiert zich het Absolute voor zichzelf, het élan naar zelfherkenning is verloopen.
Het lokaas waarmee de Organisator de zielen vangt en ook zijn eigen ziel is de
valsche gelijkenis (spotvorm, projectie der wordende Zelfvermomming) van
Collectiviteit met Communiteit. Het fatale woord ‘Solidariteit’ is uitgesproken. In de
collectiviteit is de communiteit te loor gegaan. Geen onderscheidende gedachte
leeft er meer om aan te toonen dat er tusschen de negatieve, de protesteerende
communiteit door het inzicht van onderscheidene, verscheidene personen gevormd,
en de positieve, reglementeerende collectiviteit, door Solidariteit gevormd, geen
overeenkomst is. De stervende Gedachte weert zich nog wel, maar zwak, want ze
is verduisterd. Die haar dragen, onderscheiden al niet meer, hun zwevende klachten
missen grond, hun vage beschouwingen substantie. Het kudde-gevoel, ook in hen,
is alreeds zoo diep geworteld, dat ze voor de ‘Solidariteit’ het hoofd buigen, als voor
een godheid, het recht van ‘De Partij’, van ‘De Kerk’ over het individu is al reeds
‘vanzelfsprekend’ en onaantastbaar als het recht van ‘het Vaderland’. Kerk en Partij
behoeven zich niet meer te rechtvaardigen: ‘Our country
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right or wrong’ -, dit en niet anders beteekent: Solidariteit. Weldra onderscheidt de
kudde-mensch niet meer tusschen belang en recht, en zijn geliefkoosde scheldwoord
wordt dat der chauvinisten: verrader, deserteur, defaitist! Het collectieve belang is
voortaan de rechtsmaatstaf van het individu. Dit wordt niet bemerkt, omdat er, als
het zoover is, geen individuen meer zijn. De Gedachte is dood, de Woorden alleen
leven nog, als de parolen der kudde. Het zijn de formulen van het uitteraard
individueele rechtsbesef, van de uitteraard indivueele gedachte; hun ware geest is
dus uitteraard der Kudde vijand en tegelijk kan de Kudde ze als lokroep, als strijdkreet
niet missen. Het ongelijkgeaarde - recht en ‘taktiek’! - moet worden samengeketend,
de Organisator redeneert, betoogt, ‘bewijst’ -, de nieuwe Kudde heeft haar Theologie!
Aldus wordt uit den Chaos de Gedachte geboren, aanhoudend, keert zich tegen
de Kudde in protest, formuleert zich, dat is: neemt gestalte aan, dat is: gaat in
verstolling over want ‘de gestalte’ is ‘het gestoltene’, wordt, als Dogma tot
(niet-ophefbare) distinctie, tot Parool en keert aldus weer tot den Chaos, die elke
Organisatie is (nationale, clericaal, politiek) onder den schijn van het geordende,
als een Zelfvermomming van het Absolute. En de Organisator, dien men prijst om
wat hij heeft ‘tot stand gebracht’ is inderdaad de man, die de Gedachte tot (stil-)
stand brengt! Doch tegelijkertijd, altijd en overal maakt zich de Gedachte uit den
Chaos (van andere Kudden) los, levend-werkzaam, zoolang niemand haar formuleert,
doorloopt dezelfde stadiën, verkeert in haar nedergang wanneer het schijnt dat ze
in haar vollen opgang is en is gestorven wanneer ze ‘triomfeert’. Uit de sfeer van
den bovenpersoonlijken werkelijkheidszin, waarin het Absolute zichzelf als ‘het
Ware’ aanschouwt, drijft de Levenswil den Mensch door de verlokking der
‘saamhoorigheid’ in het moeras van de Solidariteit, altijd in de Kudde terug.
Dit is dan één wijze van het eeuwige Scheppings-proces, dat eeuwig in den Chaos
den Mensch onderscheidt en eeuwig den Mensch weer terugdrijft tot den Chaos,
door de ‘drift’ van zijn eigen waan -, omdat beiden, Mensch en Chaos, Gedachte
en Dogma de fundamenten beelden van het tegen-zich-zelf-gekeerde Absolute Zijn.
Aldus werd ‘gewetensvrijheid’ het parool van het bekrompenst Calvinisme,
‘Zoenbloed en wedergeboorte’ van het baatzuchtigst en tyranniekst Katholicisme,
‘Broederschap’ van elke roode ‘God’ van
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elke witte Terreur, en de ‘Marseillaise’ van het Frankrijk dat verbonden met Rusland
sloot.
En dit alles, leerstuk, sacrament, ‘politiek program’ heeft in en voor de kudde geen
anderen inhoud en geen andere bestemming dan die van Sjibboleth, dat ‘stroom’
dan wel ‘korenaar’ beteekenen mag, dan die van het wachtwoord in het leger dat
‘spekpannekoek’ zoo goed als ‘Vorst en Vaderland’ kan zijn, omdat het alleen een
distinctie-middel, een herkennings-teeken is. Wat in de kudde, in elke kudde leeft
is het scherpe kudde-instinct, altijd waakzaam, onfeilbaar in zijn uitingen en zijn
reacties. Doch dit beseffen de woordvoerders niet en de aanvallers beseffen het
niet. Daarom rukken zich de ‘Multatuli's’ van alle tijden de haren uit het hoofd van
verbijstering en wanhoop over de ‘Lapsische exegesen’ in alle tijden, of bij de
gedachte dat menschen elkaar doodslaan om ‘gegeten brood’, om ‘één’ dat ‘drie’,
en ‘drie’ dat ‘één’ zou zijn, En ze houden deze redelijke wereld voor een gekkenhuis.
Doch wie wezenlijk de Redelijke Wereld belijdt, die zal niet rusten voor hij dat
Redelijke ook en juist in de inderdaad aan waanzin grenzende redeloosheid welke
hij om zich hoort en ziet, heeft blootgelegd. En dan is hij er, althans bij oogenblikken,
mee verzoend.
Dan begrijpt hij dat er tusschen geen twee phenomenen minder verband kan zijn
dan tusschen kudde-gevoel en kudde-parool. Hebben de andere stammen de
Ephraimieten doodgeslagen omdat ze niet ‘Sjibboleth’ konden zeggen? Evenmin
dooden menschen elkaar om ‘gegeten brood’. ‘Transsubstantiatie’ is een figuur in
een wapenschild en wat het ‘beteekent’ doet er even weinig toe als wat ‘Sjibboleth’
beteekent. Maar wie heelhuids de Jordaan over wil, moet het kunnen zeggen, met
de vereischte uitspraak. Welk een ergernissen zouden overbodig worden, welk een
vertwijfeling zich stillen, indien men zich ervan kon weerhouden aan de
bovennatuurlijke, redelijke of zedelijke bewoordingen der Dogma's de gedachte aan
een overeenkomstigen inhoud en gezindheid te verbinden, indien men ze kon zien
als de teekenen, die de eene kudde tegen de andere ‘in haar schild voert’. Verwacht
men dat de Gouden Leeuw zal gaan brullen, de Roode Adelaar eieren leggen?
Onderwerpt men den Gouden Leeuw, den Rooden Adelaar aan een nauwkeurig
anatomisch onderzoek? Toch bombardeert men nog steeds de Kerk met onjuistheden
1)
en tegenstrijdigheden in den Bijbel.

1)

Alsof een krassere noodig ware dan het als ‘Heilige Schrift’ in één verband samenketenen
van Oud- en Nieuw-Testament, die evenveel op elkaar gelijken als het Rolandslied en de
Ethica. Hier hebben we een curieus voorbeeld van het schier onbegrensde vermogen om het
eenmaal te zamen-zijnde zonder critiek als te zamen-hoorende te accepteeren, d.i. van het
onvermogen om te onderscheiden.
Opmerkelijk is in dit verband dat er in oudere en nieuwere litteratuur over het ‘lezen in de
Schrift’, steeds is en wordt gesproken zonder verdere toelichting van wat gelezen wordt, alsof
er geen onderscheid bestaat tusschen den geest die zich in geslacht-registers verdiept en
de geest die naar de Bergrede of de Paulinische geschriften trekt. Inderdaad is dit onderscheid
er ook niet, noch voor den auteur die in zijn personen geen zedelijke of intellectueele
belangstelling, doch slechts braafheid en ‘rechtzinnigheid’ teekenen wil, noch voor den
rechtzinnige, voor wien elk ‘Bijbelwoord’ dezelfde klank heeft en dezelfde zin, namelijk de
klank en de zin van ‘Mesopotamie’!
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Waarom lacht men om ‘dat dierbaar woord Mesopotamie’? Of om den man die op
zijn sterfbed zijn vriend verzocht hebbende, hem de Bijbel voor te lezen, ‘beginnende
aan het begin’ bij de met zalving uitgesproken woorden: ‘Deze en alle andere soorten
van bijbels werden op last van hunne Hoogmogenden, de Heeren Staten....’
verzuchtte.... ‘O wat doet me dat goed, wat doet me dat goed’? Waarom zou hij niet
hebben verzucht, waarom zou het hem geen goed hebben gedaan? Het is de klank
van den bel die de voorman om zijn hals draagt en meer heeft geen kudde-mensch
ooit noodig gehad, al staat zijn kast vol Luther, Calvijn, Augustinus en Marx. Doch
daarom heeft hij Luther, Calvijn, Augustinus en Marx wel noodig, al leest hij er niet
meer in en begrijpt er niet meer uit dan met den kudde-geest in overeenstemming
is - als de uitdrukking der Zelfvermomming, die het Absurde den schijn van het
redelijke en het ongerechtigde den schijn van het rechtvaardige geeft, zonder welke
braven en verstandigen het niet zouden kunnen dienen.
Ware het anders, de taak van woordvoerder-der-kudde zou ondragelijk zijn. Men
bedenke dit: elke kudde is anti-revolutionair en elk kudde-parool is revolutionair,
immers de Gedachte, in haar stichter belichaamd, als zoodanig den Chaos der
organisatie vijandig, en op dezelfde wijs, omdat er één Chaos en één Gedachte is.
Zoo moeten ze steeds onder het aanroepen van revolutionairen tegen de revolutie
1)
te velde trekken.

1)

Een aanbevelenswaardige oplossing vonden reeds sommige moderne theologen in het op
gezette tijden heilig verklaren van doode revolutionairen, wien door hun (daarom niet minder)
geëerde voorgangers van een halve eeuw terug het leven verbitterd is. Ibsen, Multatuli,
Nietzsche zijn alreeds van hartelooze cynici en afschuwlijke godslasteraars tot
‘goed-beschouwd-christenen’ en ‘au-fond-religieuse-naturen’ gepromoveerd. Die van heden
komen over vijftig jaar weer aan de beurt!
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Alleen een aan het volmaakte grenzende zedelijke en in tellectueele afstomping,
d.i. een totaal ontbreken van zelfonderscheiding maakt dit mogelijk. Aldus wordt
elke gedachte tot kudde-parool en niets verandert dan dat de Chaos zich telkens
anders, in andere organisaties, groepeert. In ‘scholen’ van allerlei aard - juridische,
filosofische, anthropologische - leiden de gedachten hun schijnleven, gemummifieerd
- en eronder is de nationale of internationale, de klericale of politieke kudde-geest,
als onder het ‘Es ist nicht wahr’ van de Duitsche professoren, met zijn schijn van
objectieve wetenschappelijkheid. In de pers, in de college-zalen, in officieele
redevoeringen moeten de schimmen der gestorven gedachten aldus het absurde
en het ongerechtigde wikkelen in een schijn van wetenschappelijkheid, (b.v. de
moderne anthropologie!) en van redelijkheid. En dit alles wekt bij den ‘betere’ de
gedachte aan voortgang, aan geleidelijke ontwikkeling, die hij noodig heeft om te
volharden.
Al die klanken opvangende zegt men immers algemeen Spencer na, dat onze
moderne maatschappij ‘zooveel fijner gedifferentieerd’ dan een ‘primitieve
samenleving’ is. Doch scheidt men ook hier het wezen van den schijn, dan ziet men
geen ander onderscheid dan tusschen een oud en een nieuw kerkhof. Op het oude
zijn inderdaad veel meer zerken met veel meer namen, een eindelooze ‘differentiatie’
van leeftijden, lotgevallen, beroepen, karakters.... naar den schijn. Het zijn slechts
zerken, het zijn slechts namen en wat eronder ligt, is op alle kerkhoven gelijk, stof
en gebeente, dat van alle levenden overblijft en waaruit juist alle ‘differentiatie’ is te
loor gegaan.
Zulk een kerkhof van vele gedachten, van de eindelooze differentiaties der
Gedachte is de ‘Moderne Staat’. Men leest er op de zerken hun
eindeloos-verscheiden benamingen in pompeuse rechtstermen, in theologische,
economische, politieke, sociale axiomata van de meest verschillende herkomst -,
doch het zijn slechts zerken met namen -, eronder is de Kudde-geest, de asch der
gestorven gedachten, de Chaos van ‘scholen’ en organisaties. En zelfs in deze
vergelijking, we voelen het terwijl we het schrijven, werkt het hardnekkig geloof tegen beter weten in - aan ‘geleidelijke ontwikkeling’ -, want staat het wel vast dat
er ‘meer’ grafzerken staan op het gedachten-kerkhof, Moderne Staat geheeten?
Eerder moeten we gelooven dat er oude werden opgeruimd, waaraan we zelfs geen
heugenis meer hebben en die later, in een andere gedaante, terug zullen komen.
M.a.w. we kunnen zelfs niet zeggen dat een ‘moderne’ samenleving aan
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meer frasen behoefte heeft dan een ‘primitieve’ -, immers terwijl b.v. de
Vaderlandsliefde heden niet meer tot de vanzelfsprekende plichten hoort, doch met
vele frasen moet worden goed gepraat en waargemaakt - waartegenover een Jood
in het O.T. en een onderdaan van Lodewijk XIV geen andere rechtvaardiging voor
zijn daden behoefde dan het algemeene belang! - behoort het zich ‘als één man’
aaneensluiten tegen communisten in onze dagen voor de overgroote meerderheid
der beschaafden en ontwikkelden tot die vanzelfsprekende ‘plichten’ welke zelfs
geen toelichting en geen rechtvaardiging behoeven. En toch kan men zich een
collectiviteit denken - b.v. eene die verscher heugenis aan Christelijke voorschriften
bewaarde - waar men voor het beschimpen en vervolgen van communisten behoefte
aan ‘rechtvaardigende’ frasen zou hebben, doch waar de ‘liefde tot het Vaderland’
tot de vanzelfsprekende plichten behooren zou! Zoo is er ook hier weer van
verwisseling en niet van toeneming sprake.
Met het ‘onstoffelijk gezichtsbedrog’ 't welk tusschen den Modernen Staat en de
primitieve samenleving diepgaande verschillen doet zien, die bij nauwkeurig
onderzoek fictief blijken, hangt een ander tezamen en wel dit, 't welk in den eenen
modernen Staat een hoogere mate van zedelijkheid of redelijkheid dan in de andere
bespeurt in zijn verhouding tot het individu en tot andere Staten. Ook in dit verband
gaat men af op de frasen (gemummifieerde gedachten) die op het eene ‘kerkhof’
inderdaad veel krassere klanken dan op het andere vertoonen, zonder daarom meer
te beteekenen. De groote geestesmouvementen - de geboorte van den Mensch uit
den Chaos, de Zelfaanschouwing des Absoluten - uitteraard de fictieve landsgrenzen
niet achtend, bereiken nu hier, dan elders hun hoogtepunt. Aan het verklaren van
het ‘waarom’ in deze hebben wij voor ons ons nimmer gewaagd en zullen wij ons
nimmer wagen -, het terrein der moderne anthropologie komt ons al te glibberig
voor! Dezelfde Franschen immers, die de Revolutie hebben gemaakt, toonden onder
het ‘ancien régime’ een onderworpenheid, waarop de ‘vrije Engelschman’ met diepe
minachting meende te mogen neerzien, dezelfde ‘vrije Engelschman’ die nog steeds
van kleur verschiet als er een lord binnenkomt en wiens snobbisme - Spencer spreekt
van public-school-spirit - en exclusivisme de voorwerpen van den spot van alle
ernstige Engelsche auteurs en moralisten waren en zijn. Vergelijkt men de vrije en
vurige ‘Marseillaise’ met het tamme ‘God

Groot Nederland. Jaargang 19

77
save the King’ tot welken slotsom moet men dan weer komen? Evenzeer ongegrond
als het is een Duitscher van 1912 te vergelijken met een tijdgenoot van Goethe en
Kant, evenzeer ongegrond is het een Franschman van nu te vergelijken met een
onderdaan van Lodewijk en van Bossuet of een hedendaagsche Engelschman met
zijn ‘voorvaderen’ die in 1679 hun ‘tweede Magna Charta’ de ‘Habeas Corpus’-acte
veroverden, waarvan men zich eeuwen heeft ingebeeld dat ze een ‘Bolwerk der
Vrijheid’ was -, wanneer ze althans niet ‘wegens den nood der tijden’ door de Kroon
1)
buiten werking werd gesteld. Hier ook ontstaat alle misverstand door het zich ten
onrechte als Eenheid denken - en derhalve als een continuïteit van geestelijke
ontwikkeling! - der nationale kudde, door het zich derhalve als gemeenschappelijke
eer en verdienste aanrekenen der geestelijke prestaties van ‘voorvaderen’ met wie
men evenveel te maken heeft als de Lutherschen van tegenwoordig met den geest
2)
van Luther . De ware, wezenlijke geestelijke verwantschap is tusschen tijdgenooten
3)
van eenzelfden Geest bezield doch tusschen ‘voorvaderen’ die bij ‘vloed’ en
kleinkinderen die bij ‘eb’ geboren werden, is niet de minste geestelijke band.
Maar doordat, gelijk gezegd, de groote geestelijke mouvementen nu hier dan
daar hun hoogtepunt bereikten, bleef er in de eene kudde deze, in de andere gene
groote rechtsgedachte, of vrijheidsgedachte of rechtvaardigheidsgedachte als frase
over, nadat de gedachte-zelf was uitgebloeid. En om die verschillende namen,
waaronder ‘superieure’ namen, op de zerken, denkt men dat de graven een
verschillenden, waaronder ‘superieuren’ inhoud hebben. Doch de eene kudde is als
de andere, want elke kudde is de uitdrukking van den eeuwigen Chaos, van het
absurde en het ‘slechte’. Rechtspleging, ‘godsdienstig leven’, politiek, en paedagogiek
4)
zijn in alle kudden overeenkomstig -, met en zonder ‘Habeas Corpus’, met en
zonder Marseillaise, met en zonder Hegel. Op die wijze redeneerend zou men België
het dapperste

1)
2)
3)
4)

Over de beteekenis in de practijk van dit ‘bolwerk der vrijheid’ vindt men bij Dickens overvloed
en keur van smakelijke bijzonderheden! En denk aan Galsworthy's ‘Justice’
Dien ze inmiddels met naïeve aanmatiging steeds voortgaan als hun uitsluitend geestelijk
bezit te beschouwen!
Daardoor treedt ook altijd in tijden van geestelijke opleving een afkeer van nationalisme, een
intellectueel cosmopolitisme op.
‘A vast system of things hidden, things unanalyzed and things misrepresented and obscured.’
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land ter wereld mogen heeten, omdat er de meeste helden begraven liggen.
Een enkele maal gebeurt het, dat iemand een eenvoudige waarheid omtrent den
Staat als het ware rakelings voorbijgaat en dan toch weer, door de matelooze kracht
van het ‘vanzelfsprekendheidsgevoel’ in het moeras van redeverdraaiing en
begripsverwarring gedreven wordt. Zoo Spencer!
In zijn ijver om zijn lezers er van te doordringen, dat men los van vooroordeelen
moet (trachten te) zijn en zijn instincten leeren doorgronden, om tot eenig begrip,
1)
speciaal in sociale aangelegenheden te komen, noemt Spencer, en terecht, ook
den eerbied voor ‘gestelde machten’ als een belangrijke verwarrende factor.
‘How loyalty affects judgment, we see on contemplating men 's perverted estimates
of rulers, and the resulting perversions of history.’
‘The feeling excited by embodied power, makes it almost impossible to study the
natures and actions of governing agencies.
‘.... so this power-worship idealizes the State, as embodied either in a despot or
in king, lords, and commons, or in a republican assembly, and continually hopes in
spite of continual disappointments.’
‘Just as, in societies made restive by despotisme, the proposed remedy for the
evils and dangers brought about is always more despotisme; just as, along with the
failing power of a decaying Papacy, there goes, as the only fit cure, a re-assertion
of Papal in fallibility, so, to set right the misdoings of State-agency, the proposal
always is more State-agency.’
‘In the very aspect of a law deed, written in an archaic hand on dingy parchment,
there is something which raises a conception of validity not raised by ordinary writing
on paper. Around a Governmentstamp there is a certain glamour which makes us
feel as though the piece of paper bearing it was more than a mere mass of dry pulp
with some indented marks. Any legal form of words excites a sense of security
greater than that which would be felt were the language free from legal involutions
2)
and legal technicalities. And so is it

1)

2)

In zijn verhandelingen over ‘the Educational Bias’, ‘the Bias of Patriottisme’, ‘the Class-Bias’,
the Political Bias’, ‘the Theological Bias’ geeft hij zeer curieuse voorbeelden, waartoe al deze
vormen van zelfmisleiding leiden kunnen!
Hetzelfde verschijnsel in het algemeen gevoel tegenover een Latijnsch citaat of een woord
in Grieksche letters. De onnoozelste opmerking, de meest alledaagsche grap krijgt aldus een
reuk van bijzonderheid, van deftigheid, van vooornaamheid, alsof het “klassieke” vastzat aan
de taal, aan de vormen der letterteekens! Op de misvattingen omtrent taal in het algemeen
komen we terug.
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with all the symbols of authority, from royal pageants downwards. That the judge 's
wig gives to his decisions a weight and sacredness they would not have were he
bare headed, is a fact familiar to every one. And when we descend to the lowest
agents of the executive organizations, we find the same thing. A man in blue coat
and white-metal buttons, which carry with them the thougt of State-warrant, is
habitually regarded by citizens as having a trustworthiness beyond that of a man
who wears no such uniform, and this confidence survives all disproofs. Obviously,
then, if men's judgments are thus ridiculously swayed, notwithstanding better
knowledge, by the more symbols of State-power, still more must they be so swayed
by State-power itself, as exercised in ways that leave greater scope for the
imagination.’
Dit zijn enkele grepen - wellicht niet eens de meest-sprekende uit een
1)
bladzijden-lang betoog, 't welk hierop neerkomt dat eerbied voor het Gezag (‘loyalty’)
alleen mogelijk is bij een verregaande stupiditeit. Daarnaast heeft Spencer echter
heel goed ingezien hoezeer dit blinde autoriteitsontzag onmisbaar is voor het bestaan
en den bloei van de collectiviteit, immers voor het handhaven der daartoe
noodzakelijke discipline. ‘Some of the lowest types of men, who show but little of
this feeling (= loyalty) show scarcely any social cohesion and make no progress.’
‘Social union can be maintained only by great loyalty.’
Vergelijken we beide zienswijzen, dan is er maar één conclusie.
‘Loyalty’ is absurd, is ridicuul, verduistert de rede en vereischt een groote mate
van stupiditeit in haar aanhangers.
‘Loyalty’ is noodig voor sociale ontwikkeling en politiek progres. Conclusie.... de
fundamenteele bestaansvoorwaarde en ontwikkelingsvoorwaarde van de collectiviteit
is het Absurde.
Spencer zegt het.... doch zonder het te bemerken. Want zóó aloverheerschend
is in hem het ‘vanzelfsprekendheidsgevoel’ omtrent

1)

Vergelijk hier hij ook de rol die de snorloosheid van den proponent en de bef van den dominee
ten alle tijde in de ‘stichtelijkheid’ van het ‘samenkomen in Gods Huis’ hebben gespeeld.
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een ‘betere samenleving’, als eenige uitkomst, dat hij de redelijkheid en zedelijkheid
van zijn ‘Utopiers’ beschouwt als het resultaat van.... social discipline!
Op dezelfde wijze - dat is: zonder het te erkennen en zonder het te bemerken geeft Spencer toe dat de bestaansvoorwaarde van de collectiviteit het slechte, het
onrecht, is.
Tegenover de onwaarachtigheid van het maatschappelijk Christendom, dat beleden
wordt, maar niet betracht, verdedigt hij de rechten van een ‘gezond egoisme’.
Christelijke zelfopoffering blijkt ‘practisch onuitvoerbaar’ en de collectiviteit behoeft
er niet ‘slechter’ om te zijn. De verdediging van dat ‘gezonde egoisme’ is uitteraard,
in iemand die allerminst voor ‘cynicus’ wil doorgaan, tamelijk zwak -, maar de
uitvoerbaarheid van de Christelijke rechtvaardigheid blijft geheel en al onbesproken!
En toch is het ‘Oordeelt niet....’ en het ‘Wie zonder zonde is....’ van zooveel meer
belang als toets van de Christelijkheid onzer Christelijke maatschappijen dan de
eisch van mantel en rok, van rechter en linkerwang. Doch wijselijk laat Spencer dit
belangrijkste onbesproken -, want Christelijke rechtvaardigheid zou evenzeer
onuitvoerbaar blijken als Christelijke opoffering en aldus zou aan de stelling dat
‘social discipline’ eenmaal tot hooger zedelijk leven, tot verzoening van Recht en
Macht leiden zal, de laatste schijn van houdbaarheid ontvallen. En het komt in
Spencer niet op, in zichzelf de ‘bias’ der Staatsvergoddelijking te doorgronden en
te vreezen -, zoozeer is deze voor hem een vanzelfsprekendheid!
Aldus dooft, krachtens de Zelfvermomming, het Kudde-gevoel, als levens-gevoel,
de lamp der Rede in de scherpzinnigsten en de besten omdat ook zij, juist zij, het
Absurde en het Ongerechtigde dienen en daaraan hun krachten geven moeten! We
hopen hiervan in een volgend hoofdstuk weer verrassende voorbeelden op andere
gebieden te geven.
CARRY VAN BRUGGEN.
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Onze beschaving.
IV.
Zien wij af van abstracte idealen en beperken wij ons tot de werkelijkheid, dan begint
de klassieke opvoeding met een element, dat er voor verreweg de meesten tot het
eind in blijft: de grammaticale ontleding. Daarop neer te zien als een op een dood
element is een mode, onder de menschen gebracht ten deele door gymnasiale
overlading, doch ook door dat men het essentieele verschil tusschen de beteekenis
der vormen in de klassieke en de moderne talen veelal over het hoofd ziet. Toch is
dat verschil zoo groot, dat men er het diepste wezen der antieke cultuur mede
aanraakt.
In alle Arische talen wordt het verband der woorden, dus de beteekenis van den
volzin, oorspronkelijk aangeduid door hun vorm, door voor- en achtervoegsels,
uitgangen en modificaties van den stam. Zelfs de voor moderne ooren onontbeerlijke
voorzetsels, voegwoorden en bijwoorden dragen een duidelijk secundair karakter.
Er is echter geen sprake van, dat de woordvorm voor het verstaan voldoende zou
zijn; ten allen tijde werd die ondersteund door dien van den zin. In de plaatsing van
het werkwoord, de volgorde van onderwerp en lijdend voorwerp, moge de woordvorm
een vrijheid gelaten hebben, die de moderne talen niet kennen, toch was het niet
mogelijk zijn bedoeling duidelijk te maken, wanneer men niet de bij elkaar
behoorende woorden ook onmiddellijk achter elkaar uitsprak of neerschreef. Zoo
weinig maken het Grieksch en het Latijn daar op een uitzondering, dat men juist
daar merkwaardig weinig behoefte schijnt gevoeld te hebben aan die leesteekens
en tusschenruimten, zonder welke wij menschen van nu ons geen tekst denken
kunnen. Dit onmiddellijk zinsverband nu, waarbij niet alleen de volgorde, doch ook
de beteekenis der woorden den hoorder of lezer reeds voor twee derden bij het
verstaan van den zin tegemoet komt, moest de functie der naamvalsuitgangen
aanmerkelijk verlichten, en de leerling, die voor het eerst Ovidius of Vergilius leest,
en object en werkwoord soms vier versregels van elkaar
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af moet zoeken, krijgt allicht een geheel verkeerd idee van de structuur der klassieke
spreek- en schrijftalen. Begint hij dan later aan Homerus, dan bemerkt hij tot zijn
verbazing, hoe ‘gemakkelijk’ diens zinscontructie is. En dan vertelt men hem nog
bovendien, dat het zoogenaamde epische dialect zelf reeds een welverzorgde
kunsttaal is!
Inderdaad hebben de naamvalsuitgangen bij Homerus lang niet die machtige
constructieve beteekenis, die ze in de latere literatuurtaal zullen krijgen. Let slechts
op het gemoedelijk ‘je begrijpt me wel’ waarmede de datief voor alles en nog wat
gebruikt wordt. Instrumentalis en ablatief zijn reeds geheel, de locatief grootendeels
verdwenen, en men krijgt den indruk, dat reeds de weg is ingeslagen, die ten slotte
tot vervanging der naamvalsuitgangen door voorzetsels zal voeren. Zoo is het ook
1)
werkelijk gegaan in de Romaansche, zoo in Germaansche talen, en ik geloof overal
waar het abstracte begrip door levensdrukte ontwikkeld werd. Niet in de klassieke.
De duurzaamheid der grammaticale uitgangen in het Grieksch en Latijn hangt
ongetwijfeld samen met het muzikaal accent. Het sterk expiratorische der Westersche
talen, vooral van het Germaansch, vernielde de uitgangen, en bracht grootere
harmonie tusschen die talen en de fysiologische geaardheid hunner gebruikers.
Daarmede werden de laatsten afgedrongen van een cultuurweg, dien daarentegen
de Ouden met beslistheid zijn ingeslagen: dien der plastiek. Ik bedoel natuurlijk
geenszins dat de Westerlingen, zoo ze niet toevallig door hun expiratorisch accent
verhinderd werden, wellicht bij nadere overweging ook dien kant waren opgegaan.
Evenmin dat de Antieken eerst door hun taalplastiek tot de hun eigen wijze van
bouwen en uitbeelden gekomen zijn. De plastieke aanleg ginds, de emotioneele
hier, zijn zeker primair. Maar de betrekkelijk toevallige uitwerking op de gedaante
der taal heeft sterk meegewerkt tot de expressie en bewustwording van hetgeen in
2)
beide ethnoklimaatgordels van Europa kiemde. Niet altijd werken zulke indirekte
gevolgen mee.
Het is den kenners bekend dat zelfs het schijnbaar zoo eenvoudige

1)
2)

Het Indisch verkeert geloof ik in een analoge - niet gelijke - positie als het Grieksch; ik mag
daarover niet oordeelen.
Ik geloof dat wij aan dien term behoefte hadden en dat de constructie juist is. Het zijn ten
slotte klimaatgordels, genomen ditmaal met betrekking tot de volken. Voor mij klinkt het zoo
ook het best; een Duitscher zou waarschijnlijk de voorkeur geven aan ‘klimato-ethnisch’?
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proza van Xenophon vol overdenking en berekening is. De literatuurtaal gaat haar
eigen weg en zoekt vóór alles vorm. Het onder Griekschen invloed ontstane
Latijnsche proza spreekt in dit opzicht duidelijker; het wil zijn: gebijteld marmer. Het
Grieksch eer gesneden ivoor. Middel is hier de elastische buiging der lange zinnen
en pericopen, wier weerstand berust op de machtige participia, de zware absolute
1)
constructies. Alle oude grammaticale vormen, bestemd tot verval, worden ijverig
onderhouden en aangewend, hun rijke verscheidenheid uitgebuit tot fijne
nuanceering. Zoo werd de Grieksche, later de Romeinsche, literatuurtaal het product
eener kunst, die weinig behoefte gevoelde aan nieuwe stof en ideeën, en die in den
bestaanden vormenschat der taal materiaal genoeg vond om haar arbeidsdrang
bezig te houden.
Ook onze Westersche schrijftalen zijn kunstscheppingen. Maar zij ontstonden in
een tijd, toen van de oude grammaticale vormen weinig meer dan het onmisbare
was overgebleven. Van den aanvang af was hun bestemming dus fundamenteel
verschillend van die der klassieke. Om hen, de Westersche, te verstaan, moet men
de woorden kennen, en zooveel van de grammatica en idiomatiek als afwijkt van
het vanzelfsprekende. Het zijn ‘feiten’ die men kennen moet, uit zijn hoofd leeren
desnoods, hinderpalen op den weg naar het verstaan. De klassische literatuurwerken
daarentegen zijn gebouwd op de taalvormen; die te ontleden en te begrijpen
beteekent reeds bijna ze te verstaan. Het ‘schoolwerk’ daaraan besteed, gaat al
boven de school uit; het is bijna kunststudie.

V.
Uit de gegeven uiteenzetting blijkt reeds, dat de opvoedende waarde van de studie
der oude talen groot moet zijn, en dat een daarmede overeenkomende moeielijk te
vinden is. Het zuiver verstandelijk element, het logisch herleiden der vormen, dat
vooral in de Attische spraakkunst naar voren komt, kan wel is waar vervangen
worden door wiskunde. Doch de leerling heeft bij de klassieken bovendien zijn
oordeel en smaak te gebruiken op een wijze, als in de al te nuchtere schoolmathesis
niet te pas komt. Bovendien

1)

Het licht werken met het zware is een der geheimen van den Helleenschen geest. Wat een
lange woorden, wat een slierten van zinnen! en toch heelemaal niets Duitsch.
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is hij ginds voortdurend in intieme aanraking met de scheppingen van groote geesten.
Die bezitten wij nu ook wel, doch hun lectuur is weer te eenzijdig aesthetisch; de
grammaticale moeielijkheden, die ze bieden, hebben zelden iets te maken met hun
hoogeren inhoud. Dan ook is de laatste merkwaardig dikwijls voor scholen
ongeschikt, hetzij om voor de hand liggende redenen, hetzij omdat een op school
gelezen literair werk den meesten leerlingen tot een aanfluiting wordt. De goede
Schiller heeft zijn hedendaagsche twijfelachtige reputatie grootendeels daaraan te
danken. Met de klassieke schrijvers gaat dat anders. Xenophon en Caesar mogen
als offers der paedogogiek vallen, voor de betere leerlingen zijn Homerus en
Herodotus, Horatius en Tacitus moeielijk te bederven, ongetwijfeld vooral wegens
het plastisch karakter der cultuur, waartoe zij behooren. Plichtmatig opgedischte
emotie wordt belachelijk, plastiek niet. De Westersche kunstscheppingen zijn alleen
te genieten voor volwassenen. Wij Westerlingen zijn een zwaar-op-de-handsch volk.
In geen geval ontleent het klassiek opvoedingsmateriaal zijn waarde aan de
superioriteit der antieke cultuur. De Ouden waren mediterrane volken, door hun
lachend landschap en de zachtheid van het leven daarin begiftigd met een natuurlijke
1)
smaak en gratie, waartegenover wij slechts onze ernst en diepte kunnen stellen.
Maar hun openbaar leven was immoreel, het particuliere, althans bij de Grieken,
zeker voor ons niet stichtelijk. Het Romeinsche schijnt aanvankelijk hooger gestaan
te hebben, doch de massa der ons bewaarde literatuur ontstond in een tijd, toen
Rome een schaamteloos uitbuitingsinstituut geworden was. Zelfs Cicero is een
advocaat van kwade zaken en een bekrompen partijman. Hoe heeft onder zulke
omstandigheden die oude beschaving zooveel belangrijks kunnen opleveren? Is
dan de cultuur geheel onafhankelijk van het moreele?
Dat geloof ik zeker niet. Ik ben vast overtuigd, dat ook in geestelijke, of zelfs zuiver
artistieke scheppingen moraal geldt en over den aard van het effect beslist. Natuurlijk
geen burgermansmoraal. Het subjectieve van alle zedelijkheid treedt hier bijzonder
duidelijk aan het licht. Eerlijke subjectieve moraliteit is volgens mijn gevoelen,

1)

Geen onfeilbaren; Metamorphoses II 746 kan men lezen hoe Mercurius afgaat op een lieve
jonkvrouw, die hij met de oogen van een ‘vieux monsieur bien oropre’ op straat gevolgd heeft.
Hij klopt aan, haar zuster doet hem open. ‘Mejuffrouw,’ zegt hij ongeveer, ‘laat mij bij uw
zuster, ik wensch u tot de tante mijner kinderen te maken.’
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dat ik hier nu niet aannemelijk kan maken, voorwaarde voor elke hoogere schepping.
De produkten der Atheensche en Romeinsche cultuur bewijzen dus - althans voor
wie denkt als ik - dat hun voortbrengers als groep een tamelijk gerust geweten
hadden. Met andere woorden ze bezaten een ongeschokte klassemoraal. Evenals
later de Renaissance-menschen. Inderdaad hoort men wel de overal en altijd
gebruikelijke jammerklachten over het verval der oude goede zeden, maar van
ernstig verzet tegen de verhoudingen, die de exploitatie van het openbaar en
particulier leven door de machtigen en rijken mogelijk maakten, blijkt weinig. De
pogingen om b.v. de samenzwering van Catilina als een sociaal-revolutionaire
onderneming voor te stellen, berusten niet op een juiste interpretatie der gegevens.
Er bestond eenvoudig geen klasse, die den heerschenden maatschappelijken groep
de macht strijdig kon maken, sinds de Atheensche demokratie de nederlaag leed.
Dat deze daartoe bestemd was blijkt zoowel uit de wijze waarop zij haar tijdelijke
macht heeft gebruikt, als uit de onverholen aristokratische gezindheid van nagenoeg
alle mannen van beteekenis. Het klinkt dan ook al bijzonder waarschijlijk wat
Plutarchus van Perikles vertelt: dat deze alleen om carrière te maken de zaak van
den demos omhelst heeft.
De antieke cultuur, waaraan zoovele geslachten van West-Europa zich gevormd
hebben, was dus het werk van een kleine bevoorrechte klasse; men zou het woord
‘klassiek’ in dit verband een eigenaardige beteekenis kunnen toekennen. Ik acht dit
inzicht van zeer groot belang, en wil daarom, tot voorkoming van misverstand, nog
eens onderstrepen wat dat zeggen wil, een klassecultuur: het is niet een cultuur,
voortgebracht door weinigen, want dat is altijd zoo; het beteekent een cultuur
voortgebracht in den geest eener klasse, zonder dat deze beperking den
voortbrengers bewust wordt of onredelijk lijkt. Een cultuur dus, die de andere klassen
2)
vergeet.
Zulk een klassebeschaving waren later de ridderlijke, die der Italiaansche
Renaissance (met haar Noordelijke uitloopers) en die van het Ancien Régime, alle
drie merkwaardig genoeg van Romaansche afkomst. Zij gingen gepaard met
minachtende onverschilligheid voor het eigenlijke volk, gegrond op de lichamelijke
(ridders) geestelijke (renaissancisten) of manierlijke (ancien régime)
minderwaardigheid daarvan. Daartegenover stelt zich van den aanvang af

2)

De werken van Paul Bourget, die nu eenmaal graag schrijft over luxemenschen, behooren
dus niet tot een klassecultuur.
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een burgerlijk-demokratische tegenstrooming in de noordhelft van het Europeesch
cultuurgebied, met centrum weldra in de Nederlanden. Deze burgerklasse kent
onderscheid, doch geen tegenstelling tusschen den gezeten boer of burger en den
gemeenen man. Alleen waar een patriciaat ontstaat op grondslag eener
grootindustrie, zooals in Gent en Brugge, op den zuidrand, ontbrandt binnen die
klasse de strijd. Doch slechts voor kort. De adel draagt in die noordelijke gewesten
een ander karakter dan op het gebied van het vroegere Romeinsche Imperium,
meer in vroeg-Germaanschen trant, als de principes van Tacitus, tenzij de leenadel
met geweld zijn intrek neemt, zooals in Engeland, dat ook op dit punt zijn gemengd
karakter vertoont. De kerkhervorming kan als een explosie van deze cultuur
beschouwd worden; ik gebruik dien term immers voor het bewustzijn eener op
bepaalde wijze sociaal georganiseerde bevolking. De overeenstemming in
economische positie der in Frankrijk en Zuid-Duitschland tot bloei gekomen stedelijke
burgerij met de noordelijke maakt het begrijpelijk, dat de kerkhervorming ook daar
doordrong, doch over het algemeen, gelijk men weet, zonder veel geluk. Haar
hoogste uiting bereikte de noordelijke burgercultuur in de Hollandsche schilderschool.
Neemt men het woord klasse in zijn abstract-theoretische beteekenis, dan heeft
ook de noordelijke burgercultuur een klassekarakter, want het hof en de feodale
adel staan er buiten. Evenwel geloof ik, den term klassecultuur te moeten reserveeren
voor die beschavingen, die een op een principieel exclusieve maatschappelijke
groep berusten, waarbij de uitsluiting uitteraard de lagere standen, en dus den
numerieke meerderheid zal treffen. Hoe men zijn termen echter ook kiest, het moet
van beteekenis zijn, dat de klassieke beschaving een aristokratisch klassekarakter
draagt, en dus mede daardoor in onze Noord-Nederlandsche wereld een factor van
vreemdheid voorstelt, als hoedanig zij ten zuiden van de Romeinsche grenslinie
nooit in die mate kan gelden.
Men gelieve bij de beoordeeling mijner opvatting omtrent de twee Europeesche
cultuurgebieden te bedenken, dat het beeld vertroebeld wordt door de inwerking
van een derden faktor: de Westslavisch-Pruisische. Op het groote Duitsch-Slavische
kolonisatie-gebied oostelijk van de Elbe heeft zich een cultuurcentrum gevormd,
welks constitutie psychologisch zeer moeielijk te begrijpen is. Hier verrijzen groote
vraagstukken, die thans vermeden moeten worden,
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en waarover ik mij ook nog niet gaarne zou uitlaten. Bekend genoeg is echter dat
1)
die beschaving nu niet bepaald demokratisch is aangelegd. Scherp evenwel
onderscheidt haar jonkerachtigheid zich van de aristokratie van het Zuiden.
(wordt vervolgd).
DR. F.H. FISCHER.

1)

Ik gebruik de termen ‘burgercultuur’ en ‘demokratische cultuur’ door elkaar. Demokratie is
altijd burgerlijk, maar daarom nog niet ‘bourgeois.’ Ik kom hierop nader terug.
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1)

Prometheus door Carry van Bruggen.

Het is een forsch, monumentaal werk, waarboven de naam van den antieken Titaan
en Rebel geschreven staat, een geheel bijzonder boek, in geen enkel onzer ‘vakken’
passende: geen letterkundige geschiedenis in den gebruikelijken zin, hoewel het
een beeld van den ontwikkelingsgang der West-Europeesche letterkunde van de
middeleeuwen tot heden schetst, ook geen wijsgeerige verhandeling, al is het
gebouwd op metaphysischen grondslag. Het draagt een geheel persoonlijk cachet
en is, trots zijn objectieve uitbeelding, feitelijk een subjectieve ontboezeming, een
zelfbekentenis en geloofsbelijdenis. Den eeuwigen strijd tusschen Prometheus en
Jupiter, Eenheid en Contrast, Collectivisme en Individualisme heeft de schr. zelf
doorleefd en volstreden in haar binnenste, eer zij in staat was, er zich objectief
tegenover te plaatsen en er dit monumentale beeld van te ontwerpen. Zij zegt het
ons zelf in woorden, waarin de ontroering natrilt: ‘men kan ook door innerlijke aandrift
gedreven, gestadig en aandachtig zichzelf en het leven gadeslaande, eindelijk en
ten leste, de formule uit de diepten van eigen-Ik voor zich zien oprijzen - men bezit
dan schijnbaar niet zoo veel, maar wat men bezit is inniger en eigener met het
diepste wezen vergroeid - staat niet als abstractie in en buiten het eigenlijke leven.
Wie als “zoekende ziel” geboren is, met als hartstocht der hartstochten in zich den
2)
drang om te begrijpen....’
Haar ‘Prometheus is evenmin abstractie, is even bloedwarm als haar smartekind
‘Heleen’. Hij is bij alle beheerschte koelheid doorgloeid van hartstocht voor
redelijkheid en waarheid, van fellen haat tegen

1)

2)

Het was niet in de eerste plaats mijn bedoeling ‘Prometheus’ te critiseeren, maar voornamelijk
de hoofdlijnen van het betoog en van de litteraire ontwikkelingsgeschiedenis, die onder de
talrijke uitweidingen wel eens schuilgaan, duidelijk te doen uitkomen, waarbij ik slechts op
eenige ondergeschikte punten een afwijkende meening te kennen gaf. Ik hoop echter nog
eens in dit tijdschrift de principiëele kwestie van de subjectieve, wijsgeerige
geschiedbeschouwing, zooals Carry van Bruggen die opvat, in tegenstelling tot de door haar
veroordeelde, ‘objectieve’ ‘materialistische’ (of hoe men die noemen wil) ter sprake te brengen.
Zie blz. 13 en vergelijk daarmee blz. 133 over de geboorte van het ‘immanente’ dogma.
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bekrompenheid, zelfvoldaanheid en alle illusie. Dit vurige temperament barst telkens
haars ondanks uit in ontboezemingen, als: die ‘troep stupiede stuipekoppen’ (65),
een prachtige alliteratie! - de ‘grenzelooze stupiditeit van hooggeleerden en andere
hoogen’ - de ‘onpeilbare stompzinnigheid van braven en fatsoenlijken’ (112), en de
juist nu zeer actueel' geworden passage (65): ‘wanneer men, in navolging van den
hooghartigen Heraclitus, aandeel in het stadsbestuur versmaadt en liever “bikkelt
met de jongens op de stoepen der openbare gebouwen”, dan keert men eenvoudig
den rug naar zijn eigen drek....’ Carry v. Br. had waarlijk niet noodig, aan het slot
van haar ‘Voorwoord’ zich te vrijwaren tegen de verdenking van kilheid en
1)
onbewogenheid!
De metaphysische grondslag dan van hare geschiedbeschouwing is de in het
vooropgezette motto I Cor. 12:11 uitgesproken gedachte der Eenheid van alle Zijn,
hoe men die ook moge noemen: Wereldgedachte-wil-energie, het Absolute, God.
Zijzelf vermijdt een nadere omschrijving, maar het is duidelijk, dat zij zich dit Eene
voorstelt als Logos, Rede, waarvan de Wereld de zelfontvouwing is (128). In dit
opzicht en in hare opvatting omtrent het proces dier zelfontvouwing van de Rede
door these, antithese, synthese bespeurt men den invloed van Hegels dialectiek,
terwijl o.a. hare voorstelling van het doel- en eindelooze dier ontvouwing en het
streven der Eenheid in den tot bewustzijn gekomen Mensch naar zelfopheffing, aan
Schopenhauers wereldbeeld herinnert. Dit Eenheidsbegrip moet echter geen
abstractie of voorwerp van week gedweep (6) blijven, maar het moet worden:
levensbesef, het besef, dat het willen en denken der Menschen uitvloeisel is van
dat Eene, waarvan zij de ‘scheppende instrumenten’ zijn. In lijnrechte tegenspraak
met dit uit hooger bewustheid geboren besef staat wat Schopenhauer de individuatie
noemt: de verbijzondering der Werkelijkheid. De Eenheid kan zich slechts openbaren
als

1)

Om mijn philologisch geweten te ontlasten, wil ik hier terloops opmerken, dat de druk niet
zoo goed is verzorgd, als men van deze schrijfster mocht verwachten. Het boek wordt ontsierd
door vele druk- en spelfouten, vooral in de Fransche en Duitsche aanhalingen, en ook de
interpunctie laat te wenschen over. Het meest verwondert mij de verhaspeling der eigennamen.
De Grieksche tragicus wordt meestal Ayschylos geschreven, eens ook Ayschylus; Pico wordt
steeds della Mirandole genoemd (waarschijnlijk door verwarring met den Franschen vorm de
la Mirandole); Verrina heet altijd Vettina en Lord Bomston wordt Bromston; verder Bürckhardt,
Marguérite, Heptameronne; Lodewijk IX tweemaal voor XI (233).
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Veelheid, en de verhouding van dit Afzonderlijke tot het Eene is het eindprobleem
van alle denken.
De metaphysische Eenheid valt dus als Werkelijkheid uiteen in Verscheidenheid,
in contrasten; daarom is alle kennis der werkelijkheid onderscheiding, distinctie.
Ook de Mensch, in wien de Wereldgeest bewust wordt, is een eindelooze veelheid
van contrasten, en alleen door zich te contrasteeren kan de enkeling zich handhaven
tegenover de massa. Vandaar de distinctiedrang, waaromtrent de schr. een reeks
treffende opmerkingen maakt. Zoo komt zij (25) tot de paradoxie: ‘de Eenheid, die
wij mee-zijn, kan op geen enkele wijze tot het besef van zichzelf komen, zonder
voortdurend in contrasten uiteen te vallen’. Maar daar de gebroken Eenheid ‘zich
in den mensch van zichzelf bewust wordt, wordt zij zich ook van haar gebrokenheid
bewust en reikt weer naar herstel, naar volmaaktheid van zichzelf terug’ (26). Dat
is het heimwee naar den Hemel van den vrome, de alle scheidingen wegnemende
liefde van den wijze, de extase van den mystieken ziener, die tracht op te gaan in
God. Maar alle opgang is ondergang, en het eenheidsstreven is doodsverlangen.
Zoo komen wij dan tot de formuleering (30): In de zelfherkenning van de Eenheid
ligt de zelfopheffing en andersom: De Eenheid behoudt zich door zich in
gesteldheden te vergeten en heft zich op door zich te herkennen. Tusschen deze
twee bestrevingen wordt de Mensch onophoudelijk heen en weer geslingerd: ‘de
wil tot stellen en de wil tot opheffen verdeelt den mensch in zichzelf en verdeelt de
menschheid in tweeën’. Met een eenigszins verrassende wending wordt dan de
eerste gekarakteriseerd als dogmatisme, de tweede als twijfel. Door alle historische
processen loopt deze lijn, en de daarbij betrokken menschen zijn slechts de
instrumenten der Eenheid, die steeds streeft naar zelfbewustzijn in de verdeeling
en terug naar onbewustheid. Dus moet dit proces zich overal en altijd laten aanwijzen,
en zoo wil de schr. ‘de eindelooze verscheidenheid van feiten in het litterair-historisch
gebied terugbrengen, herleiden tot het oorspronkelijk proces der eeuwig in zichzelf
verdeelde Eenheid, waarmee dan meteen de noodzakelijkheid van het conflict en
de ondenkbaarheid van een einddoel en een verzoening zal zijn aangetoond’ (34).
Het is hier, waar wij van de metaphysica overgaan naar de werkelijkheid, misschien
de plaats om de bedenkingen te bespreken, die Dr. Bierens de Haan (Tijdschrift v.
Wijsb. 1920 afl. 4, 375) tegen den philosophischen grondslag van Prometheus te
berde brengt. Het komt
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hem voor, dat de Eenheidsleer hier min of meer een ‘hors d'oeuvre’ vormt, niet
organisch samenhangt met de kern van het betoog, waarvan het eigenlijke onderwerp
is ‘het menschbegrip’. Voorts zou z.i. de tweeledige streving der Eenheid ‘de
gelijkwaardigheid der beide bewegingen impliceeren’, terwijl toch de sympathie der
schr. naar de zelfopheffing uitgaat. En eindelijk vraagt hij, wat het zich opheffen der
Eenheid beduidt: ‘Alles kan in de Eenheid worden opgeheven, al het bizondere in
het algemeene, maar de Eenheid is Universum’. Laat ik trachten, de bedoeling der
schr., zooals ik die begrijp, nader toe te lichten. Het is zonder twijfel juist, dat
Prometheus handelt over den ontwikkelingsgang der Menschheid, zooals die zich
afspiegelt in de litteraire kunst. Daardoor wordt echter eene het geheele Universum
omvattende wijsgeerige beschouwing a priori uitgesloten. Van levenswil en
doodsbestreving, van liefde en haat in de natuur is, zoover ik zie, slechts eens in
het voorbijgaan (9) sprake. Wij vernemen dus niet, hoe Carry v. Br. zich de
verhouding van de Eenheid tot het Heelal voorstelt, en dat is natuurlijk een gaping
in haar levensbeeld. Maar als ik haar wel versta, kan zij die ter zijde laten, omdat
het haar alleen te doen is om die verbijzondering der Eenheid, waarin zij, d.i. de
Rede tot bewustzijn komt, en dat is de Menschheid. Voor dit ideaal: de Mensch als
belichaming der Hoogste Rede in het Heelal ‘is het dat Prometheus in gloed staat’.
Wat verder de ‘gelijkwaardigheid’ der twee levensstrevingen aangaat, dient vooreerst
opgemerkt, dat de schr. niet alleen beide als gelijk-gerechtigd en gelijk-noodzakelijk
beschouwt, daar immers uit de wisselwerking van beide het Leven der Menschheid
zich opbouwt, maar ook als zedelijk volkomen gelijk (329 v.o.) Het verschil in
waardeering zit alleen hierin, dat de Individualist, als instrument der zelfopheffing
van de Eenheid, een hoogeren graad van Redelijkheid, m.a.w. een volmaakter beeld
van de Rede vertegenwoordigt, dan de Collectivist. Dit is, wijsgeerig gesproken,
volkomen in den haak, want: Gegeven is niet de Eenheid maar de Veelheid der
dingen; dat is het uitgangspunt en de voorwaarde van ons denken; van die duizenden
afzonderlijk, heden, die elk voor zich slechts een miniem onvolmaakt deel der Rede
belichamen, heft de geest zich op tot de voorstelling van het Absolute, volmaakte,
Eene; en de begeerte naar dit Ideaal is de stuwkracht, die de trage massa in
beweging brengt. En hieruit volgt vanzelf het antwoord op de vraag naar de opheffing
der Eenheid. Natuurlijk kan de Eenheid nooit opgeheven worden; het is slechts een
streven, nooit te
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verwezenlijken, zooals de schr. op blz. 489 zegt: ‘de weg der zelfopheffing, dien de
mensch, dien het Absolute toch ook weer niet tot het einde toe willen (= kunnen =
mogen) gaan!’ - en nog eens blz. 732 waar zij spreekt van ‘de schaal, die nimmer
kan en zal en mag overslaan’. Trouwens gesteld al, dat het onmogelijke geschiedde,
dan zou dat beteekenen de vernietiging van alle Zijn, en er bleef slechts een
‘gegenstandslose’ Idee, die zou verdwijnen met den denkenden Mensch.
Prometheus dan, de tegen Zeus opstandige Titaan, is voor C.v.Br. het symbool
van de Oppositie tegen het Gezag, van Eenheidsdrang tegenover Distinctiedrang,
van Individualisme tegen Collectivisme. In de collectiviteit, hetzij Maatschappij, Kerk,
Volk of Volkenbond enz. vergeet de Eenheid zichzelf tot zelfbehoud; in het
Individualisme herkent zij zich tot zelfopheffing. Men ziet ook hier: de dialectiek der
schr. beweegt zich steeds in tegenstellingen, schijnbare tegenstrijdigheden. Deze
paradoxie wordt nu met een overvloed van feiten uit het leven en de historie gestaafd,
waarbij de maatschappelijke idealen: vaderlandsliefde, eer, deugd e.d. menige veer
moeten laten. Bijzonderen nadruk legt de schr. op de - zelfs door Hegel miskende
- tegenstelling tusschen Eenvormigheid, voorwaarde voor elke collectiviteit, en
Eenheid. Deze laatste is niet te onderkennen dan in de Verscheidenheid, de
Uniformiteit is haar tegendeel en spotvorm. Overal in de geschiedenis, waar het
Eenheidsgevoel zich doet gelden, is het ten koste van de Eenvormigheid (43). De
Redelijke, Rechtvaardige en Wijze - Socrates! - is de vijand der Maatschappij, en
het redelijk denken, de ware (niet officiëele) philosophie is onmaatschappelijk.
Waar de schr. dit nog eens demonstreert aan de kunst, komen wij in het hart van
haar onderwerp. Immers zij wil den strijd tusschen Individualisme en Collectivisme
in de ontwikkeling der litteraire kunst aanwijzen. Daar echter deze onderscheiding
op de groote massa der litteraire productie geen vat heeft, ziet zij zich tot de
beperking genoodzaakt: voor zoover zij een zedelijk of intellectueel karakter draagt.
De stelling is dus: Alle echte (groote) kunst is individualistisch, anti-maatschappelijk,
en dit geldt in de eerste plaats het drama - weder met een restrictie: het werkelijke
of ware drama: de Grieksche tragedie, Shakespeare, Lessing, Goethe, Schiller,
Byron, De Musset, Hebbel.... Aan de Oresteia toont de schr. het wezen van het
Tragische, het ‘Pantragisme’, dat nl. in een tragisch conflict de mensch moet
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kiezen en, wat hij ook kiest, steeds ontoereikend kiest, een gedachte, die eerst aan
het slot van het boek tot haar volle ontplooiing komt. Het zijn welsprekende
bladzijden, waarin zij aantoont, hoe dit bewustzijn van de ontoereikendheid (‘das
Unzulängliche’ zegt Goethe) en relativiteit van alle menschelijke denken en handelen
(waaruit ook de Humor voortspruit) in strijd is met de stelligheden der Maatschappij.
Evenzeer de levendige schildering van de twee Mensch-typen: de individualistische
en de egocentrische, die er nog bij gewonnen zou hebben, als de antipathie tegen
den onwijzen, zijn stokpaardjes berijdenden philister niet zoo heftig doordraafde
(108). Dit tafereel van de algemeene maatschappelijke Zotheid, die toch natuurlijk
en noodzakelijk, dus redelijk is, geeft inderdaad het gevoel van verheffing en
bevrijding, waaraan de schr. uit de hoogte van haar besef getuigt.
Het maatschappelijk dogma, betoogt zij verder, is een product van verstarring.
Wat eens levende gedachte, redelijke onderscheiding was, wordt door de
behoudzucht der collectiviteit aan den eeuwigen stroom der dingen onttrokken,
ingekapseld, gemummificeerd, leeft zoo voor de volgende geslachten als
‘eerwaardig’, ‘heilig’ voort, totdat het Eenheidsbesef weer ontwaakt en als zijne
werktuigen opstaan de Hervormers. Deze zijn echter nog niet de ‘opheffers’, de
wijzen die de relativiteit van alle stelligheden beseffen, maar zij zijn ‘her-stellers’;
immers stellen zij in de plaats van het verstarde dogma een nieuwe redelijkheid als
een evangelie, waard er voor te lijden en desnoods te sterven. Rousseau is zulk
een overgangstype, naar den eenen kant helderziend critisch, naar den anderen
blind geloovig, een Don Quichote. Tegenover dezen vertegenwoordigt Hamlet den
boven alle stelligheid verheven denker, den twijfelaar, die zich onthoudt van ingrijpen.
Zoo zien wij dus in de West-Europeesche cultuurwereld afwisselen:

Individualisme
Het oerkristendom

Collectivisme
De middeleeuwen

Renaissance en Hervorming

Fransch Klassicisme

18e eeuw en Revolutie

Reactie tot Juli-Revolutie.

Daarop volgt het groote keerpunt in het moderne denken, dat nieuwe vergezichten
in de toekomst opent.
De Prometheus der Middeleeuwen, als oppositiefiguur opgevat, is de Duivel. Niets
kenschetst beter het verschil tusschen den Griekschen individualistischen en den
Middeleeuwschen collectivistischen
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geest, dan een vergelijking van den Duivel met Prometheus. De Grieksche sage is
in verschillende vormen overgeleverd; de opvatting van den vromen Aischylos
kennen wij slechts onvolledig, omdat alleen het eerste deel van zijn
Prometheus-trilogie bewaard is, maar dit is toch duidelijk, dat de Grieksche
wijsgeerige geest, ver van alle eenzijdige Machtsaanbidding, het natuurlijke,
noodzakelijke, zij het ook vergeefsche, van Prometheus' verzet begreep, en een
compromis zocht tusschen de rechtmatige eischen van het Individu en de onbeperkte
Macht, door wederzijdsche toenadering. Dit veronderstelt echter geen starre
onveranderlijkheid van het Machtsbeginsel, maar een opneming daarvan in den
eeuwigen stroom der dingen. Hoe anders is de verhouding van den Duivel tot God
in de me. litteratuur, met name in het drama, maar ook nog bij Milton en zelfs bij
Klopstock! De heele strijd tusschen God en Satan is in het christelijk Monotheïsme
welbeschouwd een onding, een gedachteloos overgenomen rest van ouder dualisme.
De vroegere evenknie en tegenpartner van den Lichtgod in het oude werelddrama
is op het me. tooneel afgedaald tot een machtelooze caricatuur van God, ‘Gods
Aap’, een afzichtelijke clown, die slechts hoon en haat bij het, zich in veiligheid
verkneuterende, publiek verwekt. Van hooger beschaving en edeler smaak getuigen
wel is waar de dichterlijke ficties van Vondel, Milton en Klopstock, waarop de
gewezen Engel een glans van zijn schoonheid en grootheid laat vallen, maar de
eenzijdige opvatting van het verzet als uitvloeisel van het radicale kwaad is gebleven.
De me. kunst, dienaresse en werktuig der Kerk, kon natuurlijk tusschen autoriteit
en oppositie geen andere nuance zien dan goed en kwaad. Verzet is steeds een
uitvloeisel van verdorvenheid, en alle ongehoorzaamheid is misdaad. De schr. wijst
in dit verband (160) op Dante, die Cassius en Brutus met Judas samenwerpt in den
muil van Satan, om te doen zien hoe de hoogste intelligentie der Me. door
autoriteitsgeloof verblind was. Interessant is ook hare opmerking over het verband
tusschen duivelshaat en doktershaat in de me. spelen en boerden (157): de Duivel
bracht de Zonde in de wereld, de Zonde den Dood, dien de dokter niet kan
overwinnen, terwijl hij zich toch geducht laat betalen! Zij geeft toe ‘dat vele
antwoorden hier dienen kunnen’, maar ik geloof, dat er één afdoend antwoord is:
de geneeskunde werd beschouwd als duivelskunst en de medicus als
duivelskunstenaar. Dat de christelijke me. beschaving natuuronderzoek uitsloot en
het ontleden van lijken verbood, is bekend. De Kerk erkende
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slechts genezing door handoplegging, gebed, mirakel; genees- en heelkunde werd
op hare scholen niet beoefend en bleef overgelaten aan Arabieren en Joden, die
hunne ‘zwarte kunst’ (nigromancie) op de scholen te Toledo, Montpellier of Salerno
hadden geleerd. Deze kunst behoorde tot het complex van occulte wetenschappen:
astrologie, alchymie enz, die onder verdenking stonden van toovenarij. Geen wonder
dus, dat alle medici door het domme volk met een bijgeloovigen angst werden
aangezien.
Het hier gegeven beeld van de in autoriteitsgeloof verstarde Me. is uitteraard
eenzijdig; de schr. zegt trouwens zelf (162), dat het nieuwe individualisme, dat als
Renaissance en Reformatie tot uiting zal komen, al diep in de Me. is op te sporen.
Zij had misschien wel op eenige van die sporen kunnen wijzen; immers, zooals zij
terecht opmerkt, die groote bewegingen zijn niet op de gebruikelijke wijze te verklaren
als gevolgen van het bederf der Kerk; waren zij niet altijd min of meer latent aanwezig
geweest, dan zouden zij ook later niet voor den dag gekomen zijn; dat is het
noodzakelijk gevolg van de Eenheidsgedachte: alles is in alles. Er leeft in de Me.
veel meer vrije gedachte en critische geest, dan men doorgaans vermoedt; men
denke bijv. aan de vermetelheid, waarmee door Abaelardus en zijn school de
grondslagen van het dogma werden aangetast, aan de diepzinnige en stoute
speculaties der Mystieken, aan wie de Eenheidsgedachte waarlijk niet vreemd was.
Ook buiten de wereld der Klerken, in de hoofsche kringen, waarvan de
Provençaalsche poëzie uitging, wordt men verrast door een individualisme, dat de
vrije persoonlijkheid van den ‘edelman’ zonder onderscheid van stand, geboorte of
geloof als ideaal huldigt. Vooral echter zou hier te vermelden geweest zijn de
geweldige volksbeweging van de Katharen of Albigenzen, die de Roomsche
hierarchie wilden omverwerpen en het vrije persoonlijke Oer-Christendom herstellen
- temeer omdat de oorspronkelijke grondslag van deze uit Oost-Europa ingevoerde
leer het oude dualisme was tusschen den Witten en Zwarten God (Belibog en
Czernebog). De geheele verbonden Kerk- en Staatsmacht was nauwelijks in staat,
- men weet ten koste van hoeveel bloed -, deze beweging den kop in te drukken.
Over Humanisme, Renaissance en Reformatie is zooveel moois en grondigs
geschreven, dat men niet verwachten kan, nog nieuwe inzichten te ontvangen. Maar
C.v.Br. weet het bekende in nieuwe belichting te laten zien en door treffende beelden
te illustreeren; zoo de
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tegenstelling tusschen de Renaissance-artisten en de onartistieke Hervormers: ‘zij
willen de Sirenen niet hooren, maar hooren ook niet den Nachtegaal’ (189); de starre
religie van Bossuet als ‘kunstbloem’, het veranderlijke Protestantisme als
‘Natuurbloem’ (203); de levendige beschrijving van het fatale verloopen der
vrijheidsbestreving (205) van Renaissance en Hervorming herinnert telkens aan
Fausts klacht I, 634:
Dem Herrlichsten, was auch der Geist empfangen,
Drängt immer fremd und fremder Stoff sich an;
Wenn wir zum Guten dieser Welt gelangen,
Dann heiszt das Bess're Trug und Wahn.
Die uns das Leben gaben, herrliche Gefühle,
Ersticken in dem irdischen Gewühle.

Waar wij nu zullen hooren spreken over Individualisme en Oppositie in de
Renaissance-Litteratuur, is het eenigszins verrassend, Tijl Uilenspiegel, Reinaert
de Vos, Macchiavelli's Principe en Morus' Utopia aaneengeschakeld te zien. Immers
Reinaert behoort met zijn Latijnsche en Fransche voorloopers geheel tot de Me. en
Tijl kan, evenmin als zijn prototypes, de me. Mephisto Morolt en de Pfaff Amis, tot
de Renaissance-Litteratuur gerekend worden. Maar wij zagen zooeven, hoe
dergelijke schijnbare anachronismen bij C.v.Br. te verklaren zijn; en dat de beide
me. schelmenverhalen met den Principe verwant zijn, stelt zij zeer goed in het licht.
Zij rechtvaardigt tevens Macchiavelli tegen het gewone verwijt van cynisme, door
de snedige opmerking, dat dan de wijze goede Plato ook cynisch moet genoemd
worden, aangezien hij precies hetzelfde zegt, als M., dat macht en heerschappij
met eerlijkheid, rechtvaardigheid onvereenigbaar zijn - alleen wendt hij zich van de
werkelijkheid af, terwijl M. voor de daarin levende vorsten en machthebbers
onbeschroomd en eerlijk de conclusies trekt. Tegenover zijn inzicht in de slechtheid
der maatschappij doet zich het verlangen naar een blijde wereld gelden in de Utopia.
Dit beroemde boek komt er bij een vergelijking met Plato's staat vrij slecht af; Morus
wordt als Individualist geheel op den achtergrond gedrongen door de groote figuren
van Plato en Macchiavelli.
Van de Renaissance naar de eeuw van Lodewijk XIV voeren ons de twee prachtige
portretten van Pascal, die met zijn twijfel worstelt om het dogma te kunnen
aanvaarden, en Bossuet, die onvoorwaardelijke en volstrekte onderwerping aan elk
gezag predikt. Hetzelfde beginsel
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belichaamt Louis XIV in den staat. Of hij het fameuze ‘L'état c'est moi’ heeft
uitgesproken, is zeer de vraag, maar het past volkomen in zijn mond en teekent
zeer juist den geest des tijds. Nooit misschien heeft het autoriteitsbeginsel op alle
levensgebied onbeperkter geheerscht, en zoo is het Fransche klassicisme met zijn
wetgever Boileau en zijn ‘grand tragédien’ Corneille zijn meest volmaakte uitdrukking
in de litteraire kunst. Wanneer dus de schr. de twee meesterstukken van Corneille:
den hooggeroemden Cid en Cinna uitkiest, om daaraan de minderwaardigheid dezer
kunst uit een algemeen menschelijk oogpunt te toonen, dan tast zij haar naar het
hart. Menigen minnaar van Fr. poëzie zal die meedoogenlooze, diep insnijdende
ontleding van wat zij voor schoone, edele menschenbeelden gehouden hebben,
pijnlijk aandoen; maar de demonstratie van de holheid dezer pompeus uitgedoste
en declameerende automaten is van onweerstaanbare kracht. Men moet deze critiek
van den Cid eens vergelijken met die van Corneille's Rodogune in Lessings Hamb.
Dramaturgie, 31. Stück, om te zien, hoe C.v.Br. bij haar grooten voorganger ter
schole is gegaan. In beide hetzelfde gegeven: een conflict niet van binnen uit, maar
van buiten opgelegd door een combinatie ad hoc van toevallige tegenstrijdigheden,
die geen innerlijke oplossing toelaten. ‘Bravo,’ zegt Lessing, ‘das nenne ich doch
noch eine Intrigue! Diese Prinzen sind gut angekommen!.... Die Mutter sagt zu ihnen:
wer von euch regieren will, der ermorde seine Geliebte! Und die Geliebte sagt: wer
mich haben will, ermorde seine Mutter! Es versteht sich, dasz es sehr tugendhafte
Prinzen sein müssen.... wenn sie beide fein tugendhaft sind, so will keiner weder
die eine noch die andere totschlagen; so stehen sie beide hübsch und sperren das
Maul auf, und wissen nicht, was sie tun sollen: und das ist eben die Schönheit
davon.’ En onze schr. (295): ‘Dit conflict van den schooljongen met de twee meesters,
die beiden wat anders van hem willen, van den soldaat met de twee chefs, die
tegenstrijdige orders geven en den arme net zoo lang laten bibberen, tot een autoriteit
den knoop doorhakt’ en (305) ‘Maar als nu Rodrigue en Chimène zoo standvastig
zijn en elkaar tegelijkertijd liefhebben en haten, vervolgen en aanbidden, zoodat er
geen verwikken aan is, hoe ter wereld moet het drama dan eindigen?’
Met dat al blijft C.v.Br. volkomen objectief tegenover de veroordeelde kunstwerken.
Zij erkent de eerlijkheid en oprechtheid van den dichter en zijn publiek: ‘Er is
grootheid in de openhartigheid, waarmee deze grondvoorwaarde voor de
maatschappelijke orde.... door
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een koning wordt uitgesproken,’ m.a.w. zij geeft toe, dat deze poëzie, al heeft zij
geen algemeen menschelijke waarde, toch een getrouw beeld geeft van het
zedelijk-aesthetisch tijdsideaal. Alle gemeenschapskunst berust op de aanvaarding
van het erkende dogma; wie, als Shaw, het ongerijmde, onzedelijke, vooze van
zulke conventies blootlegt, wordt als paradoxaal of destructief gebrandmerkt. En de
schr. maakt er zich geen illusie over, dat elke gemeenschapskunst, ook de
allermodernste sociale of communistische, voor een later nageslacht precies zoo
leugenachtig zal uitzien, als voor ons ‘Le Cid’. Vertoont Corneille ons in dit drama
dus slechts gedweeë creaturen, in Cinna voert hij een opstandige ten tooneele.
Deze held staat tot Augustus in dezelfde verhouding als Shakespeare's Brutus tot
Caesar, maar welk een verschil van opvatting in deze twee drama's! Onbarmhartig
legt de schr. bloot, hoe stumperachtig Corneille verschijnt tegenover de geniale
conceptie van den grooten Brit. Jammer maar, dat zij ook hier niet heeft kunnen
besluiten, een, naar het mij voorkomt, met haar eigen beginsel (de waarde der daad
wordt bepaald door het motief) strijdigen uitval tegen den gehaten philister (319) te
schrappen; het vonnis over de bij monde van Livia verheerlijkte staatsmoraal (333)
zou er niet minder vernietigend om zijn.
Het zou ons te ver voeren, als wij in bijzonderheden wilden aanwijzen, hoe het
betoog der schr., naarmate zij voortschrijdt van eeuw tot eeuw en onzen tijd nadert,
steeds breeder en dieper wordt, zonder iets van zijn kracht en scherpte te verliezen.
Meesterlijk zijn de gecompliceerde stroomingen der veelbewogen 18e eeuw in hun
tegenstrijdigheden en consequenties ontleed: de opkomst van den wijsgeerigen
twijfel en de compromispogingen (Hobbes, Cartesius, Spinoza, Bayle) - het Deïsme,
het ‘maatschappelijk’ Christendom en de burgerlijke moraal-litteratuur in Engeland
(Addison c.s.) - het 18e eeuwsche Individualisme en de Werther-stemming - de
verhouding van philosophie en leven, denken en handelen, in Engeland, Frankrijk
en Duitschland - het Duitsche Pantheïsme en de Aufklärung, Voltaire, Lessing,
Frederik II - dit alles uitloopende in een algemeene beschouwing over collectieve
moraal, schijndeugd, zelfmoord, duel, oorlog, jachtvermaak, waarbij links en rechts
de slagen vallen! Terugkeerende tot de litteratuur, plaatst de schr. Lessings Minna
en Emilia in een verrassend licht door ze te contrasteeren met den Cid. Zoo worden
ook Rousseau's Héloise, de ‘Jugendhelden’ van Schiller: Karl, Fiesco, Ferdinand,
Carlos, Posa, voorts Goethe's Faust en Beaumar-
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chais' Figaro tegen elkaar geplaatst, om den groei der vrije persoonlijkheid te doen
zien. Wat op blz. 142 vgg. te lezen staat over die eerste geestelijke wedergeboorte
van Duitschland na het mislukken der bevrijding door de Reformatie, en de daaruit
getrokken conclusie - het werd drie jaren geleden geschreven - getuigt van een
waarlijk prophetischen blik.
Dat ik het niet overal met C.v.Br. eens ben, zal haar zelf allerminst verwonderen.
In de eerste plaats wat Molière betreft. Het komt mij voor, dat zij dezen dichter te
laag schat, wanneer zij in hem slechts den amuseur de la cour, den aanbidder van
den Zonnekoning, bespotter der nederigen en vleier der Grooten ziet, en vooral
hem op grond van zijn Misanthrope een ‘optimist’ noemt. Dat is m.i. alles slechts
buitenkant; in zijn diepste wezen was Molière een melancholicus, een peinzer, die
met een sceptisch oog op het gedoe der menschen, hun ijdelheid, hun
boosaardigheid en kleinzieligheid neerzag, met een soort weemoedige berusting.
En dat vind ik juist in den Misanthrope als een ernstigen ondergrond van het luchtige
salon-gedartel. Alceste is Molière zelf, die al de bitterheid van zijn eenzaam hart,
naar liefde en trouw smachtend in een wufte schijnwereld, uitstort en gedoemd is,
dat te doen in een comédie de salon! - Een tweede punt is de catastrophe in Emilia
Galotti (502). Dat de plotselinge wending aan het slot, waar Emilia aan haar vader
den dolk vraagt, omdat zij vreest den verleider niet te kunnen weerstaan, door bijna
alle beoordeelaars is afgekeurd als ongemotiveerd of zelfs stuitend, is algemeen
bekend, en ik zelf heb er nooit iets anders dan een salto mortale naar de tragiek in
kunnen zien: immers, volgens de door Lessing in de Hamb. Dramaturgie ontvouwde
theorie van Aristoteles is de ondergang van een geheel vlekkeloozen held niet
tragisch, maar ‘gruwelijk’, en daarom moest Emilia die vlek aangewreven worden!
Ik was dus zeer verrast, dat een intelligente vrouw, zelf het métier kennende, het
hier voor Lessing opneemt. Zij ziet er een bewijs in, ‘hoezeer de diepzinnige Lessing
in vele dingen zijn tijd is vooruit geweest’. En wij hebben er juist een bewijs in gezien,
dat hij in deze dingen een kind zijns tijds was! Laten wij nu trachten, elkander te
verstaan. Dat een hartstochtelijk, maar fier meisje haar fantazie en zinnen
onweerstaanbaar bekoord gevoelt door een demonisch wellusteling, als een vogeltje
gefascineerd wordt door een slang, en geen kans ziende, aan die verstrikking te
ontsnappen, den dood kiest, dat aanvaarden wij onmiddellijk. Maar hier hebben wij
een jonge vrouw, ons als een toonbeeld van deugd af-
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geschilderd, wier geliefde en vereerde echtgenoot (niet minnaar, zooals C.v.Br.
zegt!) op haar huwelijksdag voor hare oogen gruwelijk vermoord is, en die nu, op
denzelfden dag, door den aanstichter van dien moord wordt gevangen gehouden dat die vrouw in die situatie de verleiding van den moordenaar kan vreezen, dat
gaat ons begrip te boven. Vindt C.v.Br. inderdaad, dat Lessing hier, het ‘menschelijke’
boven het ‘kunstmatige’ heeft verkozen? - Ten derde de opmerking over Werther,
vergeleken met St. Preux (482). Zonder twijfel heeft C.v.Br. gelijk, dat de tragiek
van Werther in zijn geheele wezen ligt, waarvan de ongelukkige liefde slechts een
uitvloeisel is, maar dat zij voor hem ‘een bijzaak’ was, dat gaat veel te ver. Die
noodlottige hartstocht beheerscht hem zoo zeer, dat zij zijn ondergang bewerkt, en
dat de tijdgenooten bijna zonder uitzondering het boek als een liefdesroman lazen,
zonder meer. Van het onderhoud van Napoleon met Goethe over Werther hebben
wij geen betrouwbaar verslag, en Goethe zelf heeft zich daaromtrent nooit
ondubbelzinnig willen uitlaten, maar men vermoedt, dat de Keizer juist deze
aanmerking maakte: dat Goethe het liefdesmotief vertroebeld had door er gekrenkt
eergevoel mee te vermengen! Het is ook a priori onwaarschijnlijk, dat de Imperator
in 1808 belangstelling zou getoond hebben voor het ‘democratische, revolutionnaire
karakter van Werther’. Hij had ‘Werther’ gelezen als jong generaal, in den eersten
gloed van zijn hartstocht voor de trouwelooze schoone Joséphine door jaloezie en
verterend verlangen gekweld - zal die herinnering hem niet bijgebleven zijn?
‘Was unsterblich im Gesang soll leben, musz im Leben untergehn.’
Toen het vrijheidsideaal in de stormen der Revolutie en der Keizerheerschappij
te gronde was gegaan, vond het een toevlucht in de poëzie: de oude
Prometheusfiguur verrijst nu als Redder der Menschheid uit den greep der tyrannen.
Shelley doet den beslissenden stap; terwijl Goethe's Prometheus slechts vrijheid
eischt voor zich als scheppend kunstenaar en op die voorwaarde bereid is, zich met
Zeus te verstaan, ook Schiller de helden zijner jeugd niet ter overwinning heeft
kunnen leiden, verlost Shelley den Titaan uit zijn boeien en laat hem over den
Machthebber triomfeeren. En dit niet ter wille van zich zelf, zooals Byron's
Lucifer-Prometheus, maar ter verlossing der Menschheid, aan wie hij den geluksstaat
brengt. Dat is de Apotheose van Prometheus!
De tijd der Reactie, van het Keizerschap tot de Juli-Revolutie, in de
litteratuur-geschiedenis samenvallende met de Romantiek, plaatst
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de schr. weer voor een ingewikkeld probleem; in Duitschland strijdt de vroege
Romantiek met de klassieken Goethe en Schiller tegen de ‘Aufklärung’, terwijl de
Fransche Romantiek zich juist tegen de klassieke traditie richt, die door Voltaire c.s.
en zelfs door de dichters der Revolutie was geëerbiedigd. Om dit te verklaren, wijst
zij op het eenzijdig intellectualisme in het geestesleven der 18e eeuw, vooral in
Frankrijk, begunstigd door de ijverige studie der wis- en natuurkunde en den fellen
strijd tegen dogmatisme in Kerk en Staat. In dezen strijd en in den storm der
Revolutie putte zich de kracht van den Franschen geest uit; deze ‘geweldige
intellectuëele inspanning’ ging gepaard met ‘verarming van het verbeeldingsleven’.
Den eerbied van Voltaire voor Boileau's Art poétique verklaart de schr. als een
misverstand, dat nl. ‘de Alexandrijn schijnbaar tot de nalatenschap der vurig vereerde
Grieken behoorde’. Ik kan mij nauwelijks denken, dat Voltaire zoo iets geloofd zou
hebben, zelfs al versta ik onder ‘Alexandrijn’ niet alleen het vers, maar de heele
stijlkunst, die er in ligt opgesloten. De verklaring vind ik hierin, dat het intellectualisme
(rationalisme) waarvan de schr. gewag maakt, in bijzondere mate den Franschen
geest eigen is, die immers ook in de kunst naar orde, regelmaat en logische
helderheid streeft, en dat deze geestesrichting, versterkt door het Cartesianisme,
reeds in den ‘culte de la raison’ van Boileau en de door hem vastgestelde poëtische
vormen tot uiting kwam. Voltaire bleef dus aan zich zelf getrouw, toen hij aan die
vormen niet raakte. In Duitschland, waar het door Gottsched ten troon verheven
Fransche klassicisme ‘ein fremder Tropfen im Blute’ was, gaven de ideeën van
Rousseau den stoot tot de geweldige opstuwing van Individualisme, die in de
litteratuur als ‘Sturm und Drang’ bekend staat. Hoe dit echter zij - dat de Romantiek
overal een terugslag was tegen de verarming van het gevoels- en verbeeldingsleven
door het Rationalisme, is ongetwijfeld juist, en evenzeer, dat daarmee een opbloei
van een mystiek-poëtisch Katholicisme gepaard ging, ten koste van Vrijdenkerij en
Protestantisme. Tot de romantische bekeerlingen behooren o.a. Fr. en Dorothea
Schlegel, Schelling, Zach. Werner (maar niet, zooals C.v.Br. (563) meent, Brentano;
die keerde in den schoot der Kerk terug, waarin hij geboren was). De onechtheid
van dit poëtisch katholicisme, dat, uit individualisme geboren, een innerlijke
tegenstrijdigheid bevat, heeft de schr. zeer goed aangetoond. Het komt in Tiecks
Genoveva en Oktavian even sterk uit, als in Châteaubriands Martyrs en Génie du
Christianisme. In verband hiermee
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trof mij een uitdrukking der schr., waar zij (572) de korte Reactie van 1800 tot 1830
‘een laatste en mislukte tendentie der Eenheid’ noemt, ‘om in een collectiviteit tot
zelfvergetelheid te komen’. Zij bedoelt daarmee een misgeboorte, zooals die in
uitgeleefde, tot steriliteit gedoemde geslachten voorkomen. ‘Het Absolute poogt
(daarin) als hetware voor de laatste maal tot verschijning te komen’, maar te vergeefs.
Die bevreemdende formule: het Absolute, de wereldgeest, die poogt, maar niet
slaagt, herinnerde mij aan hetgeen ik in biologische geschriften gelezen had over
mislukte pogingen van de scheppende Natuur. Onder de millioenen formaties, die
de geschiedenis der organische wereld ons voor oogen brengt, zijn er, die zich
levensvatbaar hebben betoond en nog steeds krachtig voortplanten, andere, die
slechts in weinige exemplaren hebben bestaan en spoedig aan een verborgen
gebrek zijn te gronde gegaan. Het is of de Natuur alle mogelijke combinaties beproefd
en daarbij vaak misgetast had. Daar hebben wij dus hetzelfde idee van de mislukte
poging. Zouden wij nu niet juister zeggen, dat de scheppende Geest vrij en onbeperkt
met de materie speelt, dat hij alle combinaties tot stand kan brengen, al worden het
‘hybridische monsters en caricaturen’, alle wegen kan inslaan en tot het einde toe
volgen, en dat wij dus in zulke gevallen niet een mislukte poging, maar een
noodzakelijken, a priori gegeven afloop van een ontwikkelingslijn moeten zien?
De triomf van Prometheus is ook het ‘groote keerpunt’ (589) in de geschiedenis
van den modernen Mensch. Heeft hij de Eenheid eenmaal begrepen als eeuwige
ontwikkeling, dan is hij voor goed bevrijd van het geloof aan de oude stelligheden,
hetzij Kerk, Staat of Maatschappij. Daar echter collectivisme en individualisme beide
inhaerent zijn aan den menschelijken geest, uiten zij zich voortaan in de tegenstelling
van positieve (dogmatische) wetenschap en speculatieve wijsbegeerte (twijfel).
Daarmede is de strijd vooreerst van het praktische gebied overgebracht op het
geestelijke, en de vraag rijst nu, in hoever het verzet en de triomf van Prometheus
redelijk en gerechtigd was. Hoe stelt zich de moderne Mensch tegenover dit
probleem? De schr. onderscheidt in de litteraire scheppingen dezer periode drieërlei
houding te dien opzichte: 1. Het streven is gerechtigd, maar faalt door zedelijke
tekortkoming d.i. schuld, bijv. Hebbels Judith, Ibsens Julianus enz. 2. De held faalt
niet door tekortkoming, maar zijn ‘goede’ daad zelf leidt tot kwaad; Goed en Kwaad
zijn in het leven niet van elkaar te scheiden (Brandt). 3. Alle zedelijke ‘schuld’ is
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noodlot; Goed en Kwaad zijn beide onvermijdelijk. Op dit standpunt staat Goethe;
hij leeft, zooals Spinoza, in intellectueëele aanschouwing van het centrale Zijn, waar
alle onrust verstild is tot rust. Hebbel daarentegen paart met de aanschouwing der
Totaliteit het moreel bewustzijn, en uit die tegenstelling van Noodzakelijkheid en
Zedelijkheid vloeit zijn tragisch begrip voort. Zuiver negatief is Lorenzaccio van Alfr.
De Musset: zijn daad is die van een Brutus, maar zijn gezindheid die van een
hopeloozen pessimist, zonder eenige illusie over het resultaat, dat dan ook nihil
blijkt te zijn - echt romantische Zerrissenheit!
Na een scherpe kritiek van het dogmatisch materialisme der 19de eeuw,
voornamelijk tegen het socialisme gericht en hier op neerkomende, dat een
proletarische ‘Internationale’ evenmin ooit een Prometheus kan voortbrengen, als
de oude collectiviteiten, wendt de schr. zich tot de litteraire beweging van onzen
tijd, voorzoover zij daar aanknopingspunten vindt: Anatole France, Galsworthy,
Shaw. De eerste staat aanvankelijk tegenover het bonte leven als een oplettende,
geamuseerde, boven alle illusies of idealen verheven toeschouwer. Van de hoogte
zijner ironie ziet hij met een lichten glimlach neer op den dwaas, die zich verbeeldt,
datgene wat hij goed en recht noemt, te kunnen doen zegevieren over kwaad en
onrecht, zonder te beseffen, dat elke daad goed en kwaad te gelijk is en dat de
wreker van het onrecht zelf gedoemd is onrecht te plegen. Dat is het lot van Evariste,
den held van Les Dieux ont soif. Deze Prometheus, die zich vermeet, als Rechter
de schapen en de bokken te scheiden en de laatsten aan het slachtmes over te
leveren, moet ervaren, dat hij noch in zich zelf, noch in zijne slachtoffers, de grenslijn
tusschen goed en kwaad kan bepalen en vasthouden, en ondergaat consequent
dezelfde straf, die hij hun heeft opgelegd. Prachtig is deze sombere dweper met
den blijmoedigen epicurist Brotteaux gecontrasteerd, die, evenals zijn geestelijke
vader, zich geenerlei illusie omtrent de menschen maakt, en weet dat zij geen offer
waard zijn. En toch deelt hij zijn schrale loon met de armen en waagt zijn leven om
ongelukkigen en vervolgden te redden! Deze inconsequentie is wel overwogen en
maakt juist zijn karakter interessant: A. France heeft zich wel gewacht, een kouden
egoïst te teekenen, zooals Julius en Lucinde van Fr. Schlegel en de extravagante
mode-helden van Oscar Wilde. De schr. herhaalt haar betoog: Iedere redelijke
(Hamlet) is eerst een hervormer (Don Quixote) geweest, en zal steeds onwillekeurig
terugvallen tot rechtvaardigheid. De ware, echte Mensch kan niet consequent
cynicus, noch consequent moralist zijn. Maar daarmede is ook de fundamenteele
dwaling van
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den glimlachenden Humorist blootgelegd, dat er tusschen Zeus en Prometheus een
derde positie mogelijk zou zijn: zich onthouden van ingrijpen - er is ook hier geen
neutrale grenslijn (de ‘middle line’ van Galsworthy). In zijn beruchte Révolte des
Anges heeft Fr. dan ook deze houding laten varen en partij gekozen voor
Prometheus-Satan, die dus hier als vertegenwoordiger van het Goede tegenover
Zeus-Ialdabaoth als geest van het Kwaad optreedt. En Fr. leidt hem, evenals Shelley,
ter overwinning, maar met een plotselinge wending laat hij hem, in plaats van den
tyran te vernietigen, de hand terugtrekken, in het besef, dat hij als overwinnaar zelf
de rol van onderdrukker zou moeten spelen. Ialdabaoth is niet buiten hem, maar in
hem zelf. ‘Wij moeten,’ zegt Fr. ‘in ons zelf en in ons zelf alleen den Booze bestrijden
en vernietigen.’
Zoover zijn wij met Anatole France gekomen, maar het is nog niet het einde. Aan
den genialen Engelschen Moralist was het voorbehouden, den laatsten stap te doen
op den langen weg, waarlangs C.v.Br. ons geleid heeft. De laatste nog overgebleven
illusie is door hem vernietigd. Nooit was de fundamenteele slechtheid van onze
maatschappij met zulk een scherpzinnigheid en onverbiddelijke consequentie
blootgelegd, als in het drama van Shaw. In het felle licht van zijn satire, dat tot in
de duisterste hoeken, de meest verborgen vertakkingen van onze
belangengemeenschap doordringt, maakt C.v.Br. ons duidelijk, hoe wij allen
medeplichtig zijn aan het algemeene kwaad - dat wij de verantwoordelijkheid
daarvoor niet kunnen ontloopen door met A. France van de Prometheus-rol af te
zien, en dat ons dus niets anders over blijft, dan die algemeene schuld, de Erfzonde,
deemoedig op ons te nemen en voortaan, zonder den steun van Geloof en Hoop,
als een onafwijsbaar noodlot te dragen. Deze ‘zelfaanvaarding’, die zich boven
eigen dwaasheid, redeloosheid en schuld verheft en die als noodzakelijk erkent, de
‘glimlachende verzekerdheid van tevreden pessimisme’ is voor C.v.Br. het laatste
woord in het moderne Prometheus-probleem. Maar zij blijft zich bewust van het
betrekkelijke, vergankelijke, ook van deze formule. De ‘Inn of Tranquillity’, waarin
Galsworthy een toevlucht zoekt, is voor haar slechts een tijdelijke rustplaats, een
‘luwte tusschen twee stormen’, de stormen van den Geest. De deur van het Verleden
en die naar de Toekomst staan tegen elkander open, en - zegt zij - het trekt fel in
de ‘Inn of Tranquillity’.
Ja, het is de adem der Eeuwigheid, waarvan wij de huivering voelen.
Utrecht, Mei 1921.
J.J.A.A. FRANTZEN.
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Literatuur
Mea Mees-Verwey, Golfslag. Bandtekening en vignetten van Fokko
Mees. Santpoort C.A. Mees, 1921.
Er is in dit drie-meezenboek toch ook nog wel heel wat ‘Verwey.’ En dat niet van de
beste Verwey - wat trouwens niet verwonderlijk is, want in zake kunst zijn
overnemingen - al hebben die bij overerving plaats gehad - zelden het beste, noch
van den oorspronkelijken, noch van den second-hand bezitter. Zoo vinden we hier,
vooral in de eerste - oudste - verzen iets van die zekere Duitsche gewichtigheid,
die bij nader beschouwing toch niet zoo veel ‘wijsheid’ blijkt te bevatten, als de
moeilijkheid en de ondichterlijkheid der verzen te beloven schenen. ‘Geleerde’
terminologie ook vinden we; bijvoorbeeld in de psychologische omschrijving, van
iemands ‘bekorend jong wezen’!
Waaronder zoo moeilijk te peilen viel
De diepe gespletenheid van zijn ziel.

Dit komt voor in een gedicht, waarin, in zeer slechte verzen, een specifiek moderne
en voortdurend erg redeneerende huwelijks-beschouwing wordt gegeven; waarbij
het slot:
Ik heb het gevonden, dit simpel verhaal,
In een vreemd, oud boek, in een vreemde taal,
En 'k heb het gegeven, zoals ik het vond,
En zoals mijn hart het trillend verstond,

wezenlijk onwáár aandoet. Want er is in dit alles niets van een ‘oud boek’. Dat
onware is het ergste. Nog erger, geloof ik, dan dat een op zich zelf wel lieve - zij
het hier en daar wel zeer zwak ver-vers-te - emotie als die in ‘Het draaiorgel’ wordt
gegeven, ook nog weer door een drietal strofen zwaar-zagende beschouwing moest
worden gevolgd. En dan die telkens blijkende onmacht, die tot onbeduidende
1)
rijmlappen - b.v.: ‘dan rijst een onrust, die worden wil ’ - of, naar vaderlijk voorbeeld,
2)
tot ongemotiveerde conjunctieven voert.... .
Dit is allemaal heel jammer. Want onder al dezen druk van wichtig-onbeduidende
en ondichterlijke redeneerderigheid - helaas wordt zoo iets door een eerbiedige
schare schoolmeesters veelal als diepzinnigheid aanbeden - daaronder bloeit iets
liefs en moois; iets waarachtigs. Ik denk aan 't gedicht ‘De andere Zoon’, aan 't
goede in ‘Zondagmorgen’, aan ‘De stervende zwaan’ vooral, - dat geheel, en héél,
mooi is; - aan 't lief-leuke ‘Klein meisje’.... Ja, vooral in de latere verzen is éen en
ander dat hoop geeft,.... als die latere in 's hemelsnaam nu ook chronologisch de
laatste maar zijn!
1)
2)

Blz. 39.
B.v. blz. 32: Geen grootheid brengt die ieder zich wens', waar ‘wenst’ bedoeld is. En blz. 36
omvang' - voor omvangt. Beide in rijm. Op dezelfde bladzij 36 ‘hoord'’ voor ‘hoorde’. Oók in
rijm.
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Eug de Bock, Hendrik Conscience en de Opkomst van de Vlaamsche
Romantiek. Antwerpen, ‘De Sikkel’; Amsterdam. Em. Querido. Z. j.
1)

De heer de Bock heeft nu, na een korter proeve op dit gebied in 1912 , het definitieve
boek over Conscience geschreven, en ik geloof, dat wij er zeer tevreden mee mogen
zijn. Het werk is gebazeerd op een uitvoerige bronnen- en litteratuurstudie;
waaromtrent het ‘Vooraf’ ons onlicht, en waarvan de inhoud van het boek zelf ons
voortdurend bewijs geeft. En niet alleen kennis, maar ook een juist oordeel stond
dezen levensbeschrijver ten dienste. Hij verrichtte de eerbiedwaardige praestatie,
zich jaren lang te verdiepen in een zeer sympathiek, ja, hem blijkbaar dierbaar,
auteur, zonder door al dat meeleven, en door al de vleiende getuigenissen van
anderen, zich te laten verblinden. Al zijn genegenheid voor Conscience belet hem
niet, diens zwakheden te zien; en waar hij hem, soms zeer hartelijk, prijst, heeft die
lof nog meestal een relatief karakter; hij verheugt zich over meerder bedwang van
zijn fouten, waarvan een den modernen al te moeilijk aanvaardbaar optimisme wel
de grootste is. Maar ook bij het veroordeelen van die fouten houdt hij de juiste maat;
hij vestigt de aandacht op de wel wezenlijk zeer verschillende gemoeds- en
geestesgesteldheid welke toen-ter-tijd en thans het Vlaamsche landvolk en de
bevolking van het - in de vijftiger jaren der vorige eeuw nog zeer provinciale Antwerpen eigen waren. Kortom, hij toont wel de verschillende eigenschappen te
bezitten, die we wenschen in den kunsthistoricus, maar die we, vooral wanneer het
de beschrijving van een persoon of een tijdvak uit een nabij en nog in sterke mate
emotionneerend verleden betreft, te zelden vereenigd aantreffen: een groote kennis
van het eigenlijk onderwerp, een behoorlijk besef van de betreffende
cultuurtoestanden, een evenzeer historisch als artistiek gevoel voor de behandelde
kunstwerken; een wetenschappelijke omzichtigheid, die voortdurend meer streeft
naar zuiver begrijpen, dan naar ‘potig’ oordeel.
Natuurlijk blijft er nog wel stof tot détail-opmerkingen. De algemeenheden waarmee
de auteur zijn studie aanvangt, zijn juist bedoeld, maar zullen voor de meeste van
de lezers voor wie dit boek bedoeld schijnt, en voor wie het overigens zeer geschikt
is, lezers, die geen speciale studie dan de tweede helft der XVIIIe eeuw hebben
gemaakt, volslagen onduidelijk zijn. - Op blz. 63 wordt, naar het mij schijnt, de
uitdrukking ‘de handen voor het aangezicht drijvende’ op verkeerden grond
veroordeeld; het geldt hier niet een absoluten naamval, maar ‘drijven’ is transitief
bedoeld, en handen is 't object.... Dat van Lennep de vaderlandsche geschiedenis
2)
als een ‘bron van romantische geestdrift’ verwaarloost, is een algemeenheid die
in strijd is met de feiten. Uitmuntend is echter hetgeen in dit verband, even van te
voren, gezegd is van de Vlaamsche romantiek als ‘gedragen door een volk dat
weinig beschaafd is maar

1)
2)

In de ‘Nederlandsche Bibliotheek’ (Amsterdam, Mij. v. G. en G. Lectuur).
Blz. 74.
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dat geen pruikentijd heeft doorgemaakt’; terwijl ook de aanwijzing van Hofdijk's
verwantschap met Conscience op de volgende bladzijde éen van de zeer gelukkige
en verhelderende karakteristieken is. De heer de Bock heeft voortdurend gelet op
de litteraire stroomingen zoowel in 't Zuiden, in Frankrijk, als bij ons; en de verdienste
van zijn werk is, dat hij de Vlaamsche politiek-litteraire beweging voortdurend zeer
zorgvuldig afteekent in haar eigenaardige tusschen-toestand; zich inspireerend nu
hier, dan daar, telkens in gevaar door politieke verdeeldheid harer leiders, die deels
bang zijn van Orangisme te worden beschuldigd, deels meer katholiek of meer
1)
liberaal dan Vlaamsch gevoelen. En in deze eigenaardige her en der geslingerde,
van links en rechts gedeukte warrelende massa, doet hij dan telkens met een fijn
trekje de mentaliteit van Conscience gevoelen, Fransch opgevoed, en wien het
Fransch altijd - gelijk nóg met de meeste Vlaamsche leiders het geval is - de meest
vertrouwde taal blijft, ‘volksch’ van wezen toch, gemoedelijk maar waarachtig
Katholiek, weinig geneigd tot politiek, telkens door armoe tot zekere afhankelijkheid
genoopt; - en als hij ‘arrivé’ is meteen al, door de snelgaande maatschappelijke
veranderingen, verouderd....
Zoo ben ik, doorpratende, vanzelf weer afgeraakt van mijn voornemen, détail-critiek
te leveren. Wel, ik laat het er bij. Ik wil dan nog maar liever eens herhalen, dat dit
een goed boek is, niet het minst hierom, omdat het ons Conscience doet gevoelen
als een in zekeren zin reprezentatieven man van het Vlaamsche volk! Zoo hier nog
eenige critiek bij mag, het zou die zijn, dat het tweede deel van den titel ‘en de
opkomst van de Vlaamsche romantiek’ toch eigenlijk wel iets meer belooft, dan
gegeven wordt. En dat het boek wel wat al te plotseling eindigt, zonder de
saamvatting en de definitieve concluzie die we verwachtten..... Doch die ons evenwel,
als we goed hebben gelezen, wel onder de lectuur is ingegeven!
J.L. WALCH

A. Defresne, De Psychologie van ‘Van den vos Reynaerde’. Amsterdam,
1920. (niet in den handel).
Men kan vele bezwaren tegen deze studie hebben - ik voor mij heb ze in zeer groot
aantal -; maar we zullen toch gaarne erkennen dat de heer Defresne zichzelf, toen
hij zich voornam ze te schrijven, een voortreflijke taak oplegde.
Waarin bestond die? De heer Defresne is - als vermoedelijk alle lezers met eenig
onderscheidingsvermogen - getroffen door de zeldzame fijn-psychologische,

1)

Op blz. 164 vinden we deze zeer goede saamvatting: ‘Een zekere politieke opvoeding genoten
in dit voortdurend door vreemden beheerschte land alleen de beperkte kringen waaruit de
omwenteling is voortgekomen, en de politieke partijen begonnen zich reeds te vormen,
wanneer de Vlaamsch-gezinden, uit oorzaak van de anti-Nederlandsche reactie, nog niet tot
een gezamentlijk optreden dierven overgaan. (Cursiveering van mij W.).
De bepaald politieke talenten onder hen hebben zich willens nillens bij een van de gevestigde
partijen moeten aansluiten, waarin zoo weinig ruimte overbleef voor algemeen
Vlaamschgezinde principes’.
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beeldende, en satirische qualiteiten van ons Middeneeuwsch dierenepos ‘Van den
Vos Reynaerde’. Door de psychologische qualiteiten in de eerste plaats, want de
heer Defresne heeft psychologie gestudeerd; hij maakt ons zijn professionalisme
in dezen in zijn boek kenbaar; ik vrees zelfs op al te krachtdadige wijze. In de
sociaal-satirische psychologie van het stuk heeft hem voorts getroffen het
boventijdelijke, het algemeen menschelijke, dat ze kenmerkt. En hij heeft besloten
daarover te schrijven.
Daarbij heeft hij de eigenaardige genesis van het epos niet uit het oog verloren.
Hij heeft er rekening mee gehouden, dat wat we hier vóor ons hebben, een
samenvatting is op-een-bepaald-oogenblik van een reeks meer en min oude
1)
volksverhalen; zij het dat de ongemeen geestige tweede helft eerst vóor korten tijd
2)
door den geniaal-origineelen Aernout was opgesteld.
Onze Reinaert-tekst - blijkbaar de editie der Zwolsche herdrukken - diende den
heer Defresne dan als grondslag; al geeft hij nu en dan enkele verwijzingen naar
oud-Fransche branches, en naar den Ysengrimus, enz., waar die verhalen een voor
de psychologie van eenig diertype karakteristieke trekken toonden, of wel, waar hij
die redacties noodig had om eenige moeilijkheid in de psychologische verklaring
begrijpelijk te maken. Ik zou hierbij reeds bij voorbaat willen opmerken, dat de
verdringing van den wolf door den vos hem, als hij Muller's inleiding had gelezen,
belangrijk materiaal zou hebben verschaft; - en hem zijn betoog in niet geringe mate
zou hebben doen wijzigen.
Zie ik de taak dan in hare volle belangrijkheid, tegen de wijze waarop ze werd
volvoerd, heb ik nogal eenige bezwaren.
In de eerste plaats heb îk een ernstig bezwaar tegen de taal van dit boek. Veel
meer dan noodig is voor het zorgvuldig voelbaar-houden dat er hier voortdurend op
rubriceering in bepaalde psychologische categorieën gelet wordt, is deze taal
zwáár-technisch; dik-Duitsch-geleerd. Het is soms of er gestreefd is naar de zwaarst
mogelijke omschrijving van een eenvoudige mededeeling; en hierbij is het
bedenkelijkste, dat de terminologie bovendien nog aan onnauwkeurigheid lijdt.
Bijvoorbeeld:
De schrijver zet in zijn jargon uitvoerig uiteen, dat de rechtspraak van koning
Nobel uitsluitend geleid wordt, niet door de redelijkheid, maar door de mate waarin
hij het delict als een beleediging zijner hooge waardigheid voelt. Hoe zegt de heer
Defresne dit? Zijn geheele uiteenzetting over te nemen zou te veel plaats vergen,
maar hier is het slot:
‘Ieder besluit of wat dan ook van den koning voldoet slechts in schijn voor zijn
zich zelf bedriegend bewustzijn aan de redelijkheid, heeft inderdaad slechts de
voortdurende overtuiging van het meerwaarde-bewijs ten doel. Iedere daad of wat
dan ook van anderen voldoet al of niet aan het redelijk oordeel van den koning, naar
gelang die daad of wat dan ook meer- of minderwaardigheid in 's konings

1)
2)

Reinaert I 1751-3484.
Wat we van de wordingsgeschiedenis van het epos weten, is op voortreflijke wijze saamgevat
door Prof. Dr. J.W. Muller, onzen opper-vossenjager; in zijn uitgave van 1914, voor de
Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (Gent, W. Siffer, Utrecht, A.
Oosthoek). Eene uitgave die, naar het mij voorkomt, niet zonder schade door den heer
Defresne schijnt te zijn verwaarloosd.
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weten door zijn voelen brengt. Dit is het recht van den koning en zijne rechtspraak
wordt geleid door den graad van de door de te beoordeelen daad aangetoonde
minderwaardigheid van eigen persoon. En de wraak voor dat
minderwaardigheidsgevoel, die het om zal zetten in een den koning geruststellend
meerwaarde-gevoel, is de straf, als strafrechterlijkheid gestaafd en geplaatst in de
warrige wikkeling der maatschappelijke quasi-redelijkheid uit schijn van recht uit
schijn van oordeel.’
Ex ungue leonem! Dat is dan in dit geval: des leo's beschrijver! Men zal opmerken,
dat dit niet alleen omslachtig, akelig geleerd is ingekleed, maar dat de terminologie
ook vaak onjuist is. En in deze angstig nauwkeurig hamerende qualificatie-reeksen
doet het gemoedelijk ‘of wat dan ook’ eenigszins al te familiaar aan. We vermelden
terloops, dat er meer van dien aard in dit boek den stijl verbreekt; enkele
uitdrukkingen (‘schoftigheid’) en verschillende voorbeelden hebben een soort
1)
ongegeneerde studentikoziteit .
Uit wat ik hier aangaf, kan men reeds mijn hoofdbezwaar tegen dit boek gevoelen.
Er wordt hier gestreefd naar een psychologische verklaring van de verschillende
dieren als typen van menschen in de samenleving; en dat vanuit een speciaal
psychologisch standpunt. Laten we ter beoordeeling van deze beschouwingswijze
even opmerken, dat een zoo vóor alles artistiek werk, ook vóor alles, en voortdurend,
als een kunstwerk moet worden gezien. Het gevaar nu bij een beschouwing van
een kunstwerk door geleerden-op-ander-dan-kunsthistorisch gebied, is vooreerst
dit: dat zij wat voor hen van belang is, buiten verhouding groot zullen zien; - en
dientengevolge de primaire behaag-elementen klein. Dat ze, om bij dit object en bij
dit subject van beschouwing te blijven, den Reinaert te veel zullen zien als een
psychologische uiteenzetting. Het gevaar voor scheef-zien en scheef-zetten is niet
gering voor dergelijke auteurs; de Molière-studie van de XVIIIde en XIXde eeuw
kan ons in dezen tot afschrikwekkend voorbeeld strekken. Men heeft van een
tooneelspeler-tooneelschrijver, die zijn publiek wilde laten lachen met vóór alles en
bijna altijd-door kluchtige stukken - kluchtige stukken die, doordat de man die ze
schreef een fijn mensch was, in hun kluchtschema prachtige ‘psychologie’ meedragen
- een psycholoog, een moralist, een filosoof, een vizionnair poeët gemaakt; een
‘gevoelig’ man ook - En al dat beschouwen en inliggend uitleggen, al dat op het
werk gelegd en eigenlijk niet dan naar aanleiding van dat werk gedebiteerd
geleerdheidsvertoon, is niet zonder invloed gebleven op het publiek; - en zelfs op
de vertolkers. Wie tegenwoordig Molière wil verstaan en doen verstaan, moet hem
loswikkelen uit al die koek-en-korst van geleerdheid, daaruit den springlevenden
oer-grappigen en geestigen Jan Klaassen losmaken; moet alleen vragen naar wat
zijn tijdgenooten ervan zeiden, en vooral hoe zijn tijdgenooten hem speelden....
Zal het ook eens zoo met onzen goddelijken Reinaert gaan? Ik vrees, dat de heer
Defresne een begin maakt met de ‘inwikkeling’ - Bruun het overvoede, Isengrijn het
ondervoede type.... En dan naar aanleiding daarvan - of is 't omgekeerd? - uitvoerige
beschouwingen over bepaalde maatschappelijke - let wel:

1)

Dit is een soort stijlslordigheid van hoogere orde, die vergezeld gaat van in kleinigheden
blijkende slordigheid; ontzaglijk veel drukfouten, een meervoud ‘functionari’ e.d.g.....
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specifiek XIXde eeuwsch-maatschappelijke - typen, verklaard uit deze materieele
omstandigheden.... O, deze uiteenzettingen hebben ongetwijfeld veel leerzaams;
al stel ik mij voor, dat over haar uitsluitend materialistische grondslagen, en haar
strakke dogmatiek nog wel te praten moet zijn; maar wat mij meer hindert, is, dat
het prachtig geïndividualizeerd beren-type, met zijn waardigheid en zijn gemakzucht
en zijn vraatzucht, geheel onder deze grauwe theorie verdwijnt; in het gezelschap
van den hongerigen proletarischen wolf.... dien wolf, waarvan mij het belangrijkste
in psychologisch opzicht schijnt, dat uit hem in den loop der eeuwen allengs de
slimme Reinaert, de kenner van en speculeerder op de zwakheden van zijn
medemenschdieren, is geboren.
Ziehier mijn hoofdbezwaar. Ik mis de plaatsruimte om met de uitvoerigheid die
dit onderwerp meermalen zou vereischen, de détailbezwaren te ontwikkelen. Ze
zijn talrijk en ingrijpend. Om éen van de voornaamste te noemen: ik geloof niet, dat
we haat tegen zijn maatschappij als den grondslag van het Reinaert-type mogen
nemen. Dat mag van zijn prototype den wolf gelden; maar Reinaert's bestaan is
zoomin essentieel haat, als dat bij een linken jongen uit de Jordaan, vol rabauwigheid
en poetsen, het geval is. En met dien haat wordt zwaar geargumenteerd door den
heer Defresne.... Hij wordt bijvoorbeeld gezien als de oorzaak, waarom Reinaert
niet dadelijk naar een woestijn gaat - lees: een woestenij, want dat beteekent
1)
‘wostine’ - en eerst nog allerlei pogingen doet om zich staande te houden: pogingen
die toch - en dat moet zoo'n slimmerd wel weten - met zijn nederlaag moeten
eindigen. Maar zou 't dan niet kunnen zijn, dat ieder dagje dat hij genoeglijk in de
streken waar hij graag verwijlt - en waar zooveel in te pikken valt - kan blijven leven,
dat dat hem dierbaar is, en dat hij zich dáárom weert zoolang hij kan? En dan.... is
de begeerte van de vertellers om, zij het niet in hoogste instantie logisch te
verantwoorden, verhalen te doen; verhalen over de slimheid van den vos (want die
is voor hen de hoofdzaak) is dat ook niet een argument?
Defresne zegt ook wel goede dingen, natuurlijk! Zijn fijne waardeering van
Grimbeert, hoe akelig gecompliceerd ook weer onder woorden gebracht, is zeer te
waardeeren. Maar de geweldige consequenties die er getrokken worden uit ‘Tibeert
is wijs ende wel gheleert’ en uit den indruk dien Tibeert ondergaat van een slecht
voorteeken, zijn me weer veel te ‘dik’. Laten we toch uitgaan, niet van theorieën,
maar van de fijne observatie van de dieren zelf door de vertellers! Is een peinzende
poes niet een filozoof, die imponeert, en kan de aanduiding van het tweede détail
niet eenvoudig een geestige notitie van zijn schichtige nervoziteit wezen? En
misschien is ook dit nog te ver gezocht! Want het bijgeloof waarvan Tibeert ten
opzichte van Sinte-Martijns-vogel blijk geeft, was heel algemeen in de
Middeleeuwen....

1)

Begrijpt de heer Defresne het Middelnederlandsch wel goed? Op bladz. 107 citeert hij een
genitief zonder het substantief, waarvan die afhangt, wat allerzonderlingst aandoet:

Goeder verscher honich-raten
Hebbic (n.l. coever harde groet).
Zooiets, en de geregelde fout van Manpertuis voor 't - toch zeer bekende - Maupertuis,
versterkenden twijfel aan de onderlegdheid des auteurs.
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Inderdaad, dit schijnt mij het uitgangspunt bij een poging om ‘Van den Vos
Reynaerde’ nader aan onze tegenwoordige menschheid te brengen. We moeten
wijzen op de karakteristieke verbeelding van de dieren zelf; - en de altijd zoo fijne,
en nooit allegorisch wordende menschelijkheden, en maatschappij-menschelijkheden,
die aan die dieren worden toegekend. Geenszins wil ik de satire uitschakelen; de
aanhef van 't gedicht reeds is immers reeds een blijkbare parodie op de ridderromans
(het verwondert mij dat de heer Defresne dit voor zijn betoog zoo kostelijk argument
nergens noemt). Maar die satire is het werk van meerdere, en vooral van een tweetal,
kúnstenaarsgeesten; wijze én hoog-humoristische kunstenaarsgeesten, vol van
den humor van het ‘volk’, dat de Urheber van deze gedichten is; dien humor niet
enkel gebruikende voor hun maatschappijbeeld, dien humor allerminst ondergeschikt
makende aan een allegorie van de maatschappij; maar dien humor opvoerende in
een prachtig kunstwerk, dat zóó als het is, zij het met enkele goed begrepen
accentueeringen en onderstrepingen van den voorlichter, nog een volkomen genot
voor ons volk kan zijn.
J.L. WALCH

Madeleine Böhtlingk. Astrid. Drama in vijf bedrijven, met een inleidend
woord van Dirk Coster. - Nijgh en van Ditmar's Uitgevers-Mpij.,
Rotterdam 1920.
De zinvolle bedoeling van dit drama is gewis niet te onderschatten en Costers
voorwoord doet er ons alle diepte geducht van beseffen. Zulk een ‘inleidend woord’
brengt zijn eigen gevaar en bezwaar mee. Het maakt wat volgt soms een beetje
onsympathiek, juist omdat het op onze eigen waardeering vooruit loopt en men
heeft vervolgens moeite, niet zoozeer aan de suggestie, als wel aan den wrevel om
die suggestieve bedoeling te ontkomen. Doen wij dit echter zoo nauwgezet mogelijk,
dan vinden een dramatisch ingericht geschrift, dat ietwat noordsch
(Noorsch-Zweedsch-Deensch) aandoet met zijn onpleizierig (want niet heel gevoelig)
jambe-rythme, dat altijd maar gelijkmatig voorthobbelt.
En de beide personages, op wie het overal aankomt, Olaf, de heilige koning en
Astrid, de hartstochtlijke vrouw, heeft, voor mijn gevoel, de schrijver niet tot leven
kunnen wekken. Zij blijven symbolen, met allerlei, zeer heterogene flarden van
menschelijkheid omkleed. Misschien, als het drama gespeeld werd, zou het tóch
blijken, dat er meer leven in steekt, dan men gedacht had, en b.v. Astrid meer is
dan enkel ‘het ontwakend geweten’ of wel de tot inkeerkomende zondares. En Olaf
meer dan.... wie en wat eigenlijk? Vooral tegenover dezen heilige voelt men zich
vreemd. Soms toont hij het fanatisme van een groot-inquisiteur, als hij - tot heil
hunner onsterfelijke ziel - eenige vikings op wrakke schepen den dood injaagt. Dan
krijgt hij een begin van levende menschelijkheid. Die inquisiteurs waren n.l. bij uitstek
levend.... Maar vervolgens weer schijnt hij veel te verstandig-inzichtig om een echte
heilige te kunnen zijn en lijkt zijn deemoed zoozeer een ‘hors d'oeuvre’.... En als
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het slot komt, moet eigenlijk het echte lijden voor deze twee menschen nog beginnen,
waarin zij hun zielegrootheid te toonen zullen hebben, als Noorwegen weten zal,
dat zijn hooge koning bij ongeluk een verachte lijfeigene trouwde....
Intusschen vindt men in dit ziele drama-van-berouw, behalve het algemeen besef
waarop een drama gebouwd moet zijn, wel veel bedoelingsvolle trekjes en
psychologische fijnigheden. Zoo b.v. dat de ziel der menschen vaak in de verdrukking
lieflijker bloeit dan in den voorspoed: een waarheid, die men in onze O.W.-tijden
bijna schier dagelijks op straat kan verifieeren. En zoo is er meer.
Doch het geheel maakt toch allerminst een bloeienden indruk en zoo wij - als de
heer Coster eenigszins te verstaan geeft - hier inderdaad met een nieuw ‘moment’
van den groei van den Nederlandschen geest te doen hebben, dan wordt dit ‘moment’
verzocht zich eerst nog beter in de kleeren te steken. Ethische processen zijn
belangrijk, zeer zeker, maar der kunst komen zij alleen ten goede, als zij bovendien
levend gemaakt en gehouden zijn. Anders moet men er liever preken van maken.
Van slappe verbeeldingen, met of zonder moreelen ondergrond, hebben wij eerder
te veel dan te weinig in onze hedendaagsche letteren en het is niet haar ethischen,
maar haar levenszin dien Madeleine Böthlingk versterken moet, als zij voor het
drama in haar land werkelijk iets doen wil.
F.C.

Johan de Meester Goethe's Liefdeleven 2 druk
Top Naeff Charlotte von Stein. Amsterdam, E. Querido - 1921.
In die, tot mijn aanmerkelijke verluchting van dof bruin nu ivoorblank geworden
kleine deeltjes der firma Querido zijn deze beide Goethe-beschouwingen verschenen.
Van De Meesters boekje zelfs al een 2e druk, en het is merkwaardig de geschriftjes
te vergelijken om er, niet allereerst Goethe, doch de beide schrijvende kunstenaars
uit te herkennen. De Meesters boekje is waarschijnlijk een lezing geweest: de korte,
minder dan anders gewrongen zinnen wijzen daarop. Zijn studie is een vlotte, niet
bijzonder diepe, maar hier en daar toch naar 't ons voorkomt, treffende opsomming
en kroniek van Goethe's vele liefdes. Top Naeff behandelt voornamelijk slechts de
episode van zijn omgang met Frau von Stein, en terwijl De Meester ten deze vanzelf
de partij des mans kiest, voelt de schrijfster alles voor de vrouw, hoezeer zij ook
poogt het genie des kunstenaars te geven wat het toekomt. Der schrijfster van Voor
de Poort moest deze figuur der verfijnd intellectueele vrouw, wie het wellicht niet
aan hartstochtelijkheid ontbrak, zeer aantrekken. Zij heeft getracht de verhouding
der twee in haar raadselachtigheid te doen begrijpen en aldus doende allicht de
‘edele vrouw’ voor onze oogen wel ietwat neergehaald, omdat zij de mensch, de
arme, lijdende mensch wilde toonen. En dit is haar, dunkt mij, wel ongeveer gelukt,
zoodat wij ons inderdaad met het volle medelijden voelen naderen tot een, die omdat
zij het hoogste niet verkrijgen kon, verzuimde te leven en daarin eerst laat leerde
berusten. Dat Goethe hier eenige directe schuld zou treffen, kan men zeker niet
inzien.
F.C.
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De koe van dons
I.
Het sloeg vier uur in de keuken naast het slaapvertrek en Dons werd wakker. Hij
telde in zijn slaapbeneveld brein de vagelijk gehoorde slagen nog eens na.... een....
twee.... drie.... vier..., was meteen helder overtuigd dat 't werkelijk vier uur geslagen
had. Hij zuchtte, wreef zich de oogen, kroop langzaam uit het bed, waarin zijn vrouw,
't gezicht tegen den muur gekeerd, nog even bleef doorslapen.
Op zijn eeltige bloote voeten, die schraapten over den tegelvloer, kwam hij door
de binnendeur in 't keukentje en stak er de stallantaren aan. Bij 't flauwe schijnsel
keek hij machinaal op naar de ouderwetsche klok, zag dat de wijzer vijf minuten
over vier wees. Hij ging terug in 't kamertje, trok er zijn broek en vest aan. Zijn vrouw
werd wakker en vroeg of 't al vier uur was.
- 't Es zjuust geslegen, antwoordde Dons.
- 'K zal opstoan, zuchtte zij slaperig.
Hij zei verder niets. Dat hoefde ook niet. Het sprak immers van zelf, dat de vrouw
het vuur zou aansteken en de koffie warmen, terwijl hij in den stal de beesten ging
verzorgen. Hij vond zijn klompen achter het houten beschot in het gangetje, waar
hij ze den vorigen avond had gelaten en met de lantaren in de hand ging hij naar
de voordeur en ontgrendelde die.
De Septembernacht was koel en frisch. De zuivere lucht prikkelde alsof het een
ietsje gevroren had en heel laag in 't Westen ging het halve maantje achter hooge,
donkere boomen slapen, terwijl in 't midden van den hemel een groote, eenzame
ster hing, flonkerend als een juweel. De lantaren, licht op en neer dansend in Dons'
rechterhand, wierp even haar gele schijnsel over de ruige schors van enkele oude
boomgaardstammen en bleef dan rusten op de gesloten koestaldeur, die
groengeverfd was in den geelgekalkten muur met zwarte plint. Dons lichtte de klink
op en trad binnen.
De beide jonge kalfjes stonden dadelijk van hun stroobed op, als 't

Groot Nederland. Jaargang 19

114
ware om hem te groeten. Zij loeiden even, en ontlastten zich rustig, den kop naar
hem gekeerd. Dons klopte in 't voorbijgaan op hun dijen en stapte door naar het
beschot, waarachter de mooie melkkoe lag.
- Ala, Blesse, sloapkonte! riep hij, eenigszins verwonderd dat de koe niet, evenals
de kalfjes, bij zijn binnenkomen was opgestaan, zooals zij elken ochtend deed.
Maar toen Dons met zijn lantaren achter de afschutting kwam zag hij geen koe,
zag hij niets dan 't platgetrapte en bevuilde stroolager, waarop het beest gelegen
had.
- Blesse! riep Dons verbaasd en bijna dreigend. En hij holde naar het voerkot,
dat met een binnendeur in den stal kwam, niet twijfelend of de koe had zich
losgemaakt en stond zich daar te goed te doen.
Maar in het voerkot, evenmin als in den stal, was iets van de koe te ontdekken!
't Werd eensklaps wonder ijl en vreemd in Dons zijn hoofd. Hij kreeg het gevoel
alsof iemand hem een poets gebakken had die hij heelemaal niet aardig vond, maar
die zich dan ook bliksemsnel ten goede zou oplossen. Hij was wel boos en zeer
ontdaan, maar 't scheelde toch niet veel of hij zou ook gelachen hebben: ja, gewoon
gelachen om die wonderlijke flauwe grap van een zoo groot beest als een koe, die
plotseling en spoorloos uit haar stal verdween. Was ze werkelijk weg, of had hij
soms niet goed gekeken? Hij holde terug, hief met gestrekten arm zijn lantaren op,
keek achter 't schut, keek in de hoogte, naar de binten van het dak, keek vorschend
tusschen de beenen van de kalveren. Er kwam als 't ware iets onnoozels in hem
op: hij keerde, met een vork in zijn bevende handen, het stroolager om, alsof het
beest daar kon onder zitten; en hij klom met een ladder op den hooizolder, in de
gekke verwachting dat hij de reuzengestalte daar onder de pannen heen en weer
zoude zien loopen.
Hij sprong naar beneden, rukte de staldeur open, liep in het donker rondom 't erf,
hardop schreeuwend: ‘Blesse! Blesse! Kom, Blesse! Kom! En nogmaals den stal
binnenrukkend vloog hij naar de leege plaats waar de koe had moeten staan en
greep zenuwachtig naar het halsterkoord waarmee het dier steeds aan zijn krib
gebonden stond. Daar begonnen alle bei zijn handen vreeselijk te beven en zijn
oogen spalkten zich, als van gruwel, wijd open. Dat koord.... dat koord was
doorgesneden en hing als een slap, kort stokje langs de
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krib! Zijn mooie melkkoe was gestolen.... gestolen.... gestolen! Hij riep het woord in
waanzin uit; hij liep er als een gek mee rond zijn erf; hij herhaalde het schreeuwend,
snikkend, jammerend op alle tonen: gestolen! gestolen! gestolen!.... hij brulde het
in 't aangezicht van zijn vrouw die angstig in de duisternis naar hem toegeloopen
kwam; hij ging het uitgillen in de buurt, van huis tot huis, van hoeve tot hoeve, tot
zijn erf weldra vol menschen stond, die om den stal heendrongen, als om de plek
waar een moord is gepleegd.
De dageraad was langzaam opgeklaard, opaalgrijs in 't mistig zonnegloren van een
bladstillen herfstochtend met roziggoud over de kruinen van de boomen; en
ineengekrompen naast zijn haard zat Dons van wanhoop te beven en te schreien,
terwijl de nieuwsgierigen steeds om den stal opdrongen en daarna even
binnenkwamen om er meer van te hooren en zoo mogelijk, Dons eenigen moed in
te praten. Zij voelden allen sterk en solidair de misdaad; het was of zij er allen
rechtstreeks door getroffen werden. Wat heden bij Dons gebeurd was kon morgen
bij een van hen voorvallen; en zij uitten woeste verwenschingen; zij zouden de
misdadigers, als ze die ooit te pakken konden krijgen, levend van elkaar willen
scheuren. Dons, door de ramp als 't ware verpletterd, kon geen woord meer
uitbrengen. Hij bleef daar somber-roerloos zitten, met zijn starende oogen vol tranen
en alleen zijn adem hijgde kort en zwoegde, alsof hij een overweldigende
lichaams-inspanning had gedaan. Zijn vrouw, daarentegen, herhaalde omslachtig
voor al wie binnen kwam, het gruwelijk verhaal: hoe Dons als naar gewoonte om
vier uur was opgestaan, hoe hij zich had aangekleed en 't licht ontstoken; hoe zij
hem de voordeur had hooren ontgrendelen en langs het plankier naar den koestal
toegaan; en hoe zij kort daarop zijn wilde gillen had gehoord, die haar, als 't ware
krankzinnig van schrik, hadden doen naar buiten hollen. Zij begon doorgaans haar
verhaal met betrekkelijke kalmte, maar zij wond zich meer en meer heftig op onder
het vertellen der schokkende incidenten en zij eindigde telkens in een wanhopig en
verwarde huilgebrabbel, waarbij zij krampachtig haar hoofd achterover sloeg en
haar vuisten ten hemel knelde, alsof zij plotseling door een beroerte werd getroffen.
De burgemeester kwam binnen, vergezeld door een van zijn wethouders en door
den dorpsveldwachter. Het was een rijke, dikke boer, met rood gezicht, die ook
jenever-stoker was; een goede, jolige
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man die heel veel at en dronk en een heel licht-ontvankelijk gemoed had. Toen hij
Dons daar bij zijn haard als 't beeld der stomme wanhoop zitten zag; en toen hij het
verhaal der vrouw had aangehoord, dat weder in een tranen-crisis eindigde, werd
hij zóó meewarig-diep bewogen en ontroerd, dat ook hem tranen in de oogen
kwamen; en hij riep uit, tot Dons gekeerd, met de plechtigheid van een eedaflegging:
- 'n Schriem nie mier, Dons, 'k zal ou helpen! Zeu woar of da 'k hier stoa, 'k zal
ou helpen! As ge binnen de drei doagen ou koe nie weere gekregen of gevonden
hêt zal ik perseunlijk 'n omhoalijnge doen veur ou in 't dorp om ou 'n nieuwe koe te
keupen; en as ik nie genoeg 'n krijge zal ik er 't te kort van 't mijne bijleggen!
Dat waren nog eens woorden! Dat was nog eens gesproken voor een
burgemeester en een gemurmel van ontroerde bewondering ging onder de
toehoorders op. De wethouder knikte goedkeurend met het hoofd en de veldwachter
bewoog even zijn sabel, als 't ware om de belofte van zijn meester te bekrachtigen.
En de burgemeester-zelf, door zijn eigen schoone woorden aangedaan, ging naar
Dons en zijn vrouw toe en drukte hen beiden plechtig en warm de hand. De vrouw
begon dadelijk weer overvloedig te schreien; Dons zei niets, maar zijn handen
beefden en zijn adem hijgde zwaarder, alsof hij nog eens weer een pak te
verzwoegen kreeg. Een nieuw gedrang greep aan de voordeur plaats; en Dons'
broeder die op een naburig dorp woonde en van de ramp reeds gehoord had, kwam
haastig en ontsteld naar binnen. De burgemeester trok zich met wethouder en
veldwachter terug.
De broer was hevig opgewonden. Hij riep tot Dons: - Hoast ou! Kliedt ou aan en
goat direkt mee met mij noar de stad! 't Kan gemakkelijk gebeuren da g'ou koe ginter
ziet stoan, op de biestemort!
Dons hijgde en sidderde. Waarachtig? Zou het mogelijk zijn? Er glom eensklaps
een wilde glans van hoop in zijn oogen en hij stond op, spoedde zich naar de
slaapkamer, kwam na eenige minuten terug, op zijn zondagsch aangekleed. Zijn
vrouw, eensklaps aan de zelfde hoop vastgeklampt, wilde hem met geweld eerst
iets doen eten; maar hij weigerde, hij kon niets door zijn keelgat krijgen; hij dronk
slechts in bevende haast twee groote koppen zwarte koffie. Naast zijn broer verliet
hij 't huis en 't erfje, beiden met breede, vlugge schreden over den boomgaard
stappend. Zij verdwenen in een bocht van den landweg, door een sleep
nieuwsgierigen gevolgd.
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II.
In de stad, waar zij tegen tien uur met het locaaltreintje aankwamen, begaven zij
zich recht naar de ‘biestemort’. Het was er een geweldig geloei en gekrioel van
allerlei dieren en vehikels, maar Dons en zijn broer zagen alleen de koeien, die in
dichte rijen naast elkaar onder de boomen stonden, met de veekoopers in lange
blauwe kielen er omheen. Zij liepen een vóór een de lange rijen op en af, telkens
stilhoudend, telkens met hartkloppingen, meenend dat ze Blesse zagen; en telkens
weer teleurgesteld tot zij eindelijk wel begrepen dat ze dáár vooral 't gestolen dier
niet zouden vinden. De hoop, die Dons zoolang nog opgehouden had begaf hem
nu ten eenenmale en hij begon weer te beven en te hijgen en weldra kwamen ook
weer de tranen der vertwijfeling in zijn oogen en zakte hij machteloos op een bank
in elkaar. Een groep omringde hem en keek hem met verwondering aan; en de
broer vertelde opgewonden het geval, waarnaar zij allen met de grootste aandacht
en belangstelling luisterden. Een politie-agent kwam er zich bij scharen en die
ontnam aan de twee broeders 't allerlaatste glimpje hoop: Geen kwestie van, volgens
hem, dat de dieven met de gestolen koe ter markt zouden komen; dat ware toch
immers àl te naïef: waarschijnlijk zat het beest nu ergens verstopt, misschien wel
dichter bij hun huis dan ze 't vermoedden; en zou daar enkele dagen opgehouden
worden, tot de dieven de kans schoon zagen om het over de Fransche grens heen
te smokkelen. Dat kwam herhaaldelijk voor den laatsten tijd.
Dons knikte langzaam en zwijgend met het hoofd en ook de broer zei nu geen
woord meer. Beiden waren zeer geimponeerd door de besliste meening van dien
steedschen politieman met helm en sabel en voelden zich daar klein en machteloos
in hun ongeluk te midden van al die drukte en het onophoudend geloei van de
beesten.
- Goa noar de grens toe as g'ulder koe wil weere zien! raadde de diender nog
eens met nadruk aan en velen om hen heen beaamden zijn woorden; maar de twee
broeders stonden radeloos: de grens, dat was het verre, het vreemde, het
wijd-uitgestrekte en gevaarlijk-onbekende! Hoe moesten ze daarheen? En wáárheen?
En voor hoeveel dagen en nachten? En met welke kleine kans dan nog op
welslagen? Zij beseften al 't onmogelijke van zulk een onderneming; en langzaam
dropen zij af, wanhopig en geknakt, vaag hoofd-

Groot Nederland. Jaargang 19

118
knikkend onder de raadgevingen, vast besloten echter die niet op te volgen. Zij
sukkelden terug naar 't spoorwegje waarmede zij gekomen waren; en toen zij in de
drukte der overige reizigers aan het dorpsstationnetje waren afgestegen, sloegen
zij, als 't ware zich schamend, een eenzaam zijpad in om geen menschen meer te
zien en kwamen langs een omweg weer op 't boerderijtje. Dons koesterde nog even
een vage schim van hoop, dat de koe misschien toch in zijn afwezigheid
teruggekomen of gevonden was. O! wat een heerlijkheid zou dat zijn en hoe zou al
zijn smart en wanhoop als ijle rook onder de uitstraling van zijn geluk verdwijnen;
maar hij zag het reeds van verre als 't ware aan de muren van zijn huisje dat het
een onmogelijke illuzie was; en toen zijn vrouw hem op den boomgaard te gemoet
kwam hoefden zij beiden aan elkander niets te vragen: de wederzijdsche wanhoop
stond duidelijk genoeg op beider aangezicht te lezen. Neen neen: het mooie, kostbaar
dier waaraan zij zoo gehecht waren, was onherroepelijk verloren en de eenige troost
die hen nog overbleef was de belofte van den burgemeester: de plechtige,
publiek-geuite belofte, dat hij voor hen in 't dorp een omhaling zou doen, en er
desnoods van 't zijne bijpassen tot zij althans materieel voor de geleden schade
vergoed werden.
Zij spraken daarover en klampten zich nu aan die laatste hoop vast, met al de kracht
van hun vurig verlangen. De broer was weg en Dons en zijn vrouw zaten in de
schemering weer bij den haard, de oogen starend door de kleine raampjes over
den boomgaard, waar de stilte van den avond neerzeeg, in grijze wazigheid
doorzeefd met rood en goud in 't verre westen. Zij somden op wie zoo al in
aanmerking zou kunnen komen om iets bij te dragen. De burgemeester had gezeid:
‘onze gemeente is rijk en zal veel geven’ en zij dachten nu aan al die rijken en
taxeerden ze volgens rang, positie en verondersteld vermogen. Zonder twijfel
mochten zij vast rekenen op meneer de pastoor en meneer de onderpastoor; op
meneer Fitór van het ‘kasteelken’ en op meneer Triphon, die binnen de dorpskom
van zijn goed leefde. De rijke juffrouw Toria van Schouwbroeck zou stellig niet in
gebreke blijven, evenmin als de welgestelde juffrouwen van Santen en de niet minder
welgestelde juffrouwen Dufour. Er waren heel veel rijke, ongehuwde juffrouwen op
Donkerzele! En er waren ook veel rijke boeren, zooals de burgemeester en zijn
beide wethouders; en trouwens: zij herhaalden 't nog eens
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ter versterking van hun hoop: de burgemeester had immers plechtig in 't publiek
beloofd, dat hij het er desnoods van 't zijne bij zou leggen, mocht er iets te kort zijn!
Dons en zijn vrouw staarden elkaar een oogenblik stilzwijgend aan en, voor het
eerst sinds de ramp, kwam er iets als een zweem van glimlach over hun lippen.
- Dat er ne keer te vèle moest rondg'hoald worden! zei eensklaps de vrouw met
een soort angst.
- Te vele! Te vele! schrikte Dons op zijn beurt. Joa moar wa heet-e gij te vele?
- Duuzen fran, bij veurbeeld, aarzelde de vrouw.
Ja, dat zou ook werkelijk heel veel zijn, heel wat meer dan de koe, hoe mooi ook,
waard was. Dons keek zijn vrouw met spanning aan en eindelijk verklaarde hij:
- Da es nou gelijk. Veel of weinig, den burgemiester moe ons toch alles geven
dat hij veur ons van de meinschen ontvangt.
De vrouw hoofdknikte, onvoorwaardelijk goedkeurend. Dat was niet tegen te
spreken; en dat troostte. Ja, al was er ook duizend frank, al was er twee duizend
frank en meer, de burgemeester moest het hun toch alles afdragen. Zij kregen
eensklaps een gevoel van weelde, iets als een bron die naar hen toe welde, in
milden overvloed. De glimlach accentueerde zich op hun gezicht, hun oogen blonken
en Dons, die nog den ganschen dag haast niets gegeten had, kreeg plotseling
scherpen honger en vroeg aan zijn vrouw of zij niets voor hem had.
Wel zeker had ze wat, en nog wel iets heel lekkers ook. Zij verdween even in 't
slaapvertrek en kwam terug met een prachtig eind gedroogde worst.
- Hoho! Hoho! riep Dons, als voor een té groote weelde.
- Tuttuttut! 't Mag er af; 't 'n komt er van doage nie op aan! meende de vrouw.
En samen aten zij 't heele eind op, in 't schemerduister, en dronken daarbij een
groote kruik bier. Licht-duizelig, met een rustig gevoel van voldaanheid, begaven
zij zich te bed.

III.
Een tweede dag verliep. De opgewonden nieuwsgierigheid en emotie der menschen
begon wat te luwen en van de koe was nog
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steeds niets te hooren. Dons en zijn vrouw hadden 't niet graag aan hun buren
durven bekennen, maar in den grond van hun hart hoopten zij nu heimelijk dat de
koe maar niet meer zoude teruggevonden worden. Zij leefden nog alleen in de
verwachting van de omhaling en Dons was vast besloten den volgenden ochtend
naar den burgemeester toe te gaan en hem te verzoeken nu maar dadelijk zijn ronde
aan te vangen. Hij had zelf een plannetje opgemaakt; hij droeg een lijstje in zijn
hoofd: eerst bij meneer de pastoor, daarna bij meneer Fitór, daarna bij juffrouw Toria
van Schouwbroek, daarna bij meneer Triphon, enz. enz. en hij zou den burgemeester
voorstellen met hem mee te gaan op zijn ronde, als levend slachtoffer, om het
medelijden en de vrijgevigheid der menschen op te wekken.... en meteen te zien
hoeveel werd opgehaald. Niet dat hij den burgemeester niet vertrouwde; maar hij
kon hem op die wijze zijn taak vergemakkelijken, al was 't maar door direkt de voor
hem geïnde bedragen zelf te incasseeren. Weer was het avond, en weer zat hij met
zijn vrouw naast den haard daarover te prakkizeeren en te redeneeren, toen zijn
aandacht plotseling naar buiten, in de bijna gansch gevallen duisternis, door een
vreemd en onverwacht geluid werd afgeleid.
- Wa es dat? Heurt-e datte? zei hij tot zijn vrouw.
Samen luisterden zij even, roerloos, met strakke, op de reeds gesloten luiken
gevestigde oogen.
Daar hoorden zij 't geluid opnieuw: een soort van dof en klagelijk gekreun, dáár,
op hun boomgaard, in de richting van den stal.
- Och Hiere toch! schrikte de vrouw, doodsangstig; en zij vouwde bevend haar
handen samen.
- 'K goa zien! zei Dons, vastberaden opstaande.
- O, past toch op! Pakt ou geweire mee! smeekte de vrouw.
Hij nam zijn oud, verroest geweer, dat in den zwarten schoorsteenmantel hing,
trok den haan over, ging sluipend, op zijn teenen naar de voordeur, die hij voorzichtig
opende. De vrouw volgde zijn bewegingen met star-verschrikte oogen. Daar klonk
voor de derde maal, op den boomgaard, het akelig, onheilspellend geluid. Gebogen,
't geweer gericht, stapte Dons in het schemerduister naar buiten.
Maar bliksemsnel kwam hij weer binnen en riep, met doffe, hartstochtelijke
opwinding:
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- Fielemiene! Fielemiene! Wilt-e nou ne kier wa weten! 't Es Blesse! Z'es doar weere!
Ze stoa veur de staldeure!
- 't Zijn leüens! gilde de vrouw, alsof ze voor den gek gehouden werd.
- T'n zijn gien leuëns! riep Dons verontwaardigd. Kom mee; toe, hoast ou, ge zil
ze zien! Opnieuw weergalmde het geluid, dat nu duidelijk op een dof geloei leek.
De vrouw holde met Dons naar buiten. En, werkelijk, daar zag ze 't beest tegen
de staldeur staan, reusachtig-groot in de schemering, met naar hen omgekeerden
kop.
- Ha moar dat 'n ès Blesse niet! kreet de vrouw, terwijl zij er toch wel zeker van
was, dat het niet anders dan Blesse wezen kon.
- Ge wor gij zot, geleuf ik! bromde Dons. Hij liep naar het beest toe, opende vlug
de staldeur en de koe trad binnen, zoo klaar als het maar kon bewijzend, dat ze
daar volkomen thuis was. Zij stapte recht naar haar gewone plaats; en de kalfjes,
die reeds lagen, herkenden haar, en stonden blijde-loeiend op, en ontlastten zich.
- Ha moar jongens toch! Ha moar meinschen toch! Ha moar Hiere Godheid toch!
kreet de vrouw als krankzinnig met de beide handen op haar beenen slaande.
- Zwijg! zei Dons met doffe stem. Zwijg en hoalt de lanteirn. Woar es mijn geweire?
Hier! 'K wille weten hoe dat de koe hier weere gekomen es!
Hij rende naar buiten, liep, met gemikt geweer, het heele erfje rond, zag noch
hoorde iemand. Zijn vrouw kwam aan met de lantaren; hij volgde haar in den stal,
sloot de deur achter zich toe.
Daar stond Blesse, vuil en afgemagerd, den kop gebukt naar 't stroolager, waaraan
zij gulzig knabbelde. Het dier was blijkbaar uitgehongerd; Dons liep haastig om een
korf vol voer en gooide 't in de krib. De koe begon te eten, zonder ophouden, als
een malende machine.
Zij drongen met hun lantaren rondom het dier en bekeken het van alle kanten.
Ach! ach! wat zag het arme beest er droevig uit! Het had zich blijkbaar zelf uit zijn
gevangenis bevrijd; het droeg geen touw noch halster om den strot en op het linker
voorbeen gaapte een bloedige wonde, alsof het zich aan scherpen prikkeldraad
bezeerd had. De vrouw begon van smart te snikken en te kreunen.
Het wonderbaarste was echter, dat Dons, noch zijn vrouw,
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bepaalde blijdschap voelden. Zij waren geheel en al door het geval overdonderd.
Zij liepen gejaagd heen en weer, telkens en telkens weer de koe bekijkend; en af
en toe ook rende Dons nog eens in de duisternis met zijn geweer rondom het erf,
waar hij den indruk kreeg alsof het spookte. Eindelijk kwamen zij iets tot bedaren
en konden zij eenigszins rustiger de gebeurtenis overwegen.
- T'n zal nou zeker nie neudig zijn dat den burgemiester zijn omhoalijnge doet,
zei eenklaps de vrouw.
Dons, den blik strak op de koe gevestigd, gaf niet dadelijk een antwoord. Hij
scheen diep na te denken, te wikken en te wegen.
- 'T es te zeggen.... begon hij eindelijk, met aarzeling.
Aandachtig keek de vrouw hem roerloos aan. Zij dronk als 't ware de woorden uit
zijn mond.
- 'T es te zeggen.... hernam hij.... wa zal die bieste nou nog weird zijn? Da moeten
w' afwachten. Hoeveel verlies 'n es er nou al nie op? Hè ze gien ziekte opgedoan?
Zal ze niet deud goan van de gevolgen....?
Hij zweeg; en zij keken elkander vragend aan. Er ontstond een lange, ingespannen
stilte.
- Joa moar.... os den burgemiester heurt dat de koe weere gekomen es.... vreesde
de vrouw.
Als gesard schudde Dons het hoofd en zijn wenkbrauwen trokken zich fronsend
samen.
- Hij 'n moe hij da nou nog nie weten! zei hij eensklaps, op beslisten toon.
- Ha joa moar, toch....! schrikte de vrouw.
- Niemand.... ging Dons met gedempte stem voort, zijn gedachte volgend,....
niemand 'n hè z' hier weer op 't hof zien komen; en zij, die ze gestolen hèn, 'n zillen
het natuurlijk nie uitbrengen dat ze ze weere kwijt zijn. Niemand, dus, 'n weet er,
da we ze weerom hèn....! As ik nou van den oavend nog ne kier noar mijn broere
toe ging en hem zei: Stien, luister ne kier, 'k hè mijn koe weere, moar z'es ziek en
ze zal misschien deudgoan. Da 'k ze bij ou op stal mocht zetten, Stien, binst dat
den burgemiester hier in de gemiente zijn omhoalijnge doet, niemand 'n zoe d'r
achterdenken op hèn en we zoen keunen afwachten hoe dat de dijngen leupen....?
De vrouw sloeg haar handen in elkaar. Ja, dat was een goede gedachte. Men
kon 't althans probeeren. Voor die paar dagen, terwijl de burgemeester zijn omhaling
deed, zou het geen argwaan
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wekken. Maar dan moest de koe ook dadelijk weer weg, van nacht nog, naar het
naburig dorp, op Stien's boerderijtje.
- 'K goa d'r sebiet noartoe! zei Dons.
Sluipend verlieten zij den stal en tien minuten later was Dons reeds op weg, naar
zijn broer toe. Stien lag al te bed, maar Dons klopte hem op en terstond kregen zij
accoord: Stien zou onmiddellijk de koe komen halen en als belooning zou hij de
helft krijgen van 't bedrag dat de burgemeester voor Dons ophaalde.
Nog vóór de dageraad in 't Oosten rozigde, stond de koe heimelijk en veilig op
Stien's boerderijtje verstopt.

IV.
Dien zelfden ochtend, al van in de vroegte, ving de burgemeester zijn ronde aan.
Zijn solidair gevoel van medelijden en zijn blakende ijver voor het geval waren ook
wel, in die twee dagen, eenigszins gezakt, maar hij had het nu eenmaal, ten aanhoore
van velen, plechtig beloofd en als burgemeester moest en wilde hij ook zijn belofte
gestand doen.
Hij begon met zijn naasten buurman, den rijken baas Baete.
Baas Baete was een oud vrijgezel en woonde op een groote hoeve, met veel
knechts en meiden. Hij had den naam van een zeer wijs en bezadigd man, zóó wijs,
zóó bezadigd, dat hij zelfs nooit had willen deel uitmaken van den dorpschen
gemeenteraad, wat hem toch herhaaldelijk gevraagd was. Hij had een kort en dik
lijf met afzakkende schouders en een bleek-bol gezicht met kalen schedel, als een
vetblaas. Hij was buitengewoon traag in al zijn woorden en bewegingen, zoodat
men goed den tijd moest hebben wanneer men iets met hem wenschte af te
handelen.
Baas Baete zat in zijn leunstoel naast den haard toen de burgemeester binnen
kwam. Hij groette vaag, met een langzaam gebaar van de hand, en wees den
bezoeker een stoel. En, toen deze gezeten was, vroeg hij, met heel trage woorden:
- Wa es er.... van.... ouen.... dienst.... burge.... miester?
De burgemeester zette hem het doel van zijn bezoek uiteen. Baas Baete luisterde
roerloos, zonder dat iets op zijn bleek-bol gezicht eenige gewaarwording verried.
En eerst toen de bezoeker reeds een ruime poos had uitgesproken vroeg hij, met
hopelooze traagheid:
- Bur.... gemiester,.... zoedt-e.... nie 'n.... halveken.... pakken?
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De burgemeester had niets geen lust om zoo vroeg reeds jenever te drinken, maar
hij durfde niet weigeren, uit vrees baas Baete te mishagen.
- Ha.... 'n halveken 'n zoe percies gien kwoad doen, meende hij.
Met inspanning stond Baete op en slofte naar een ouderwetsche glazen kast, die
tegen den muur stond. Hij haalde er een flesch uit en twee glaasjes en schonk die
langzaam vol.
- San....tus, zei hij, met den burgemeester aanklinkend. En toen hij zijn glaasje
in één langzamen teug geledigd had keerde hij zich om en ging, ineengezakt,
sleepvoetend, een zijvertrek binnen. Na geruimen tijd kwam hij weer te voorschijn
en stak den burgemeester met gesloten hand iets toe.
- Neem.... burge.... meester, zei hij.
Het was een zilveren tweefrankstuk! Gapend van verbouwereerdheid keek de
burgemeester op; en het ontsnapte hem onwillekeurig:
- 'T 'n es nie stijf vele, boas Boate! Op die manier 'n goan we'r nie komen!
Langzaam knikte baas Baete met het hoofd en, op een toon van groote wijsheid,
terwijl zijn doffe, waterzakkige oogen even opleefden, liet hij deze verbluffende
woorden hooren:
- Donker.... zele, hè dertienhonderd.... vijf en tsjeventig.... inweuners.... As iederen
inweuner.... geeft.... gelijk ikke.... zilt-e geld te veel hèn.... om Dons 'n nieuwe koe....
te keupen....
- Ha joa moar, boas Boate,.... sakkerdzju! viel de burgemeester opgewonden uit.
Maar hij begreep wel dat het vruchtelooze moeite was; hij drong niet aan, bedwong
zijn toorn en verliet met een korten groet de ouderwetsche boerenkeuken, terwijl
baas Baete, zuchtend van de inspanning, met afzakkende schouders naar zijn
leunstoel terugslofte.
- Wacht 'n beetsen; 'k zal 't wel anders goan doen! bromde de burgemeester
woedend toen hij van 't erf stapte. En met groote passen spoedde hij zich naar de
boerderij van Guust De Waele, zijn eerste wethouder, die niet verre daar vandaan
woonde en die met hem bij Dons geweest was op den ochtend dat de diefstal werd
ontdekt.
- Guust, zoo begon hij dadelijk, zoodra hij binnen was, 'k ben op mijn ronde, ge
weet wel, veur die koe van Dons, en 'k kome van boas Boate, die mij vijf en twintig
fran gegeen het. Mag ik ou euk veur zeuveel opteekenen?
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De Waele was een oude, sluwe, geslepen, voorzichtige boer, die niet voor gewoonte
had over een nacht ijs te gaan, terwijl hij daarentegen wel angst had aan koud water
zich te branden. Hij had een geelbruin gezicht vol kleine rimpels, die zich vooral om
zijn diepliggende, kleine schitteroogjes samentrokken en aan zijn tronie een
uitdrukking gaven of hij aldoor de grootste en innigste pret had. Hij schrikte hevig
van 's burgemeesters woorden en zijn oogjes verdwenen haast geheel en al onder
hun rimpels; maar hij herstelde zich terstond; hij keek den burgemeester even heel
diep-ernstig aan en begon dan dadelijk weer te rimpellachen; en hij antwoordde
heel druk, met gulle, vriendelijke stem:
- Ha, burgemiester, vijf en twintig fran es natuurlijk stijf vele; en boas Boate es
veel rijker as ik en hij 'n hèt gien kinders op te kwieken; moar ala, 't es 'n ongelukkig
geval en we zillen doen da we keunen. Zet ou, zet ou 'n beetsen, burgemeester.
Weet-e watte, 'k goa d'r ne kier mee de vreiw over klappen. Z'es doar zjuust noar
't land gegoan. 'K goa d'r direkt achter leupen. Binnen vijf menuten ben ik weere!
Hij liet den burgemeester geen tijd nog iets in 't midden te brengen; hij riep naar
Fálderie, zijn oudste dochter, die met twee emmers uit den stal kwam, dat ze den
burgemeester eventjes in huis moest gezelschap houden en hem een glas bier of
een borrel presenteeren; en weg was hij, het hek uit, het veld in, in een oogwenk
buiten bereik en zicht.
Hij bleef echter heel wat langer weg dan vijf minuten en toen hij eindelijk terug
kwam zag men weer bijna geen oogen meer in zijn gezicht van al de rimpels die hij
trok.
- Da zijn nou toch dijngen! jammerde hij. 'k Miende dat 't wijf op 't land was en
Vloaksken zeg mij doar da ze verder op getrokken es noar 't dorp toe, om commissies
te doen.
De burgemeester, die zich in het gezelschap van de knappe Fálderie niet verveeld
had, keek lachend op en antwoordde:
- Ha joa moar, we'n hèn wij moeder nie neudig, Guust, Fálderie kan da euk wel
doen.
De Waele rimpellachte tegen, maar keek zijn dochter veelbeteekenend aan.
- 'K zoe 't heur toch eerst wille vroagen. Z'es 't zij, die heur die dijngen aantrekt;
es 't nie woar, Fálderie? zei hij.
Fálderie beaamde dat moeder zich uitsluitend met die soort van
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kwesties bezighield en dat ze 't bepaald kwalijk nemen zou als een van hen het in
haar plaats deed. Er was een korte stilte. Zij keken elkaar wantrouwig aan.
- Weet-e watte, burgemeester, kom morgen ne kier weere; ge zil beschied hèn,
zei eindelijk de sluwe boer.
De burgemeester grijnsde. Hij voelde dat hij voor den mal gehouden werd, dat
hij niets krijgen zou. Het eenige wat hem met het plan van terug te komen eenigszins
verzoende, was het vooruitzicht dat hij de knappe Fálderie, die hij eventjes in de dij
geknepen had terwijl hij met haar alleen was, misschien nog eers zou kunnen
pakken. Bezwaarlijk daarentegen was de gedachte dat De Waele misschien wel
met baas Baete zou gaan praten en dat 't bedrog daardoor zou uitkomen. Hij stond
op, teleurgesteld en toch niet heelemaal ontevreden; hij zei dat hij den volgenden
ochtend zou terug keeren, drukte Fálderie de hand, om nog eens even iets van haar
te voelen; en de Waele, rimpellachend met zijn schitteroogjes, begeleidde hem over
het erf. Nauwlijks was hij de deur uit of De Waele's vrouw, die zich op raad van haar
man in 't achterhuis verstopt gehouden had, kwam de keuken binnen en zei op zeer
beslisten toon tot Fálderie:
- Niets geven, zille; giene eens! En os hij morgen uchtijnk weere komt 'n es er
niemand thuis!

V.
Toen hij De Waele's hof verlaten had, vroeg de burgemeester zich ernstig af of hij
nog wel eenige verdere poging zou wagen. Die malsche kneep in Fálderie's dij was
eigenlijk de eenige aangename gewaarwording, die hij van heel zijn onderneming
had onthouden. Terwijl hij daarover liep na te denken en te piekeren, zag hij van
verre, onder het gouden herfstloover der populierendreef die hij volgde, meneer de
pastoor in den mullen zandweg naar hem toekomen. Dat was nu niet precies een
ontmoeting waarnaar hij zeer verlangde. Het haperde een beetje tusschen meneer
de pastoor en hem. Dat kwam naar aanleiding van een nieuwe Communie-bank
die meneer de pastoor van de gemeentelijke overheid in zijn kerk verlangde, en die
de burgemeester, daarin accoord met zijn gemeenteraad, bleef weigeren. Weigeren
is wellicht te kras uitgedrukt, maar de burgemeester talmde, stelde uit, beweerde
dat er nog
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geen geld genoeg in kas was. Niemand in het dorp, behalve dan de pastoor en
enkele rijke kwezels, was trouwens overtuigd van de dringende behoefte aan een
nieuwe Communie-bank. De oude stond daar nu al zooveel lange jaren en zoo
ontelbaar veel goede geloovigen hadden daar aangezeten en waren er mede op
weg naar den Hemel gebracht; waarom zou die nu ineens niet meer deugen en ten
koste van groote sommen gelds, die de belastingsschuldigen zouden moeten betalen
en die de gemeente wel nuttiger kon besteden, door een nieuwe moeten vervangen
worden? Maar 't bleef een strijd tusschen pastoor en burgemeester: de eerste liet
niet los, de tweede gaf niet toe; en telkens als zij elkaar ontmoetten hadden ze 't
daar onvermijdelijk weer over.
Nu ook weer. Zoodra meneer de pastoor den burgemeester herkend had, kwam
hij naar hem toe, bleef midden in den landweg vóór hem staan, stak zijn rond buikje
naar voren, glimlachte en begon:
- Scheun weer, hè, burgemiester! Zij-je ne kier op ou ronde.
- Joajik, menier de páster; 'k ben bezig mee mijn omhoalijnge te doen; ge weet
wel, veur die koe van Dons, antwoordde de burgemeester.
- Haaa.... da es 'n goe wirk, 'n goe wirk, herhaalde meneer de pastoor met
zalvende overtuiging.... 'K ben blije, burgemiester, da g'ou mee goeje wirken
bezighoudt.... Hoe zit da nou mee de Communiebank! Hè-je doar nou al ne kier
serieus op gepeisd? Es er al nen dag bepoald om die kwestie op de dagorder van
de gemienteroad te brengen? 't Begint tijd te worden, burgemiester. D'r es hoaste
bij. 'K zoe hem geiren tegen Kerstdag hèn.
De burgemeester, die even van plan was zelf aan den pastoor iets te vragen voor
de koe van Dons, voelde zich dadelijk uit 't veld geslagen. Hij durfde nu niet meer.
- 'K zal doen da 'k kan, menier de páster, antwoordde hij ontwijkend, als altijd
door 't prestige van het geestelijk kleed geïmponeerd en zonder moed om voor zijn
eigen meening uit te komen.
De geestelijke keek hem strak en peilend in de oogen aan en puntte zijn buikje
als 't ware dreigend naar hem toe.
- Joa moar, burgemiester, ge zegt da nou al sedert moanden, voer hij op ietwat
verwijtenden toon voort. Wannier komt er nou eindelijk ne kier iets van? Keunt-e
mij nou ne kier 'n bepoalde doate zeggen?
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- 'K 'n ben nie allien om doarover te beslissen, deemoedigde de burgemeester, moar
'k zal mijn beste doen; 'k beloof ou da 'k er zal van spreken op d'iets komende
vergoarijnge.
- Zal 't zéker zijn? vorschte de geestelijke.
- Zeker, heul zeker! Ge meugt er op rekenen! beloofde nog eens de burgemeester.
De pastoor liet hem eindelijk los en diep zijn pet afnemend vervolgde de
burgemeester zijn weg.
- Sakkernondidzju! bromde hij in zich zelf.
Nu had hij heelemaal geen moed meer om nog verder te gaan bedelen. Hij was
nu wel ten volle overtuigd dat hij zoo goed als niets zou ophalen en dat hij heel
alleen zou staan met zijn gekke, onbezonnen-plechtige belofte er het noodige bij te
passen. Hoe had hij toch zoo oer-dom kunnen zijn! 't Was altijd 't zelfde met hem.
Hij werd veel te licht bewogen; was altijd veel te goedhartig, deed maar steeds
beloften die hij toch niet houden kon. Wat moois die laatste belofte nu weer!
Bijpassen! Hij zou er juist álles mogen bijpassen! 't Was tóch te gek! Dat kon toch
niet! Hij dacht daarover na, met bezorgdheid en inspanning, breed en opgewonden
schrijdend door den landweg, onder het gouden loover der herfstboomen. Bijpassen!
Maar, verduuveld, er was niet bij te passen, aangezien hij niets ontvangen had! Die
twee frank van Baete telden immers niet mee. Hij zou ze teruggeven. Hij bleef staan,
roerloos-ingespannen denkend; en eensklaps juichte 't in hem op: hij had zijn plicht
gedaan, zijn belofte gehouden, niemand kon hem iets verwijten; hij zou nu maar
zijn totaal mislukte omhaling staken en Dons laten weten dat het hem speet, maar
dat hij te vergeefs al het mogelijke had aangewend om hem de vergoeding te
bezorgen.
Zijn besluit was vast genomen en hij keerde vlug op zijn schreden terug. Hij had
nu maar één angst meer: dat hij nog iemand kon tegenkomen die, wetend dat hij
aan het collecteeren was, hem iets voor Dons zou geven. Langs allerlei kanten en
zijpaadjes sloop hij naar zijn boerderij terug; en, zoodra hij thuis was, stuurde hij
zijn koewachter met de twee frank terug naar baas Baete en verder naar het hoevetje
van Dons om dezen te berichten dat hij hem den volgenden dag moest komen
spreken.
Wat het te verwachten antwoord van De Waele betrof, daar zou hij zelf naar toe
gaan en rustig aan Fálderie mededeelen, dat de zaak geen verder verloop zou
hebben.
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VI.
Dons schrikte geweldig toen het koewachtertje hem kwam waarschuwen, dat de
burgemeester hem den volgenden ochtend verlangde te spreken. Hij twijfelde geen
oogenblik of de list met de koe was ontdekt. Hij vloog dadelijk naar zijn broer toe,
die net zoo hard schrikte en er met klem op aandrong dat de koe nog dien avond
werd teruggehaald, om zelf niet in moeilijkheden met het gerecht verwikkeld te
geraken. Verder ried hij zijn broer met nadruk aan niet te wachten tot den volgenden
ochtend, maar liefst zonder uitstel naar den burgemeester toe te gaan om er zoo
spoedig mogelijk achter te komen hoe de zaak eigenlijk in elkaar zat. Dons moest
daar maar wat verzinnen en er desnoods op losjokken en hoe dan ook zichzelf en
zijn broer uit het gevaar en de benauwdheid zien te redden.
Met een benepen hart toog Dons onmiddellijk naar den burgemeester toe. Hij trof
hem nog gelukkig op zijn hoeve aan en excuseerde zich over zijn voorbarige komst.
De burgemeester had daar echter geen bezwaar tegen en ontving Dons met een
toeschietelijkheid die den bezoeker zeer bevreemdde. Hij begon dadelijk over het
treurig geval en drukte er zijn innig leedwezen over uit, dat hij in 't geheel niet
geslaagd was. Dons, die zich op zijn minst, aan scherpe verwijten en misschien wel
aan ernstige bedreigingen verwachtte, leefde verademend weer op. Hij begreep
terstond dat de burgemeester nog niets vermoedde en oordeelde het passend een
gedrukten klaagtoon aan te slaan. De burgemeester kon daar heel goed in komen
en jammerde solidair met Dons mee. Zijn licht-geroerde emotiviteit kreeg hem weer
flink te pakken en een pijnlijke strijd ontstond in zijn binnenste. Zou hij dat arm en
ongelukkig klein boertje nu heelemaal ongetroost laten vertrekken, of zou hij toch
iets voor hem doen, ten koste van zijn eigen beurs alleen. 't Gevoel van meewarigheid
overwon dat van zelfzuchtige berekening. Hij tastte in zijn binnenzak, haalde zijn
portefeuille te voorschijn en gaf Dons, met een soort van wrong, alsof het hem toch
wel groote moeite kostte om het van zich los te krijgen, een bankbiljet van vijftig
frank.
- Neem, Dons, zei hij; 'k doe wat ik kan.
Dons nam het aan en dankte, en tranen kwamen in zijn oogen. Hij ging gebogen
heen, gedrukt als 't ware door zijn smart en tevens
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door de weldaad. De burgemeester vergezelde hem met troostwoorden tot aan het
hek. 't Was toch maar goed, dacht hij, dat hij 't gedaan had, al was het ook een
groote som. Hij moest toch ook wel iets doen, als burgemeester. 't Zou hem ten
goede komen in de volgende verkiezingen. En nu hij toch op weg was liep hij nog
een eindje verder door, om aan De Waele en Fálderie het verdere verloop der zaak
bekend te maken. Dat kon ook geen kwaad: zij zouden een goede opinie van hem
hebben.
Toen de schemering was ingevallen trok Dons naar 't boerderijtje van zijn broeder
toe en haalde er de koe terug. Hij vertelde maar liefst niet van de vijftig franken die
hij van den burgemeester had gekregen. Eerst was hij van plan het wel te zeggen,
maar hij bedacht zich onderweg dat hij er dan iets van zoude moeten afstaan en hij
had al zooveel schade, en smart, en tijdverlies geleden! De broer jammerde geducht
over 't verkeerd verloopen van de zaak, welke zich eerst zoo mooi liet aanzien, maar
was ten andere toch blij dat ze niet met het gerecht zouden af te rekenen hebben.
In de duisternis ging hij een eindje met Dons en de koe mee. Zij liepen langs
gecompliceerde omwegen en kwamen geen enkel mensch te gemoet. Bij een
kruisweg keerde de broer terug en even vóór elf uur stond de koe weer op stal. Met
de lantaren liepen Dons en zijn vrouw om het dier heen en constateerden dat het
er goed uitzag en dat de wonde aan het linkerbeen zoo goed als genezen was. De
kalfjes, die reeds sliepen, waren opgestaan en hadden zich ontlast.
Dons en zijn vrouw voelden zich moe en gedrukt na al de geweldige emoties dier
drie dagen. Zij waren nu toch wel zeer tevreden dat zij hun mooie koe terug hadden,
maar de hersenschim van het profijtje dat zij zich daarbij nog hadden voorgesteld
vergalde eenigszins hun vreugd. 't Was toch alles zoo raar geloopen met die heele
geschiedenis! Wie had nu eindelijk die koe gestolen? En hoe was ze dan terug
gekomen? En wat zouden de menschen nu zeggen omdat ze terug was? En, ja,
wat zou de burgemeester zeggen? Zou hij nu zijn vijftig frank niet terug komen
vragen? Hoe moest heel die verwarde boel eigenlijk klaar worden gespeeld?
De boel speelde zich klaar en niet klaar. Gedurende verscheidene dagen bleven
Dons en zijn vrouw zoo goed als onzichtbaar. Zij hielden zich voorzichtig in hun huis
verscholen en dat trof samen
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met het weer, dat plotseling heel slecht geworden was, met wind en regen en veel
slijk over de wegen, mitsgaders met den tijd van 't jaar, waarin de dagen telkens
korter werden en de schemering steeds vroeger inviel. Zoo zagen zij meer dan een
week lang geen enkel mensch en daar het koetje strikt op stal gehouden werd, was
er ook nog niemand die van deszelfs terugkomst iets vermoedde.
Tot op zekeren ochtend, na meer dan veertien dagen, het gerucht eensklaps
rondliep, dat Dons zijn koe teruggekregen had. De buren kwamen hoogst verwonderd
en nieuwsgierig kijken en Dons diende aan allen het wonderlijk verhaal op: hoe de
koe daar eensklaps op een avond aan hun deur stond, vele, vele dagen nadat ze
weggestolen werd; en hoe ze gewond was, en hoe zij afgemat en afgemagerd was,
zoo, dat Dons sommen had moeten besteden om ze eenigszins weer bij te brengen.
Hij ging er nog gebukt onder, beweerde hij; zij zou dat jaar geen kalf krijgen; zij
zouden geen melk hebben; zij waren half geruïneerd....!
De menschen sloegen van verbazing hun handen in elkaar, spraken van tooverij,
van duivelsche streeken. Anderen glimlachten geheimzinnig, voelden er iets anders
achter, vertrouwden 't zaakje zoo maar half. De burgemeester kwam ook zien en
hooren, vergezeld van Guust De Waele, die bijna geen oogjes had van 't rimpellachen
en van zijn mooie dochter Fálderie, aan wie vrouw Dons met schrille stem heel 't
wonderlijk geval nog eens uiteendeed. Eerst was de burgemeester vrij stug en liet
duidelijk genoeg verstaan dat zijn gift van vijftig franken wel zeer overbodig was
geweest. Maar voor het bedroefde gezicht en de rampspoedige verhalen van Dons
en zijn vrouw en ook wel door de tegenwoordigheid van Fálderie kreeg de emotie
hem weer te pakken en hij drong niet aan. De heele geschiedenis was en bleef
verward en troebel en werd al gauw spreekwoordelijk in 't dorp; en nu nog, wanneer
daar een of andere ingewikkelde en duistere zaak voorkomt, klinkt het meer dan
eens, met een ondeugend lachje en een oolijk geknipoog:
- 'n Beetje geduld; 't zal misschien nog wel terecht komen,.... gelijk de koe van
Dons!
CYRIEL BUYSSE.
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De lieve wereld
Verkiezing.
Heden is 't verkiezingsdag.... Verkiezing in de steden, verkiezing in de dorpen,
verkiezing over 't heele land.
De zon straalt en de nachtegaal zingt in 't jonge, frissche boschloover. De hemel
is blauw met glanzend-witte, bolle wolkjes en 't wassend koren golft en deint onder
de lange streelingen van den zachten wind. Op den Molenheuvel bloeit de brem,
goudgeel; en in de boomgaarden bloeien de fruitboomen, met groote, witte en roze
tuilen.
Dat alles is iets als van ouds, als iets van vóór den oorlog. Maar de oorlog is er
geweest; dorpen en steden zijn vernield; gansche gewesten zijn verwoest en
duizenden en duizenden lijken rusten in vlaamsche aarde. Is dat alles reeds vergeten,
of telt het voor niets meer mee, nu ik de menschen weer zie gaan als vroeger,
pratend en lachend, op hun Zondags-best gekleed, als voor een feest!
Ik heb dezer dagen nog eens de couranten gelezen, die ik sinds weken niet meer
las. Wie kan nu nog couranten lezen? Althans de politieke rubriek in de couranten?
Zóó laag gezonken voelde ik mij wel niet, maar verwording en ontaarding werken
soms als een aanstekelijke kwaal en ik heb ze weer eens opgenomen.
Jawel; het was zooals ik dacht. Niets is veranderd; de oorlog is niets anders
geweest als een intermezzo; de duizenden lijken tellen niet meer dan gevallen
bladeren in den herfst. Evenals de vierjarige duitsche bezetting hier niet het minste
psychische spoor heeft achtergelaten, noch in een woord, noch in een gedachte,
noch in een gewoonte, zoo heeft de oorlog met al zijn gruwelen ook geen schim
gewijzigd in de mentaliteit, in den gedachtengang en in het streven van de politieke
mannen. Politiek is een bedrijf op zichzelf, dat slechts in schijn met het leven en
streven van een volk vereenzelvigd is. Het staat feitelijk buiten en beneden alles;
het is van heel veel minder allooi en beteekenis in de samenleving dan b.v. een
groentewinkeltje of een schoenpoetsershokje in een achterbuurt. Eigenlijk is het
een
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parasiet in 't leven, iets als de luis of de vloo, die men weg zou willen krijgen en niet
weg krijgen kan. En, evenals de luizen en de vlooien in bepaalde maanden het
weligst tieren en woekeren, zoo doen ook de politieke mannen in verkiezingsperiode.
Hun voornaamste bezigheid is het volk leugens op te hangen en elkander uit te
schelden. Dat doen ze met een virtuositeit die boven alle peil verheven is. Waar
halen ze de kracht vandaan en waarvandaan den vloed van scheldwoorden? En
het moet toch wel zijn dat zulks de menschen amuzeert, want anders zouden ze 't
niet dulden. Ja, dàt is het: een amusement, een pretje. De politieke mannen spuwen
elkaar, als kermiskraaiers, in 't gezicht en het volk lacht....! Het lacht, en gaat ter
stembus, voor of tegen de een of de ander, - het komt er niet op aan, - als het maar
even een uurtje opwindende lol heeft. De uitslag zal zijn wat hij wil, die is van geen
beteekenis, het resultaat blijft toch hetzelfde: een groepje ambitieuze kerels zonder
gewetensbezwaren aan 't schoteltje en de massa van 't volk gefopt en bedrogen.
De verkiezing is afgeloopen. Mannen en vrouwen (want ditmaal hebben ook de
vrouwen meegestemd) komen uit de kiesbureaux en verspreiden zich slenterend
langs de dorpstraat en in de herbergen als op kermisdagen. De pijpen dampen, de
kleurige linten van hoeden en mutsen wapperen om de roode hoofden. In 't frissche
bosch zingt steeds de nachtegaal en over de wijde korenvlakte drijven voort de
zachte strijkingen van den wind door de wiegelende halmen.
Uit de herbergen stijgt eerst gejoel en weldra wild gezang op. Er is uitbundige
vroolijkheid hoewel, volgens de nieuwe wet, geen sterke drank verkocht mag worden.
Wordt er werkelijk geen sterken drank verkocht? Hoe komt het dan dat de koppen
zoo vurigrood glimmen, net als vóór den oorlog en dat kerels waggelend op straat
verschijnen? Zij waggelen en brallen luidkeels:
‘Zij zullen hem niet temmen
Den fieren Vlaamschen leeuw!’

Neen; vandaag zullen ze hem beslist niet kunnen temmen, den fieren, Vlaamschen
leeuw; want, niettegenstaande het sterken-drankverbod, heeft hij toch jenever weten
te bemachtigen. En morgen is hij waarschijnlijk ook nog niet te temmen, want dan
werkt de na-roes. Het zal eerst dinsdag moeten zijn. Dan is hij getemd, mak als een
lammetje.
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De dag verloopt en er komt iets van een eigenaardige onrust over 't dorp. De meeste
bralzangers zijn verder afgezakt, maar de meer deftige lui komen nu in beweging.
Men ziet den dorpsonderwijzer gejaagd naar de pastory loopen en daar zenuwachtig
aanbellen. De pastoor treedt te voorschijn, praat gewichtig met den schoolmeester,
gaat met hem naar 't kasteel toe. Weldra vertoont zich meneer de baron in de straat
en begeeft zich, met pastoor en onderwijzer, naar 't Gemeentehuis. Er moet nieuws
zijn over de verkiezing; wellicht zijn reeds de eerste uitslagen bekend. Men zou
zeggen: wat kan het hun eigenlijk schelen? De baron hoort immers in zijn kasteel,
de pastoor in zijn kerk, en de onderwijzer in zijn school. Maar vóór den oorlog was
het ook zoo, en nu is 't weer zoo: niets is veranderd.
Zou het nieuws soms minder goed zijn: minder goed voor den baron, minder goed
voor den pastoor en voor den onderwijzer? Met hun drieën vormen zij de moreele
en materieele steunpilaren van het dorp. En wat zij zijn op hùn dorp, zijn huns
gelijken over 't heele land. De baron is de wereldsche macht, de pastoor is de
spiritueele macht; en de onderwijzer is zoowat als de trouwe dienaar van die beide
machten. Zoo was het vóór den oorlog; zoo is het nog. 't Geeft niets dat het kerkhof
vol gesneuvelde soldaten ligt, onschuldige slachtoffers die gevallen zijn voor iets
dat groot en schoon en edel wezen moest; dat is voorbij, dat is van geen belang
meer; het eenige wat nog van belang is, is te weten welke politieke mannen in het
land gekozen zijn en welke politieke partij nu de kudde der dupes zal leiden en
beheerschen.
De avond valt. De bralzangers keeren terug en zingen nog steeds, met
heesch-wordende stemmen, dat zij hem niet zullen temmen, den fieren Vlaamschen
leeuw.
Neen; vanavond is hij heelemaal niet meer te temmen, veel minder nog dan dezen
ochtend; en morgen ook nog niet; want hij heeft alcohol gedronken, ondanks het
tapverbod en zal er morgen weer drinken. Eerst overmorgen is hij tam; dan zijn de
centen op en werkt de kater.
Van op den Molenheuvel hoor ik het gebrul en zie onder mij, over het struikgewas
heen, de benden voorbijzwenken. De nachtegaal stoort er zich in 't minst niet aan;
die zingt maar lustig door, al heeft hij geen alcohol gedronken.
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De zon is onder in een glorie van purper en oranje, de eerste sterren twinkelen en
de maan komt op, rood en rond als een reuzensinaasappel, boven het zwarte
sparrenbosch.
Wie heeft er nu gewonnen? Wie is er getemd en wie blijft er ontembaar? Zijn het
de Katholieken? de Liberalen? de Socialisten? Mijn molenaar, die een filosoof is,
komt langzaam den heuvel opgestapt en nadert tot mij.
- Weet gij iets? vraag ik hem.
- Weet gij iets, meneer? is zijn antwoord.
Wij weten beiden niets. Wij hooren slechts het heerlijk galmen van den nachtegaal
en het alweer aftrekkend gebral van de leeuwenbende die ontembaar is.
- Ik ga toch eens hooren, zegt hij; en daalt door de struiken van den heuvel, naar
het dorp toe.
- Welnu? vraag ik, als hij na een vrij lange poos terugkomt.
- Niemand weet iets, meneer; het schijnt een echte warboel.
- Maar die zingende benden.... die ontembaren, die zullen toch wèl gewonnen
hebben?
- Die hebben ‘dreupels’ gewonnen, geweldig veel ‘dreupels’.
Mijn molenaar filosofeert nog even door, gezeten op een der verbrijzelde balken
van den mooien, houten molen, dien de duitsche bruten uit pure barbaarschheid
vóór hun vlucht lieten springen en daalt weldra den heuvel af om zich ter ruste te
begeven.
- Morgen zullen we meer weten, zegt hij, terwijl zijn lange, magere silhouet, als
een schim tusschen de donkere heesters verdwijnt.
De nacht is overheerlijk, zoo zacht als in het midden van den zomer en zoo heilig
bladstil. Ik strek mij op mijn rug in 't korte gras en kijk naar het oneindige van den
sterrenhemel.
De nachtegaal orgelt, de donkere heesters droomen en de miljoenen sterren
tintelen en twinkelen, alsof zij dezen avond intenser dan op andere avonden leefden.
Zouden daar ook werkelijk menschen op die andere planeten wonen, menschen
als wij, die oorlogen voeren en verkiezingen houden? Zouden daar ook miljoenen
jonge wezens sneuvelen voor een doel of voor een ideaal dat zij niet kennen noch
begrijpen; en zouden de overblijvenden hen langzamerhand ook vergeten, en
ontembaar zingend zooals hier langs hun graftomben voorbijtrekken zonder ze zelfs
een blik te gunnen?
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De maan is hoog en licht gerezen in den reinen, schoonen hemel en haar witte
schijnsel valt, dwars over het struikgewas heen, op 't kleine kerkhofje rondom het
kleine kerkje en verlicht er bleek de kleine, zwarte kruisjes der gesneuvelden.
Wat zijn er veel en wat staan ze dicht op elkaar! Er is niet veel plaats voor
gesneuvelde soldaten op de wereld. De plaats is voor de levenden. Die moeten
ruimte hebben. De dooden hinderen. De levenden moeten op hun gemak zijn en
kunnen zwieren en zingen; zij moeten kunnen lachen en drinken en met rauwe,
schorre kelen brallen van den leeuw die niet getemd zal worden. Daarvoor zijn al
die anderen gestorven. Morgen zal het resultaat der verkiezingen bekend zijn en
dat is van heel wat meer belang dan al die lijken daar, die van geen nut noch tel
meer kunnen zijn.
De stilte van den nacht valt over 't dorp; het maantje zit heel hoog, héél hoog en
verre van de menschen; en de miljoenen schoone sterren tintelen en bloeien. Alles
rust nu, alles slaapt, om morgen weder te herleven. Alleen de nachtegaal blijft zingen,
ergens verscholen in het donker der cypressen, niet verre van het eenzaam kerkje,
niet verre van de eenzame, dicht op elkaar gedrongen, zwarte kruisjes, waaronder
dezen slapen die niet meer moeten ontwaken.
CYRIEL BUYSSE.
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't Hervonden pad.
Et retrouva
Les sentiers roses de l'aurore...

De innerlijke verschuiving geschiedde, terwijl hij zich bewoog door de middagdrukte
der groote koopstad. Hij was derwaarts gekomen om zich te kwijten van een
opdracht, waarmede de handelsfirma, die hem bond in dienstbetrekking hem had
belast. Na het in volgorde uitspreken der tevoren bereide zinnen, begeleid door een
reeks tooneelmatige gewoontehandelingen, kon hij het hooge gebouw met de
verwarrend-vele vertrekken bevrijd en leeg verlaten om in een neiging tot het
tegengestelde de rijk-rumoerige verkeerswegen te betreden.
Hij merkte zich in het besef te bevinden niet langer één der velen te zijn. Zij waren
tot één geworden en hij was de ander, die naast hen voortging. Hij wist zich
ondoordringbaar: de langs hem opwaaiende geluidsvlagen vielen machteloos terug
en onder zijn straf-gerichten blik braken de bonte vlakken der gezichtsbeelden
uiteen. Hij ervoer het luwen van wind langs zijn vreemd-neerhangende handen en
verstard gelaatswezen niet langer als streeling en het uitzicht in ruimte bij het begaan
eener breede rivierbrug bracht geenerlei bevrijding. Hij ontwaarde louter den éénen
eigen weg, den streng-bepaalden, schoon tegelijk verijlenden droomweg, dien hij
te gaan had zonder afwijken en waarop géén ander hem gemoeten zou.
Aanvankelijk bleef alles buiten de gevoelsgeheimenissen. Doch allengs leerde
hij de nieuwe vreugde van het onttogen zijn aan hetgeen eens als werkelijkheid
moest worden erkend en een ros zingen doortrok hem. Het onbevredigbaar verlangen
leefde, dat de eenheid der anderen aandeel zou hebben in zijn vreugde. In drie
beeldingen putte het zich uit: allen schreden als hij, voor ieder afzonderlijk was hij
deel van de tegenovergestelde eenheid; meerderen wisten hun weg gelijk hij en er
bestond een gemeenschap der bevrijden temidden van de onwetenden; één enkele
nog kende zóó haar pad en wist van de eindelijke kruising-in-heerlijkheid.... Na het
verflarden der beelden heerschte alléén het donkergloedende zingen en hij meende
soms, dat het ook uit hem brak of als wolk van hem afsloeg. Maar scherper teekende
zich zijn eenzaamheid af tegen het breede der vereenigde
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velen en ten laatste moest hij haar belijden in angst voor botsing. En het was of in
hem gezegd werd, dat deze dag de laatste zijns levens zou zijn.
Helle ontsteltenis deed kort hem stokken, het zingen vervluchtigde en hij verloor
de lijn van den mystieken weg. Tot een nieuwe geluidsbeelding zich gevormd had
en hij voortging, als gedragen op de deining van een woord: les sentiers roses de
l'aurore. Hij wist in het andere bestaan den oorsprong van dien symbolieken regel
onmiddellijk te hebben moeten navorschen; hier mocht hij zich vermeien in de
golvingen, waarop deze zich hief. En wijl de aanvankelijke vrees vernevelde zag hij
de onvermijdelijke hereeniging met die hij verlaten had. Hij zou opnieuw stokken
een wijle en zijn weg verliezen. Dan zou hij fel de hunne moeten snijden, worden
opgenomen in geluidsdruisching en kleurendaver, weten hoe zij straf hun voortgang
inhielden om zijnentwil, een geweldige duisternis voelen neerflappen, eindelijk
meegevoerd worden. Doch slechts het schijnwezen zou hun blijven en voor immer
gingen de wegen uiteen, wijl daarna geen kruising meer mogelijk was en
onverbleekbaar het ééne pad uitlichten zou voor hem heen. Reeds wist hij den
schok doorleden, de zindering van zang herbegon en hij zag het in geluidsbeeld
geopenbaarde: een wolkenveld ontzaglijk en grauw, de doorbraak, dan over
wolklandouwen de wondere, roosroode wegen....
Doch er werden oogenblikken geboren, waarin hij zijn pad niet langer ontwaarde,
zich na wist tot de langs hem voortijlenden en niet den schok ervoer, niet de
donderende daling van duisters hem ontzette. Hij droomde over de bloem van een
opengebloeid gelaat en een ander dan het eigen innerlijk gebaar vermocht even
hem te binden. Allengs vervulde hem de mist eener droefenis en àl flauwer klonk
het motief der sentiers roses.... Tot hij ganschelijk afstand deed van de verbeelding,
dat het uiteinde komen moest door den gewelddadigen vereenigingsschok. Hij zag
het veel verder nu, verschoven tot ook de dag zou verjaard zijn. Er was noodig de
vochte versombering van avond, een samenvallende verstilling in en buiten hem,
een loopen volkomen tot dwalen verdoelloosd. Dan zou de geleidelijke afsterving
geschieden, het loozen aller begeerten, de ongewilde verheiliging. Een breed water
werd hem tot grens. Hij zou staren in de wijd zich uitwevende webben van duisternis,
tot alle besef eener wilsdriftige overgave uit hem geweken was. En eerst dan,
ééngeraakt met de

Groot Nederland. Jaargang 19

139
zwarte stilte rondom en diep-onder kon de stap worden gedaan, die geen stap meer
was: voltrok zich de intrede....
Aldus bereidde hij zich tot de breuk met het innigst-ervarene en den tijdelijken keer
naar het smakelooze oude. Het moest. In hem schreide en dwong het grauwe dier,
terwijl zijn voeten tot blokken verzwaarden, welke hij nauw vermocht voort te sleepen.
Hij volbracht een samenstel van handelingen als een spel en verheugde zich over
het gladde verloop.... Reeds zweeg het dier in doffe rust en de aarde onttrok aan
zijn voeten het gewicht der vermoeienis. Hij werd opnieuw licht en zonder
lichamelijkheid. Hij kon niet weggaan nog, schoon hij zijn blikken reeds liet uitzweven
als langs de lijn van het pad. Geen zang roerde zich. Tot het ijle stralennet het hoofd
ving van één, die zich als hij wijd-uit scheen te laten vervloeien. Indaling begon en
hij wist de huls van het zelf leeg-wachtend achter te laten. Hij werd de gevangene
in het wezen van dien ander, die zichzelf bleef, onbewust van de inbezitneming. En
al de stralen van zijn innerlijk zien kwamen samen in het ééne beeld: de vrouw. Hij
zag haar onbereikbaar-ver en daardoor hoog-begeerlijk. Hij schouwde haar ontdaan
van bedrieglijken lijfstooi, louter in het blanke, glanzende kleed der huid met den
achterwaarts gebreiden hoofdmantel en de innige siersels der haarplekken.
Schijngestalten traden uit en naderden lokkend. Hij speurde een overbuigen en als
het luwen van adem. Het was of hij breken moest in haar sfeer.... Tot hij plots
schokkend terugvoer in het leegwachtend zelf. Brokken ziening werden wild verflard,
heftig verbrak hij het laatste der gemeenschap met den wonderlijk-doorkenden
vreemdeling en stortte zich heen.
Den avond doorschreed hij, terwijl in alle deelen zijns wezens de strijd opstak.
Sidderend van goud stoof het duister rondom van hem weg. De achtervolgende
vogel van den nacht zou de geweldige vleugels om hem dichtslaan, als hij één
oogenblik toefde. En het was of hij niet meer wilde, wat hij eens voorziende had
opgeroepen. Hij wist te vlieden van het pad, schoon hij rusteloos hunkerde het te
hervinden. Hij werd heengedreven van het heil met ontwrichte verbeelding. Die hij
aanschouwd had, de eeuwig-verlokkende, was in zijn bloed gevaren en joeg hem
voort. Zij belette de oude overgave. Zij dwong hem zich ganschelijk verloren te
geven in haar. Zij bond hem aan begeerten en fnuikende twijfelingen; zij hield den
zang neer, die weer op-
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drijven wilde. En hij keerde. De machtige vogel hief zich geruischloos en breidde
hoog over hem het donkere vleugelgewelf. Aarzeloos nu betrad hij een pad, dat
hem volkomen van het heil vervreemden zou. Zij was tot hem ingedaald en bewoog
hem.
Weldra ging naast hem haar lijfelijke gestalte: vertastbaring van wat zijn zielsbloed
slorpte. Hij vond de stilte van het onvermijdelijke, de voleinde vertwijfeling.
En hij ervoer de overwinning der nederlaag.
Hij had de heerlijkheid gekend van de vernedering en de gouden rust na brekende
daad. Hij werd heengeleid door sferen van slaap, tot alle banden van begeerte
waren gebroken en het herwonnen zielsbloed opnieuw doorzichtig en zuiver was
geworden. Zoo ontwaakte hij in den prillen leliënval des dageraads. Het wezen
naast hem lag nog in loutering. Hij dekte haar en zond medelijden tot haar uit. Dan
hief hij zich en genoot van de jonge bewegingen. In zijn behoefte aan ruimte stootte
hij het venster open en stak speurend het hoofd uit in de oneindigheid. Koelte
omvloeide het als een ijl water, dat zich sluit. Hij wist zich teruggekeerd in eerste
werkelijkheid. De vage geluiden, die omgingen werden herkend en hij zag hoe boven
den horizon de hemel zich bereidde tot het aloude spel. Het was of hij het wordende
licht hóórde stroomen onder de kim. Eindelijk gingen wolkscharen op en legerden
zich vreemd. Het licht rees en de wolkpaden werden rozig bevloeid....
Hij wist dat het morgengebeuren zich voltrok als altijd en als nimmer. Hij boog
het hoofd en zag zijn aangetinte blanke handen met de fijn-tastende vingerspitsen.
Ontroering zwol uit en met haar hief zich het motief der sentiers roses. Hij herkende
het nu en kon den weg overschouwen, waarlangs hij gekomen was. Door droomen
van dood en liefde naar den grootschen eenvoud eens uchtends. Na uitzichten der
bevrijding en overgave in zinsgebondenheid tot het simpele weten van de eeuwige
hernieuwing. Hij proefde den zuiveren smaak der meest tastbare vrijheid. Hij wist
de moeizaam afgewentelde taak vrijwillig te zullen hervatten. Hij trok zich geheel
terug in de beperking van het vertrek en de afdaling naar het barre dagelijksche
ging aan. Doch diep in hem bleef klinken de maning van het motief.
KAREL WASCH.
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Verwachtingen.
I.
Voetje voor voetje liep Aleid en duwde den kinderwagen voort. Zoevend omstreelde
haar de zon-doorwarmde lucht. Met fijn gegons vlogen bijen om haar hoofd, die
soms even zich leken te verwarren in hun vlugge zwenkingen en botsten tegen haar
wang. Juist als spelende kinderen in hun dollen draf tegen haar aan konden loopen,
moest ze denken. Aan den overkant van den weg spreidden huizen en boomen hun
koele schaduw. Ab en Lientje liepen er achter elkaar en ritsten met een stokje langs
alle hekkenspijltjes. Alleen als ze een spuitende tuinsproeier zagen, lieten ze hun
spel en holden vooruit. ‘Tante,’ krijschten ze, ‘hier komen de druppels tot over het
hek, maar je voelt ze haast niet, zoo fijn zijn ze.’ Met opgeheven hoofd bleven ze
staan onder de stuivende waterstofjes.
‘Maar het gras voelt ze wel, het wordt er weer groen en frisch van. Kom jongens,
dezen hoek om.’ Ze liepen nu naast den wagen.
‘U gaat ook altijd langs de kerk,’ zei Lientje, ‘en moeder nooit.’
‘Er staan zulke prachtige boomen om de kerk.’
‘Gaan we limonade drinken bij oom Hugo?’
‘Welneen.’
‘Hij heeft zulke lekkere, en 't is net zoo warm.’
‘Thuis krijgen jullie weer melk.’
‘Maar 't is een omweg langs de kerk.’ Ze had geleerd niet altijd te antwoorden.
Zwijgend liepen ze verder. Er was geen schaduw meer en nergens een koele tuin,
maar een armelijk weiland met twee geitjes.
‘Ga mee,’ zei Lientje, ‘de geiten plagen,’ en nam haar broertje's hand. Aleid
glimlachte. Ze wist hoe bang de kinderen waren voor de luimige sprongen van de
jonge beesten, hoe ze terugdeinsden bij iederen kleinen uitval. Maar toch nam ze
hen straks onderhanden over hun plaaglust, en Lientje zou tot antwoord zeggen
dat het touw, waarmee de grootste vast lag, al weer langer was geworden.
En nu naderden ze kerk en pastorie. Aleid stelde zich graag voor dat Hugo op
het orgel zou spelen; - en ongezien zouden zij
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voorbij loopen, zwijgend, onder de zware galmen, de kinderen met wat ontzag alleen,
zij met een zuiver gevoel van wijding. Maar ze wist niet of Hugo wel spelen kon. Hij
moest het kunnen, hij, een dominee. Wat zou hij anders in zijn vrijen tijd doen? In
de bijbel lezen misschien? - Een grooten bijbel zou hij hebben, versiert met
ouderwetsche kopergravures, - de verloren zoon, die de draf der zwijnen dronk, en
Jozef, door zijn broeders verkocht. - Och, zij wist niet veel uit den bijbel. Ze had
Hugo gevraagd waarom de Oud-Testamentische verhalen mooi werden gevonden.
Hij legde wel uit - hij praatte vlot, maar de dingen werden niet mooier onder zijn
woorden, eerder kleiner nog en meer menschelijk onvolmaakt. Hij zelf had haar
gezegd: bedenk hoe klein de mensch is aan God's voeten. - Maar ze hield niet van
dat beeld - ze zag er een onvruchtbare slaafschheid in. De Christelijke deemoed,
noemde Hugo dat, maar deemoed moest iets beters zijn, al was het alleen om den
mooien klank van het woord. - De kinderen, snoevend om hun durf bij de geitjes,
slenterden nu achter haar aan. Langzaam gingen ze langs Hugo's tuin, waarin de
zon blakerde. De neergelaten jalouzieën maakten het huis doodsch. Ze zagen
niemand. Hij hoorde in zijn tuin te werken, dacht Aleid, op Zaterdagmiddag, en
onderwijl een preek bedenken. Hij kon preeken over den zaaier, die uitging om te
zaaien, of over het werk in den wijngaard des Heeren, of over het diepe spitten,
noodig in sommige menschenharten voor er goede aarde boven kwam. Maar och,
wat wist zij van den Bijbel.
‘Wie kander kooren zien
en niet gedinken
hoe edel spijze 't is,
en niet gedinken!
Wie kander wijn gezien
en niet gedinken
hoe edel drank het is,
en niet gedinken!
Wie kander Christen zijn,
en niet gedinken
hoe Christi vleesch en bloed hij nut
en niet gedinken!

prevelde ze, en toen: ‘Zouden er wel veel Christenen zijn?’ Er golfden geen
orgeltonen om de kerk, maar de boomen wuifden met hun hooge kruinen. Ave Maria,
wilde Aleid in hun ruischend buigen zien.
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Maar dat was zeker te Roomsch, voor de boomen om deze kerk.
‘Tante,’ vroeg Lientje, ‘vertel nog eens van dien heiligen man.’
‘Goed,’ zei ze verheugd en, kijkend naar de schrale, blinkendwitte steenen op het
kerkhof, zag ze weer het beeld, dat haar het sprookje van den heilige had ingegeven:
kleine Ab in zijn hansopje, die zich door alle menschen goênacht liet kussen en ook
naar Hugo's mond zijn blozend gezichtje ophief.
‘De heilige man had alle kinderen lief. En kinderen, dat weten jullie, zijn wel eens
stout en moeten dan bestraft worden.’ ‘Ze willen wel eens een geitje plagen, dat
hun niets geen kwaad heeft gedaan,’ vervolgde Ab haastig in den zelfden toon - ‘en
dan verder, tantetje?’ ‘Juist,’ zei ze en lachte. ‘Maar de heilige hield niet van straffen.
Hij kon niet boos worden en kwade woorden zeggen.’
‘Misschien kon hij heelemaal niet praten?’
‘O ja, hij kon wel praten en mooie liederen zingen ook; alleen, hij hield niet van
knorren. En wat deed hij dan, om de kinderen hun leelijke dingen af te leeren? Hij
gaf ze een zoen op hun wangetje. Als ze een flinken klap om hun ooren hadden
verdiend, dan gaf hij ze een zoen. En daar werden de kinderen weer lief en goed
van. Ze hielden heel veel van hem, ze liepen dikwijls huilend naar hem toe, als ze
erg ondeugend waren geweest; dan verlangden ze naar hem, zie je, dan wilden ze
graag beter worden.’
‘Vader is niks geen heilige man,’ zei Ab, ‘die kan toch zoo kwaad worden, hè.’
‘Hallo, ik zie vader in den tuin.’ Ze stoven al weg. Aleid zag Albert bukken en zijn
armen uitstrekken. Lientje was er het eerst, maar kleine Ab tilde hij hoog op zijn
schouders en draafde steigerend het rozenperk met hem om, zoodat de groote
rozen, verwonderd, trilden op hun steel en een enkel geurend blad noode lieten
vallen. Zie zoo, dacht Aleid, toen ze hun juichen hoorde, die zijn hun langen tocht
langs de kerk wel weer vergeten.
De eerste dophei bloeide en de dennen hadden lichte, versche loten. Aleid liep over
de flauw golvende vlakte en deed de hooge heistruiken buigen onder haar voeten
en de oude verschrompelde bloemetjes knisperen bij iederen stap. Boven haar was
de groote hemel, sterk blauw en vol fijne wemelende puntjes, stekend en glinsterend
van gouden licht. De zon stond nog hoog en scheen overal. Aleid stond stil en keek
om zich heen. Ginds, heel ver, lag het eerste huis

Groot Nederland. Jaargang 19

144
van het dorp. Liep daar een mensch, waar het dennenbosch omzoomd werd door
witte berkjes? Het moest een man zijn; wat was hij lomp, tusschen de teere boompjes
met hun ijl-groene toppen. Zou het Hugo? - hij leek wel op Hugo, meende ze. Ze
voelde hoe warm de lucht was om haar hoofd en hoe geurend van hars en jonge
blaadjes. De heistruiken stonden nu veerkrachtig op tegen haar rokken, insecten
gonsden om haar heen. Even werd ze moedeloos en de hitte vlamde op haar
wangen. Kom, ze moest voort. - Het leek dwaas, dat ze Hugo nu werkelijk tegemoet
zou loopen, hoewel ze naar hem verlangd had. Ze wist nu heel zeker dat hij het
was, ginds bij de berken en probeerde regelmatig te loopen; maar er waren veel
meer kuilen in den grond dan eerst. ‘Hugo,’ riep ze hem toe, om de spanning eindelijk
te breken. Maar hij antwoordde pas, toen hij voor haar stond. ‘Ben jij hier ook? ik
zocht de eenzaamheid.’
‘Zoo - kom, ik moet verder; ik ga vanavond terug naar de stad.’
‘Dat weet ik. Ik zou je toch nog graag even spreken over.... over enkele dingen.’
‘Wat let je? Alleen, niet hier op die brandende hei - laten we dan tenminste de
schaduw zoeken.’
‘Goed.’
Langzaam liepen ze, de ijle berkjes in 't zicht, die als betooverd, roerloos stonden
in de sterke zon. Hugo kuchte en mompelde in zichzelf en Aleid verwonderde zich
over het gevoel van spijtigheid, waarvan ze niet los kon worden. ‘Hemel, wat is het
vandaag warm,’ zei ze kregelig; maar hij antwoordde niet. Ze keek hem van terzijde
spottend aan. Het leven was toch maar niet gemakkelijk, nou, te drommel, - en dan
moest je dominee zijn - zware strijd tusschen plicht en hartewensch - of smeeken
om kracht en helder inzicht? En onmiddellijk, na die schampere gedachten, kwam
weer het weeke gevoel dat ze voor hem had gehad, al die dagen.
‘Toch geen moeilijkheden in je gemeente?’ Ze gingen zitten op een bemost
walletje, donker groen en koel.
‘Och nee, het is iets, dat uitsluitend mezelf betreft.’
‘O.’ - Ze vatte haar warm gezicht tusschen haar handen. ‘En?’
‘Het is moeilijk te uiten; het betreft toch ook mijn gemeente; ik zal niet langer haar
voorganger mogen zijn. - Ik heb mijn geloof verloren, Aleid.’ - Ze antwoordde niet
dadelijk; ze zaten heel stil. Toen schamplachte ze, even maar.
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‘Geloof? is dat dan iets wat een mensch verliezen kan, als een portefeuille of een
manchetknoop?’
‘Het is helaas iets wat je verliezen kan,’ zei hij langzaam.
‘Onzin. Geloof? Je zult het nooit gehad hebben; het moet iets heel moois zijn, de
groote waarheid in je leven - vat dit alsjeblieft niet als een phrase op - Geloof? mijn
God -’ Ze rukte het weeke mos uit de vochtige aarde en speelde gedachtenloos
met de losse vezels.
‘Ik had gehoopt op meer deelname van jou; misschien ben je in je recht en verdien
ik alleen je verachting.’ Ze haalde haar schouders op.
‘Toe, wees tegenover mij niet nederig, ik ben immers ook maar een mensch. Ik
dacht alleen dat jij geloofde, dat jij zoo'n uitverkorene was, die God kende en wist
hoe hij zijn leven moest inrichten, om in goede vrede te zijn met dat goddelijke.’
‘En onderwijl liep ik rond met mijn twijfel. Ja, het was in waarheid ronddoolen,
overal zoeken en overal te vergeefs. Jij bent de eerste aan wie ik het zeg; ik
verwachtte dat jij me zou kunnen troosten, ik dacht dat alles nog goed zou worden
als jij het wist; - dat je me helpen zou.’
‘Helpen zoeken naar dat weggeraakte geloof, als - als -’ Hij wuifde even met zijn
hand. ‘Spaar me je vergelijkingen. - Ik dacht dat jij vroom was.’
‘Ik?’
‘En dat je het zelf niet wist, wellicht. Ik kan het niet nader uitleggen; het schemerde
me soms even voor dat jij datgene had, wat ik moest missen den laatsten tijd, en
dat je het mij geven zou, leeren zou.’
‘Maar ik heb niets om jou te geven, hoe kon je dat denken; ik ben niet vroom, niet
zooals jij meent. Hemel, één oogenblik zou ik je bijna gelooven; - die onbewuste,
die mooie, eenvoudige vroomheid -’ Ze zweeg - ze kon het niet verder zeggen aan
hem. Eén oogenblik hadden de tranen in haar oogen den zonneglans verdoofd en
de berkjes doen trillen, ‘Hoe kon je dat denken,’ herhaalde ze stroef en keek naar
hem. Hij zat voorover gebogen en tuurde naar zijn schoenen; een donkere haarvlook
viel over zijn voorhoofd. Ze zag voor 't eerst dat hij kleine, schuwe oogjes had; die
hield hij nu half dicht geknepen. En 't werd een pijnlijke verwondering in haar, dat
er niets was gebleven van al die gevoelens, die haar gedragen hadden. Nu stond
ze weer op den vasten bodem, nu moest ze zelf weer voort zien te komen. Niet
eens medelijden had ze met hem, en nauwlijks belangstelling. Ze zuchtte en voelde
een warme loomheid in haar hoofd en leden. Dus weer alleen loopen door de dagen.
Vanavond ging ze naar huis terug.
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Ze zag de grauwe stad, de effen straat waar ze woonde. Nergens zou blijheid zijn,
nergens een lichte verwachting. En ze dacht aan de dagen hier buiten. Ze hoorde
de stemmetjes van de kinderen, die speelden in den bloeienden tuin. Zijzelf zat met
Betty op het groote grasperk en hief telkens haar hoofd op naar den zomerhemel.
Er waren geen zorgen, er waren zelfs niet veel gedachten - maar beelden wel en
de herinnering aan gesproken woorden. Ze zag de kerk en het kerkhofpad, waar
ze 's avonds vaak wandelde met Betty. Ze praatten dan over de kinderen, over heel
den blijen dag die voorbij was; - ze luisterden of ook een nachtegaal zong in de
beukenhaag. En dikwijls kwam Hugo, die hen had gezien vanuit zijn huis. Betty ging
zwijgend voorop, waar de paadjes te smal werden voor drie. Een geheimenis zweefde
in de schemerlucht om hun hoofden en overal waar ze nog zien konden. Hun oogen
werden wijd en rustig in het grijze, gedempte licht, hun bewegingen langzaam; - alle
dagrumoer was dood. Iedere ademhaling werd als een stille verwachting, ieder
woord als een stap op den laatsten weg. Met een bruuske beweging schudde ze het mos van haar schoot en keek weer
naar hem. ‘Hugo, wat denk je te doen?’
‘Weg te gaan; - maar het zal niet gemakkelijk wezen iets anders te vinden.’
‘Hoe bedoel je: iets anders?’
‘Een andere broodwinning.’
‘O.’
‘Wat vind je van journalist?’
‘Waarover zou je kunnen schrijven; godsdienst en kerk?’
Hij bloosde.... ‘Ik weet het niet - ik had gehoopt dat jij me raden zou hierin.’
Ze stak wat mos in haar mond en kauwde erop met haar sterke kiezen. Dus dat
had hij gehoopt, verwacht van haar. De leege troost eerst van wat zachte woorden;
- kom, het kan zoo erg niet zijn, je bent wat àl te nauwgezet, vrees ik, in die dingen
- Dat is nu wel mooi - maar in het practische leven, niet waar? - En dan wat
vriendelijke bemoeiingen, den invloed van haar zwager bij allerlei menschen
misschien, om hem een baantje te bezorgen. Juist, ja juist, dat was Hugo - Hugo,
die het orgel in zijn stille kerk moest doen schallen en klagen en juichen. Ze hoorde
de muziek, heel even, ze hoorde een stem die zong: Ich folge dir gleichfalls, mit
freudigem Schritte - ich lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht -
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‘Laten we naar huis gaan,’ zei ze, ‘en werkelijk, praat eens met Albert, dat lijkt me
het allerbeste, hij is zoo verstandig en rustig; niet?’ Ze stonden op en liepen door
de hooge hei, zwijgend. Van het dorp klonk vroolijk gerucht tot hen door; kinderen
joelden en een hond blafte leutig. Het was het heetste uur van den dag; er trilde
geen helder vogelgeluid, alleen het drukke gezoem van veel bijen. Bij de eerste
dorpslaan reikte ze hem haar hand.
‘Zie ik je nog?’
‘Waarschijnlijk niet. Schrijf eens, als je wilt, hoe het je gaat, je weet mijn adres.’
‘Dag Aleid.’
‘Dag Hugo.’
Betty en Albert wachtten haar aan de late koffietafel, waarvan de hooge
kinderstoeltjes al waren terug geschoven.
Aleid zat aan haar moeder's bed. De ijle zomerschemer vergrauwde de hoeken van
de groote kamer.
‘Bij dit licht ben je niet op je voordeeligst, mamatje. Hebben ze goed voor je
gezorgd toen ik weg was?’
‘Jou heb ik altijd het liefst om me heen.’
‘Maar vergaten ze nooit je poeders en je Vichy-zout?’
‘O nee, nooit. Wat dat betreft had je langer uit kunnen blijven.’
‘Ik wilde niet langer. Het was heel, heel prettig bij Betty en de kinderen - maar
och. -’ Ze peinsde even. Toen, vlug, wendde ze haar gezicht weer naar haar moeder.
‘Ik moet immers op je passen, lieverd. Wat heb je toch een mooi gezicht; - zou ik
net zoo worden als ik oud ben? Mijn huid is nu al even mat.’
‘Maar je bent nog voor geen haartje grijs. Je hebt mooi, zacht haar, laat me het
eens streelen.’
Ze knielde bij het bed. ‘Hier heb je mijn kop, moes; jij alleen kan echt streelen,
weet je dat? En word dan ook gauw zoo ver beter, dat we samen naar buiten kunnen.’
‘Verlang je er naar?’
‘Natuurlijk; er moet altijd iets zijn om naar te verlangen, om zoo stilletjes te
verwachten, niet?’
‘Verwachten? neen, dat doe ik niet meer. - Eén ding alleen.’
Voorzichtig vroeg ze: ‘Den dood?’
‘Ja. O, ik houd veel van het leven, begrijp me goed. Maar het is zoo'n stille vreugd,
weet je, om het voorbijgaan van allen tijd. Altijd
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's avonds in je schik zijn, omdat de dag weer uit is, zoo'n heel tevreden gevoel
hebben, als je slapen mag. Maar de nacht is kort en gaat ook weer voorbij. Dan,
langzaam-aan ga je de doodsgedachte lief hebben.’ Ze zwegen en de moeder keek
naar Aleid, die stil voor zich heen tuurde. ‘Weet je nog dat je een paar jaar geleden
dat liedje van Bach zoo graag zong: “komm' süsser Tod, komm' sel'ge Ruh.” En het
deed me zoo aan, omdat je er niets bij voelde.’ Aleid glimlachte en zong, zacht en
hoog: ‘Schliess' mir die Augen zu, komm' sel'ge Ruh.’ Ontroert het je nu weer? Ik
zit boordevol levensliefde, hoor, nu nog, en wat jij ook vertellen mag.’
‘Maar de eerste dagen, na je logeeren bij Betty, leek je me wat triestig, kind.’
‘Zoo - heb je het toch gemerkt. Het kwam door Hugo.’ Ze verschikte even aan
een bos hei, die op een tafeltje naast het bed stond. De schemer was donkerder
geworden, alle licht kwijnde weg.
‘Deze takken heb ik 's avonds nog geplukt op de hei, waar ik met hem had
gewandeld dien dag.’ Ze wachtte weer even. ‘Hugo beteekent: ziel - wist je dat? Het is een veel te mooie naam voor hem.’
‘Ai pas op, niet bitter worden.’
‘Och nee, hij verdient geen smaad, en toch zou ik aldoor willen schimpen.’
‘Op jezelf dan zeker.’
Ze beet even op haar lip. ‘Je bent hard, moes. Je hebt zoo'n zachte, lieve stem,
maar je durft alles zeggen.’
‘Jij toch ook? Ga voort.’
‘Waarom verwachtte ik nu weer zoo veel van Hugo, zoo heel veel? en hij kon
niets geven, de stumperd, hij had juist zijn heele vermogen verloren.’
‘Maar misschien was jij rijk en maakte hem zijn verlies weer goed?’
‘Ik? schimp maar op me, ik had evenmin iets.’ Ze legde haar hoofd op de dekens
en voelde hoe moeder weer heur haar streelde, telkens opnieuw.
‘En ik wist niet eens, moes, hoe arm ik was; ik geloof dat ik daar nog de mooie
rol dacht te spelen.’
‘Stil, je kon het niet helpen, je hadt hem voor geen oortje lief, wel?’
‘Lief? o neen.’
‘Ik hoop dat je eens een man zult lief hebben, en dat die man je niets geeft van
al wat je verwacht.’
‘En dan?’
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‘Je zult het mij misschien niet meer kunnen vertellen, maar dat hindert zoo veel niet
- je zult er schatten bij kunnen winnen.’ Aleid antwoordde niet.
‘Geef me een zoen, kind, en laat me slapen.’
‘Nacht moes.’
‘Nacht - en tot morgen.’
Stilletjes liep ze naar de vensterbank en keek uit in de flauw-verlichte straat. Ze
was niet gewoon te turen, met handen die rustten in haar schoot. Maar ze voelde
zich zoo vreemd, nu, als die eerste dagen na haar thuiskomst, en toch zonder wrok
over Hugo. Dat meisje voor het raam bij de buren hief haar hoofd op en luisterde
zeker naar iemand? maar boog het weer terug over haar werk.
Naai toch rustig voort - wilde Aleid haar zeggen. En kijk, daarnaast stonden twee
menschen op de stoep te wachten. Heel stil stonden ze, maar er werd niet
opengedaan. Nu namen ze wat stapjes achteruit en spiedden omhoog. Eindelijk
kwam het dienstmeisje en schudde van neen, vele malen. Neen, neen, niet wat
jullie verwachtten; ga nu maar weer naar je eigen huis. - En hij zal je niets geven, van ál wat je verwachtte, had moeder gezegd. - Dan
moest ze zeker ook naar zich zelve teruggaan? - en leeren: verwacht niet zooveel,
niet zoo veel van de menschen. -

II.
Aleid stond voor den spiegel en stak zich een roos op, een grootbladige, witte. ‘Het
is feest vanavond,’ zei ze, en keek naar haar oogen, die glansden. Door de open
ramen fluisterde nauw-hoorbaar de jonge avondwind. Maar de moeder voelde de
koele streeling langs haar teere handen gaan. ‘Wil je dat ééne raam hier bij mijn
hoofd, dicht doen?’
‘Ja moes.’ Ze treuzelde nog wat voor den spiegel en herhaalde: ‘'t Is feest, heb
je de kinderen wel hooren juichen?’
‘Ja, wat zijn kinderstemmen schel en recht; als een bliksemflits door logge wolken,
zoo schoot hun gekrijsch door mijn droomen.’ Ze richtte zich wat op en boog
voorzichtig de bloemen uiteen, die in een glazen kom bij haar bed stonden. ‘Hier,
neem een betere roos, een frissche, donker-roode, de jouwe is zoo'n kwijnende
schoone.’
‘Juist goed, deze; ze verlangt naar haar laatste vreugderoes, zie je dat niet? Ze
zal al haar blaadjes laten vallen, en vannacht, als ik me eindelijk ga uitkleeden, dan
zie ik nog juist in 't donker haar bol hart,
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dat alleen is overgebleven. Ik houd er niet van, na alle vreugd, een slappen en toch
nog stijf dichten knop in water te moeten zetten, om haar weer bij te brengen, als
een flauw gevallen, preutsche juf.’
De moeder lachte. ‘Is mijn Aleid geen preutsche juf?’
‘Waarachtig niet; preutschheid is een leelijk mom.’ Ze sloot het raam en keek naar
buiten. ‘Wat was dat een dag vandaag! Vanmorgen heb ik gewandeld, blootshoofds,
onder die groote, heerlijke zon, en vanmiddag gezwommen, ver weg, waar de beek
hard stroomt. Of eigenlijk heb ik alleen er in gelegen; ik hield me vast aan een taaie
elzenstruik en al dat water sprong tegen mijn nek op en gutste dan zoo leutig over
me heen. Ik moest me stevig vasthouden, het had me wàt graag meegelokt.’
‘Waarheen?’
‘Waarheen? misschien is de stille, wijde zee voor een beek, wat de hemel is voor
ons kleine menschen.’
‘Ik geloof niet dat jij je zoo klein voelt vandaag.’
Ze peinsde even, en strekte zich dan, zelfbewust. ‘Dat zei mijnheer Valkenbosch
ook. Ik ontmoette hem op weg naar huis. Weet je daarboven die kleine wei? Ik heb
hem je dikwijls gewezen; - daar had ik gedanst. Dansen, als je aan drie kanten den
afgrond hebt; maar je houdt je hoofd koel, en vergeet nooit, in alle dolle zwenkingen
niet, waar de verbinding is met het veilige land. Nou, ik moet weg, moes; droom
maar van de kinderen met hun blije lichtjes.’
‘Heeft Valkenbosch je zien dansen?’
‘Welnee. Maar ik moest je zijn groeten doen. Hij verdwijnt morgen vóór dag en
dauw; en in de stad zien we elkaar weer.’
‘Heeft hij dat gezegd?’
‘Ja, hij heeft beloofd te komen, om naar jouw gezondheid te vragen; je interesseert
hem.’
‘Zoo. Nou, veel plezier; enne - denk aan de verbinding met het veilige land.’
Toen ze beneden kwam, zag ze Valkenbosch op de leuning van de veranda zijn
pijp zitten rooken.
‘Kleine Miep heeft u al gezocht; ze huilde, want haar krans was stuk’.
‘Och - en heeft u hem toen gauw gemaakt?’
‘Ik? het wurm durft mij trouwens bijna niet aankijken.’
‘Dat pleit niet voor u.’ Juist kwam het kind om de hoek van het huis te voorschijn.
‘Miep, kom gauw hier; o, die krans is dadelijk weer heel.’ Ze boog zich naar haar
toe en fluisterde: ‘heb je er om
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gehuild, zeg? dat moet je nooit doen; er zijn toch altijd groote menschen, die zulke
dingen weer goed kunnen maken. Kijk, ik leg hem op je krulletjes, en dan mag je
er niet meer aankomen, maar ik zal je even optillen bij den spiegel.’ Miep lachte en
liet zich naar binnen dragen.
De kinderen zouden die avond een rondgang door het dorp houden, met kleurige,
brandende lampions. Even later kwamen ze terug; Miep trotsch en vreugdig, met
haar bolronde, groene lampion. Het ding stak scherp af tegen het helder blauw van
haar jurkje.
‘Heb je wel een mooie kaars?’ vroeg Valkenbosch. Ze antwoordde niet, maar stak
haar dik duimpje op. ‘Zoo'n korte maar? wacht, ik zal je een betere halen.’
Hij liep weg en kwam terug met een nieuwe kaars, die het kind zich blij-verwonderd
liet geven.
‘Kom Miep, we moeten weg.’
‘Mag ik mee?’ vroeg hij.
Het kind stapte tusschen hen in. Op haar dun, vlassig haartje lag de krans van
korenbloemen. Het ontroerde Aleid, haar zoo te zien, aan 't nog aarzelend begin
van de blijdschap, de oogen groot open, glinsterend van verwachting. Ze brachten
haar tot op het dorpsplein; toen gingen ze samen terug.
‘U houdt toch zeker wel van kinderen; aardig van u, haar die kaars te geven.’
‘Och wel nee.’ Hij lachte. ‘Ik had het kind afgesnauwd; ze liep zoo om u te drenzen;
- en dat wou ik een klein beetje weer goed maken. Verwacht u nu niet alle liefde en
alle goedheid tegenover kinderen van me, omdat ik éénmaal vriendelijk ben geweest
voor Miep. Een vrouw is, geloof ik, tot zulke dingen geneigd. Maar mannen zijn niet
zoo uit één stuk. Toen ik jong was, kreeg ik stellig iedere week een pak slaag van
mijn vader, maar stellig ook iedere week een presentje, klein of groot.’
‘En uw moeder?’
‘Moeder kende geen straf en geen belooning; ze hield alleen maar altijd van ons,
en was van ons vervuld, altijd door.’
‘Is ze dood?’
‘Ja, al lang.’ Ze zwegen. Aleid dacht aan haar eigen moeder. Kleine voorvallen,
schertsende woorden kwamen haar in den zin en ze keek, glimlachend bewogen,
naar het innerlijk beeld van haar moeders lief gezicht. Maar dat alles duurde niet
lang. Ze voelde weer naast wien ze liep, ze keek op naar de hooge beuken bezijden
het hotel. Roerloos strekten zich de breede, groene takken in de schemer-grauwe
avond-
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lucht. Kwartels sloegen, verscholen in het koren, en onderwijl waren haar vlugge
gedachten weer bezig met den man, dien ze den laatsten tijd dagelijks om zich heen
had gehad.
Hij stond stil en keek om.
‘Ziet u de eerste lichtjes van de kinderen flikkeren tusschen de lage huizen?’
‘Ja - en ik hoor het vroolijk geroes van hun stemmetjes nog.’
‘Als kleine jongen liep ik op den avond van Sint Maarten met zoo'n flakkerend
kaarsje. Ik mocht helaas geen centen ophalen, maar had toch mijn lichtje en zong
mijn liedje:
Sinte Maarten bisschop,
Roem van alle landen,
Dat wij hier met lichtjes loopen
Is voor ons geen schande,

en soms voelde ik zoo heel ongemerkt wat in mijn hand glijden. Een arme jongen
te zijn was toen mijn ideaal, een arme jongen mocht zooveel meer, juist zooals een
rijke man veel meer vermag dan een arme.’ Maar zij luisterde alleen naar het
kinderlijk ideaal en glimlachte. Hij moest wel sterk naar de vrijheid haken, dat hij
den arme zijn noodgedwongen vrijheden kon benijden.
‘In de gelagkamer branden alle lampen, wat staat ons toch eigenlijk te wachten?’
vroeg hij. ‘Een pandspel? of geblinddoekt den ezel zijn staart aanplakken? Ik houd
niet van dat brave gezoen, en ik heb een hekel aan blinddoeken; ik doe nooit mijn
oogen dicht, als ik ze open kan houden.’
‘Ik geloof dat we zullen dansen. Heeft u wel eens een meisje zien dansen met
dichte oogen, en handen gevouwen achter haar hoofd?’
‘Ja, eens, een zigeunersmeisje op bloote voetjes, en ze droeg een roos, die onder
het dansen uitviel; - telkens dwarrelde er zoo'n vuurrood blaadje neer; ik heb mijn
oogen uitgekeken - ik was toen een jongen, en -’ Hij praatte nog wat voort, maar zij
dacht aan de roos die ontbladerde.
En wat later, toen de kinderen hun hoogste lied hadden gezongen, - van huiver
om den grooten, nachtelijken hemel hadden hun stemmetjes gewankeld, maar hun
oogen blonken van vertrouwen om het samenzijn van zóóveel menschen bij hun
lichtjes - toen danste Aleid met hem en de witte roos op haar borst kwijnde.
't Was herfst; een herfst met kliemige regen in lichtlooze dagen, met guren wind,
plotseling, om de hoeken van de straten, met een vroeg
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nachtelijken hemel dicht boven de grauwe huizen van de stad. Soms brak de zon
door, nog even, bij het ondergaan en gaf de groote, vochtverzadigde wolken een
paarschen gloed, waaronder ze pijnlijk leken te glimlachen. Aleid kwam veel op
straat, maar veel ook schold ze, van achter de ruiten, op dezen herfst. In haar
herinnering was herfst frisch en kleurrijk als zijn vruchten. Maar nu hadden de dagen
geen kleur. Haar moeder had minder last van rheumatiek dan gewoonlijk dit jaargetij,
en de kinderen waren druk en woelig. Maar Aleid voelde zich niet, als anders,
meedoen in hun joligheid. 't Was of ze nergens recht de stemming kon vatten. Als
ze de trap afkwam in 't duister, en het gouden licht zag door de deurkier, en Jeanne
hoorde lachen met de jongens, dan sprong ze wel een paar treden over, en kwam
haastig binnen, verlangend. Ze knielde bij de kachel en warmde zich en voelde hoe
de lamp haar bescheen. O, thuis blijven, en gelukkig zijn. Maar dan wist ze niet wat
te beginnen van het vele werk dat wachtte. En plotseling verlangde ze alleen te
wezen. Alleen in de kamer; - ze kon zich dan neergooien op den grond en haar
armen uitstrekken en grijpen met haar handen. Iets grijpen, naar zich toe halen,
dicht, dicht naar zich toe. Ze ging naar Henk en streelde zijn donker hoofd.
‘Zeg Henk.’
‘Ja?’
‘Och, niets.’
‘Zeur dan, meid.’
‘Wat ben je aan 't doen?’
‘Dat zie je toch, een kaartje van Drente.’
Hij werd zoo groot, hij was geen speelpopje meer. Ze verlangde naar Betty's
kinderen, naar kleine Ab, dien ze liefkoozen kon. En weer wilde ze alleen zijn. Ze
ging voor het raam staan, in de donkere nis achter de zware gordijnen. Buiten was
duisternis en regen. Ze rilde even, maar het lokte haar toch; - de menschen gingen
elkaar zoo zwijgend voorbij, niemand kende den ander. Ze zou alleen zijn op straat.
‘Jeanne,’ zei ze, ‘ik moet nog even een boodschap doen. Met een uurtje ben ik
terug; wil jij thuis blijven?’
‘O ja -; zou je wel gaan? het regent.’
‘Wat doet dat er toe.’ Maar ze wilde zich niet al te haastig toonen, en bleef even
staan, voor de scheurkalender. 11 November, las ze, Sint Maartensdag. Och, dat
had ze niet eerder geweten: juist vandaag, Sint Maarten. Hij placht ook zijn lichtje
te hebben, dien avond, en benijdde den armen kinderen hun bedelvrijheid. Ze
glimlachte en
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voelde zich middenin den vollen zomer. Om haar heen de zoet-geurige lucht van
de korenvelden waarlangs ze liepen, en het plagend lokkende kwartelgeroep. Ze
keken om, en zagen de lichtjes van de kinderen helder en rustig branden temidden
van de lage dorpshuizen. Middenin den wijden zomernacht, terwijl ze daar stond in
de omsloten kamer, en buiten de moede herfstwind, bij vlagen, kreunde.
‘Tot straks dan,’ zei ze, en liep vlug naar de deur. Even nog keek ze om, en zag
hen zoo rustigjes zitten, onder de lamp, - maar als onwezenlijk en ver weg.
Toen, buiten gekomen, moest ze zich bezinnen -: waar wilde ze eigenlijk heen?
Ze deed een paar stappen naar rechts, draaide toen om en liep naar links. Voor
haar was de lange, rechte straat, de huizenrijen grauw en stug, met hier en daar
een klein geglim van natte steenen. Ze wist niet waarom nu alles zoo triest, zoo
weemoedig werd. Even nog wilde ze zich verzetten, wilde vroolijk doen. Maar een
klamme windvlaag woei tegen haar warm gezicht en wijd open oogen en wekte
plotseling weer het bewustzijn van herfst, en zomer die lang voorbij was, van
teleurstelling, omdat hij beloofd had te komen, en nu toch niet meer komen zou. Dat
wat ze al dien tijd voor zich had gezien: zijn komst, het was plotseling weg, voorbij.
't Gaf haar het gevoel, alsof ze den tijd had voortgezweept met haar verlangen, en
de tijd, in schichtigen haast, dien eenen dag had overgeslagen, dien dag van zijn
komst. Verder, verder, in gelijken gang, zouden de dagen gaan. 't Was haar of ze
om zich heen voelde en hoorde kloppen een eindeloos zich voortsleepend rhytme,
zonder kracht of pit. O, wat treiterde dat. Ze stond stil, achterover hellend even, als
wilde ze iets stuiten met haar lijf. Maar ze moest verder. Zelfs stil staan kon niet. Ze
gaf één kort, schamper lachje en liep weer voort en hief haar gezicht in den fijnen
regen. Voor haar oogen trok een schemer, een vochtglans, waarin de enkele
lantaarnlichtjes, langgerekt, te dansen begonnen. En daar ging ze naar turen,
gedachteloos. Maar een groote, warme traan droop langs haar wang en de schemer
brak. ‘Kom,’ zei ze zacht, ‘laat dit alles dan nu voorbij zijn, het is immers al voorbij,
je moet het alleen maar willen zien en gelooven.’ Maar ze kon nog niet terug gaan
naar huis, ze liep verder, door de lange, stille straten, met hun van vocht glimmende
steenen, ze liep maar en kon het duister en het zacht geween van binnen niet
verdrijven.
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III.
Koen Valkenbosch was op weg naar Aleid's huis. De zon scheen en deed de rijp
van de zwarte boomen lekken. De dikke druppen gleden geluidloos langs de
stammen of vielen van de kleine twijgjes tikkend op den grond. Hij tikte mee met
zijn wandelstok en zijn stevige laarzen. Het gaf hem een warm en prikkend gevoel,
te denken dat hij Aleid zou zien in haar eigen huis. Hij had nog geaarzeld dien
morgen, of hij het wel doen zou. Maar het hoefde hem tot niets te binden, hij zou
de kat wel uit den boom kijken, kon desnoods duidelijk den nadruk erop leggen, dat
hij kwam als medicus, om naar de gezondheid van mevrouw te vragen. Hij glimlachte
en hief zijn hoofd op. Kijk die witte takken tegen het hel blauw van den hemel.
Natuurlijk, de gezondheid van de moeder. Maar Aleid was hem blijven bekoren. Hij
dacht aan haar mat-gele gelaatskleur; dat gaf haar iets ouds en strengs - maar haar
oogen waren jong en heur haar heel zacht. Hij hield veel van vrouwenhaar, hij hield
van kleine, donkere krulletjes, en van een forsche golf in 't blonde. Maar over Aleid's
haar viel weinig te zeggen. Het was echt vrouwenhaar, heel soepel en glanzend
bruin, met lichtere plekken, alsof de zon erin speelde, en ook daarvan hield hij. Hij
dacht aan de ferme houding van haar lichaam, het pittig en toch kalme rhytme van
haar gang. Voor haar liefde tot kinderen had hij een klein spotlachje. Dat was ook
niet het meest zuivere in haar, meende hij. Maar de kameraadschappelijke omgang
met haar moeder vond hij machtig aardig, en wilde zich zelve niet bekennen, dat
hij ook eerbied daarvoor had. Kom, zou ze tot die zeer zeldzame vrouwen behooren,
die de echte vriendschap kenden? Als hij weer zag, hoe ze zich dien avond aan
den dans had gegeven, hoe haar oogen blonken en ze heimelijk keek naar de roos
op haar borst - Hij lachte, en sloeg met zijn stok tegen een paaltje. Zie zoo, hij moest
er nu bijna wezen. Was dat Aleid, die daar aan kwam loopen? Ja, hij herkende haar
rustigen gang en opgeheven gezicht.
‘Juffrouw ter Weert.’ Aleid schrok en bleef hem een oogenblik stil aankijken.
‘Zoo, bent u het,’ zei ze dan. Die enkele woorden ook, herkende hij glimlachend.
‘Ik was op weg naar u toe - ik had lang geleden willen komen, maar een vriend
van me in Utrecht werd ziek en ik moest zijn praktijk waar nemen. Druk gehad, al
dien tijd, - maar nou ben ik weer
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vrij man.’ Ze praatten; hij vroeg naar haar moeder, naar haar zelf ook. Zij beperkte
zich meest tot een kort antwoord. Hij voelde wel dat hij haar een beetje overvallen
had. Ze kon ook niet anders doen dan in haar vluggen tred voortloopen naar de
straat waar ze wezen moest.
‘Het spijt me, maar ik heb een afspraak met mijn naaister.’
‘Ik kom dan gauw eens aan.’
‘Graag, - hier ben ik er.’ Hij deed een stap achteruit en nam zijn hoed af. Maar ze
vroeg eenvoudig: ‘krijg ik geen hand?’ en keek hem heel even verwonderd aan.
Haar oogen hadden toen de argelooze, open blik van kinderoogen.
‘O zeker.’ Hij drukte haar hand en boog, maar draaide zich toen vlug om. Het
roerde zich in hem; hij liep te praten, te lachen en stilletjes te gebaren. De sterke
zon, die de rijp deed smelten, stak hem, zoodat hij plotseling zijn groote passen
inhield en, met druk beweeg, zijn jas losknoopte. Wat een hitte, mompelde hij - en
diep in den herfst toch al - nachtvorsten. Ze zag er wintersch uit; heur haar leek
blonder tegen 't zwart fluweel van haar muts, en haar oogen waren enkel grijs,
zonder den blauwen gloed, dien hij er in gekend had. Hij lachte - ja, onder den
blauwen zomerhemel, waarin de sterren flikkerden; - haar oogen als sterren in haar
mat blanke gezich. Nu was ze koel en rustig - en van kinderlijke eenvoudigheid:
krijg ik geen hand, vroeg ze, zoo zonder blozen. Dien avond, toen de dorpskinderen
hun feest vierden, dien avond zou ze niet hebben gevraagd om een handdruk. En
hij had haar toen niets gegeven. Een kus kon je weigeren, een warme omhelzing een koele handdruk niet. Op zijn kamer gekomen smeet hij jas en hoed neer, en
liet zich achterover vallen in een leunstoel. ‘Och kom,’ zei hij luid-op, ‘och kom, dàt
meisje.’ Maar in hem was een stem, die langzaam antwoordde: zeker, dat meisje.
Den volgenden middag al ging hij naar haar toe en bracht haar een tuiltje
korenbloemen mee. Ze scheen dat allerminst te hebben verwacht; ze liep wat rond
met de bloemen, vertelde onderwijl, zoo bij horten en stooten, van haar moeders
gezondheid, en bedankte hem dan nog eens weer. Er was ook iets van zelfbewuste
terughouding in haar, wonderlijk verweven met haar simpele vrijmoedigheid. En hij
voelde de spanning van zijn begeerte.
Hij liet een paar dagen voorbijgaan, toen vroeg hij haar mee naar de schouwburg.
Het was een avond in 't begin van December, het regende niet en er was geen wind.
Aleid keek omhoog, zoodra ze buiten stonden.
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‘Weer een avond zonder hemel, na een dag zonder zon. We worden wel op de proef
gesteld, den laatsten tijd.’
‘Toen ik u tegenkwam, scheen de zon, weet u nog? en alle rijp smolt weg.’
‘Neen, ik weet dat het zoo donker was vanmorgen en dat moeder heeft geklaagd,
wat ze zoo zelden doet.’
‘Kom, in de schouwburg zal het licht zijn en vroolijk.’
‘Het is een beroemd stuk, niet, La dame aux camélia's? - maar ik weet niets van
den inhoud. Is het flink treurig, daar houd ik van, dan lach ik later weer om mijn
tranen.’
Hij fronste zijn wenkbrauwen en verzweeg, het stuk al meer te hebben gezien.
‘Maar ik houd niets van tranen.’
‘Zoo.’
Nu glimlachte hij stil, om dat kleine, bitse antwoord en keek ongemerkt naar haar.
Wat stapte ze weer parmantig en leek even groot als hij zelf door de fiere houding
van haar lijf. Ze moest die fierheid nog niet afleggen tegenover hem, niet zoo gauw
zich gewonnen geven. Altijd weer opnieuw ver weg zijn, hoog en ver, heel even
onder zijn bereik misschien, maar even plotseling weer ontglipt. En dan ineens zou
hij haar toch grijpen, naar zich toe halen en in zijn armen houden. Dan mocht ze
teerhartig zijn en praten van tranen en weemoed, nu nog niet - niet zoo gauw.
Onderwijl dacht Aleid over zich zelf. Ze begreep niet recht waarom ze zich gedrukt
had gevoeld, nu ze een heelen avond samen zou zijn met hem. O, ze wilde genieten,
iedere minuut wilde ze proeven en niet eerder laten gaan dan vóór ze den prikkenden
smaak en den lichten geur ervan genoten had. Ze balde de vuisten in haar mof. ‘Ik
heb nog nooit gehuild in den schouwburg; ik heb alleen wel eens gedacht dat het
plezierig moest zijn het te kunnen. Ineens naar je zakdoek moeten grijpen, en dan
zoo'n beetje verlegen snotteren - passe-moi le mot.’ Ze lachte. ‘Maar weet u wat ik
werkelijk beroerd vind? Geld. Menschen die kibbelen en elkaar verwijten doen over
geld.’ Hij antwoordde niet. Hij dacht aan Marguérite, die midden op het tooneel zou
staan en haar handen in wanhoop opheffen, als om haar arme hoofd te beveiligen
tegen de verwijten van haar minnaar en zijn in verachting en haat haar toegesmeten
geld. Indertijd had hem dat niet bijzonder bewogen. Integendeel, hij herinnerde zich
weer zijn kleine ergernis, om het dunne, rinkelende speelgoedgeld, waar de man
mee smeet, dezelfde namaak-
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dukaatjes - zijn laatste - als Cyrano den schouwburgbezoekers toewierp - mais quel
geste.
‘Ik weet niet,’ zei hij, ‘misschien is het toch iets met geld, bereidt u maar vast voor.’
Ze lachte. ‘O, het zal wel losloopen.’ Maar ze had niet kunnen zeggen, of ze zich
meer tot lachen dan tot schreien voelde geneigd.
En ze bedwong haar tranen, tijdens het spel. Het viel ook niet heel moeilijk, het
werd alleen zoo'n stil verdrietje in haar om die vrouw, die haar liefde niet kon doen
glanzen over den vuilen, donkeren schijn der dingen.
Hij keek naar Aleid, toen het gordijn dicht viel. Ze staarde nog voor zich uit.
‘Ik heb het u wel gezegd,’ zei hij, dicht aan haar oor.
‘En ik huil dan ook niet.’ Ze stonden op.
‘Het zal heel vol zijn in den foyer, willen we naar buiten gaan?’
‘Ja graag,’ zei ze gretig.
Op straat gekomen, liepen ze zwijgend eerst. God, dacht hij, is ze nu waarachtig
onder den indruk van dat stuk. Maar tot zijn verwondering bleef zijn ergernis daarover,
die hij toch zoo gerechtvaardigd achtte, vrijwel uit. Hij voelde lust zijn arm door den
hare te steken en, naar haar overbuigend, grappig vroolijke geschiedenissen te
gaan vertellen, een beetje achteloos, en toch zoo recht in haar luisterend gezicht.
‘Het loopt niet onvoorspoedig af met onze heldin,’ zei hij.
‘Wel heeft ze een akeligen hoest op 't laatst, zoo wat Heine zou noemen: einen
unsterblichen Husten, - maar die behandelt ze en bagatelle. Weet u, ik heb een
ouwen man gekend, die bang was voor den dood, of, zooals hij zei, voor de
onsterfelijkheid. Die onsterfelijkheid is een raar ding, de menschen kunnen zich dat
toch nooit zoo recht onlichamelijk voorstellen. Die ouwe baas dan had ook einen
unsterblichen Husten, en tusschen elke twee aanvallen in, zei hij dat ik hem gezond
moest maken, want dat hij om den dood niet met die beroerde hoest de eeuwigheid
in wou. Later heb ik dat meer gevonden, dat verlangen van de menschen om gezond
te sterven.’
‘Wel een dwaas verlangen.’
‘Ja - want de opvatting is toch tegenwoordig, dat we alleen ziek en oud worden,
omdat we nu eenmaal sterven moeten; dus, om den dood niet al te cru te doen zijn,
eerst den göttlichen Schnupfen.’
Even voelde ze, dat hij iets neerbuigends had in zijn troost, want het liefst zou ze
immers over het tooneel hebben gepraat. Maar ze
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lachte en keek naar hem op. Hij liep voorover gebogen en zijn gezicht was heel
dicht bij het hare. Ze meende een warmen glans te zien in zijn lichte, verstandige
oogen. Ze werd ineens vroolijk en liep in vlugger stapjes naast hem voort. Wat later,
terug in de zaal, glimlachte ze nog om al zijn dwaasheid en fluisterde hem toe:
‘Het stuk heeft u toch voor me bedorven.’
‘Goed - maar krijg ik vergiffenis?’
‘Niet zoo gauw, aan 't eind misschien.’
Hij kruiste met een breed gebaar zijn armen over zijn borst. ‘Would, it were ended.’
Aleid repte zich naar huis. De wilde wind vloog gierend om haar heen. Ze vermeed,
gejaagd, de groote plassen, en wilde dan weer op alle donkere, hooge torenklokken
kijken. Ze zou te laat thuis komen, - ze had moeder den heelen middag alleen
gelaten. Daar, de lichte klok van het tramhuisje. Even over 6 - hemel - juist reed
haar tram voor en ze wipte als eerste naar binnen, maar had dadelijk spijt en wilde
weer terug. Al die menschen zoo dicht om haar heen, ze moesten het haar aan
kunnen zien immers, zijn kussen gloeiden nog op haar wangen. Och, onzin. Toch
sloeg de hitte haar uit en ze boog haar hoofd, als om haar geld te zoeken. Toen
wilde ze weer bedenken hoe ze nu doen zou, thuis. Niets vertellen, dat had ze toch
af gesproken met Koen, en hij kwam vanavond. Natuurlijk, heel gewoon doen. Mooie
grappen, met die kleur, en dat late thuiskomen. O, als die avond nu maar om was,
en ze morgen den heelen dag bij moeders bed kon zitten, zonder veel praten
desnoods, hier en daar een woordje; moes zou alles wel begrijpen en goed vinden.
Morgen - Koen hoefde dan niet te komen, hij kon haar immers nog wel één dag vrij
laten. Ze bedacht, met een schok, dat moeder zich niet heel goed had gevoeld, aan
't begin van den middag. 't Was of ze wist ineens: moeder zou erger zijn. Op een
holletje liep ze naar huis, voelde zich gejaagd en moe. Jeanne deed open, zei:
‘eindelijk.’
Ze hoopte nog. ‘Zoo, eten we al?’
‘We hebben al gegeten, moes is erger. Het begon vanmiddag, nadat jij weg was,
- dadelijk daarna. Ze had zich blijkbaar nog even goed gehouden voor jou.’
Het klonk haar alles als strenge verwijten. ‘Is de dokter er?’ vroeg ze benepen.
‘Ja - je mag niet naar boven.’ Maar ze ging toch. Ze liep Jeanne
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haastig voorbij, en stond plotseling in 't weifelend licht van de ziekenkamer, en rook
de sterke lucht van medicijn en zag om moeder's bed het hooge scherm, waar ze
allemaal angst voor hadden, zij ook nog, omdat het voor hen duidde op vreemde
en heel erge dingen. Maar moeder glimlachte, toen Aleid naar haar keek, en de
dokter praatte rustig en bemoedigend. Even ademde ze allen angst uit, en, haar
borst weer verwijdend, dacht ze aan Koen, en aan het groote, warme geluk. Ze liet
den dokter uit, ze had moeite, niet iets vroolijks tegen hem te zeggen. Maar terwijl
hij zijn jas aantrok, vertelde hij haar van moeder, en dat hij den toestand wel zorgelijk
vond. En ze wist meteen: nu was alle geluk toch weg. Langzaam liep ze terug naar
moeder, die zich slapend hield. Er werd geen woord gesproken. Heel traag ging de
tijd voorbij; geen maatstaf voor den duur deugde er meer. Haar hoofd was zoo moe,
geen korten zin kon ze ten einde maken. Alle gedachten leken, gebroken, opgesloten
in haar hoofd en zeurden daar rond, zonder ophouden.
Eindelijk hoorde ze een luide bel, dat moest Koen zijn. Ze wilde bedenken, hoe
hem te ontvangen, hoe, zonder hem pijn te doen, hem te beduiden - Ja, och, als hij
maar gauw weer weg ging. Toen het dienstmeisje aarzelend klopte, was ze juist bij
de deur. ‘Ik kom, Annie.’ Sluipend ging ze, achter de meid, de trap af. Hij stond
onder de ganglamp, een forsche, blonde man. Wat smeltende sneeuw op zijn
donkere jas schoot kleine vonkjes uit. Even zwaaide hij met zijn hoed en strekte
lachend zijn armen. ‘Kind, hier ben ik.’
‘St, doe wat zacht, moeder is erg ziek.’ Ze stond dicht voor hem, en het opheffen
van haar bedroefd gezicht was als een onbewuste vraag om troost. Maar hij wist
niet dadelijk iets te zeggen. Hij had, den langen weg naar haar toe, loopen denken
aan haar heerlijke overgave. Hij voelde weer, hoe ze haar slank meisjeslichaam in
zijn armen gaf, hoe ze zich kussen liet. Nu stond ze voor hem en raakte hem niet
aan, maar een oogenblik hield ze haar opgeheven handen als kleine schilden voor
haar borst.
‘Je moet maar weer weg gaan, Koen.... en.... je hoort dan wel van me.... je moet
terug komen zoodra moeder beter is. Ik had zoo gehoopt dat ze je ontvangen kon,
maar het is nu onmogelijk.’
‘Het spijt me, lieve kind. Ja, daar ligt nu onze mooie illusie, gevallen en vertrapt.’
Ze begreep dat niet goed - ze begon vlug te vertellen wat de dokter gezegd had hoe ze was geschrokken, - hoe stilletjes moeder nu lag. - Toen nam hij haar hoofd
in zijn handen en
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keek haar glimlachend aan. Ze wist niet heel duidelijk wat ze nu verwachtte, een
paar lieve woorden, wat troost, - zijn belangstelling als medicus misschien. Hij deed
zijn oogen dicht en zoende haar wangen en haar mond, als zocht hij haastig met
zijn lippen, zocht en proefde. Het stille, warm gele licht van de lamp omvatte
koesterend hun hoofden. Aleid zag den goudglans van zijn haar en voelde over
haar gezicht de lichte vleugjes van zijn adem en den vasten, warmen druk van zijn
lippen. En ze dacht niet meer. Ze sloot haar oogen, als gaf ze zich nu weg in den
droom. Maar plotseling liet hij haar los. ‘Ga gauw naar boven, kind. Adieu, we zien
elkaar weer.’ En hij raapte bukkend zijn hoed van den grond. Ze streek vlug over
haar voorhoofd en wangen, als wilde ze allen blijden glans verjagen en weer zoo
strak en koel verdrietig zijn als toen ze gekomen was. Ze voelde zich zoo moe als
had ze heel, heel ver geloopen, en vond zich dan nog verdwaald op 't laatst.
‘Adieu,’ herhaalde hij, en zag niet eens haar tranen. En ze wist niet of ze ze voor
hem wilde verbergen, of dat ze ze toonen zou. Ze hield de deur voor hem open; hij zei nog iets, waarop ze geen acht sloeg - toen was hij weg. - Tegen de hooge
deur bleef ze staan en snikte. God, ze hield niet van hem. Wat was hij trotsch en
gevoelloos. Adieu, zei hij, en bukte zich naar zijn hoed en keek niet meer naar haar
om, lette er niet op, of ze zich schaamde en huilde, of ze kwaad was op hem, heel
akelig, machteloos kwaad. Ze zag zijn lichte oogen, die altijd wisselde van kleur en
altijd dezelfde bleven in hun koude verstandelijkheid. O God, wat moest ze doen. Ze zou hem schrijven, een langen, droevigen brief. Ja, ze voelde de woorden zich
toevloeien. Stil stond ze tegen de deur en snikte niet meer, maar leek te luisteren
naar iets, iets van minachting en wrange teleurstelling. Zóó anders dan ze had
gedacht, gehoopt; een breede stroom werd het van gekwetste liefde. Neen, ze wilde
dat niet. Ze richtte zich op, en begon langzaam naar boven te loopen. Ze dacht aan
haar moeder. Heel lang was ze misschien niet eens weg geweest, per slot. Moeder
kon haar nauwlijks hebben gemist. Nu kwam ze terug - en dat alles liet ze achter
zich. Een kort briefje: ik geloof niet dat ik je kan liefhebben - ik heb me vergist. Meer
niet.....
In de ziekenkamer was niets veranderd, en weer gaf het hooge scherm Aleid dat
kinderlijk gevoel van benauwenis. Moeder lag onbeweeglijk, als in slaap. Ze knielde
bij het bed, en keek lang naar moeder's mooie, bleeke gezicht. Het plan hem te
schrijven, gaf ze
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verloren. Ze hield van hem. Had hij anders kunnen doen dan haar kussen en daarna
weg gaan, wat haastig en plotseling, om zich niet heelemaal gevangen te geven
aan zijn liefde? Maar hij hàd zich immers over gegeven - ja, en had zich zelve terug
genomen ter rechter tijd en toonde zich weer koel en beheerscht in zijn kort adieu.
- Morgen, zoodra hij kwam, zou ze hem zeggen: ik heb je niet lief. Dat alleen. Geen
lange, zinlooze verklaringen, geen verwijten, geen schijn van droefenis. - Ik houd
niet van je. - Even beheerscht als hij zelve zou ze tegenover hem staan, hem dan
plotseling haar hand reiken: adieu. En dan? dan niets meer. Het oude huis en het
oude werk - het oude leven. Maar moeder was ernstig ziek en in het zuchten van
de grauwe dagen zou ze - hem missen - zijn lichte oogen, en zijn heldere, koele
stem. Zijn liefde. Ze voelde de gretigheid, waarmee ze greep naar dat woord: liefde.
En 't was voor het eerst, dat een man haar lief had. - Hugo? - God, wat een sukkel
was Hugo, vergeleken bij hem. Ze zag zijn mooie gezicht - ze droomde zich een
leven naast hem, droom-vaag, en buiten de koele hoogheid van zijn oogen. En weer
verliep een lange tijd.
Toen Jeanne met de nachtverpleegster binnen kwam, was het haar vreemd,
plotseling te praten over moeder.
In de dagen die volgden, zag ze Koen niet. Eenmaal liet ze hem zeggen, dat ze niet
van moeder weg kon, en eenmaal schreef hij en kort briefje: Lieve kind, het spijt me
vandaag niet te kunnen komen. Ik hoop dat het goed gaat met je moeder. Zie ik je
zoo gauw mogelijk nog eens bij me? Ik verlang erg naar je. Koen. - Ze had niet
kunnen zeggen waarom, maar ze verscheurde dat briefje meteen, hoewel ze zijn
mannelijk handschrift zeer bewonderde. Maar een dag later deed ze hem toevallig
zelf de deur open op zijn bellen. Hij was zoo blij haar te zien, hij nam haar dadelijk
in zijn armen en zijn stem klonk vroolijk.
‘Kom even binnen,’ zei ze, ‘moeder is wat beter vandaag.’ In den statig-somberen
salon traden zij beiden, twee jonge, gelukkige menschen.
Hij deed haar alle vorige dingen vergeten, hij vroeg haar, lachend, of ze reden
had gevonden te boudeeren? en lachend ontkende ze. Ze ging vóór hem zitten op
den grond en keek naar hem op, haar armen breed-uit over zijn knieën.
‘Koen?’
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‘Wel? ik zit hier en luister gewillig.’ Aanmoedigend, als tegen een kind, knikte hij.
Maar ze bloosde even. ‘Je moest zoo niet doen, ik durf dan nauwlijks praten.’ Hij
bracht zijn lippen dicht bij haar oor.
‘Wat wilde je graag vertellen, je geheimste droomen? overwin je schuchterheid,
jonkvrouw.’ Ze begon te praten, en haar zachte, trillende stem werd vaster. Maar
na een oogenblik van zwijgen, toen zij nog glimlachte om de stille bekoring van haar
eigen woorden, zei hij bruusk: ‘Ik ben niet zoo heel fijn-gevoelig, kind, denk daaraan,
ik zal je wel dikwijls grieven door een woord, of een houding.’ - Maar alle pijn die hij
haar doen kon, leek haar geluk. Ze kuste hem.
‘Stil, niet over praten, we zullen gelukkig zijn.’ Hij was ernstig geworden en schoof
haar armen van zich weg. ‘Zullen we? zeg het niet te lichtvaardig.’
Ze keek hem aan, met lachende glansoogen, ze meende zoo stellig dat haar
vreugd zou overwinnen.
‘Koen?’ Maar toen zag ze zijn koude oogen.
‘Je deedt beter, niet zooveel van me te houden.’
‘Bezwaart het je?’ vroeg ze huiverend en voelde, één oogenblik, de onmacht van
zijn liefde, die haar liefde neersloeg. Ze ging voor hem staan, en keek lang naar
hem, peinzend en met een droeve berusting, die ze zelve niet geheel kende. Opnieuw
omvatte hij haar, liefkoozend, en nam, tusschen de kussen die hij haar gaf, zijn
woorden voorzichtigjes zoo half terug. Maar ze luisterde niet.
‘Ik moet naar moeder, laat me vrij,’ zei ze. Hij lachte luid op en ging de kamer uit,
de gang door. Zij volgde. ‘Behoor jij dan ook, mijn kind,’ zei hij luchtig, ‘behoor jij
ook tot de schuchter zoete meiskens, die als laatste redmiddel, als tooverwoord dat
de boeien slaakt, het bijkans heilige “moeder” fluisteren?’ - Ze antwoordde niet - ze
zei kleintjes: ‘dag Koen.’ En om de meid, die bij open deur de stoep schrobde, boog
hij ten afscheid: ‘dag juffrouw ter Weert.’
Maar haar onrust duurde voort. Ze verlangde naar hem, den heelen dag - ze leefde
van uur op uur, of hij niet komen zou. Haar gewone werk in huis en in de ziekenkamer
vorderde langzaam, stroef en onwillig. Ze liet veel aan Jeanne over, gebood de
dienstmeisjes, achteloos, en wist dan wel, zoodra ze wegliep, dat er veel verkeerd
zou gaan. Maar 's avonds, in de stille schemerkamer naast het bed, zuchtte ze haar
onrust uit omdat hij niet gekomen was, en niet meer komen zou, en voelde zich
beter, veilig even. Moeder vroeg eens, wat het was, dat
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haar zoo hinderde? Ze wilde haar hand lostrekken, die moeder vasthield; ze bloosde
en zocht haastig een uitweg, maar voelde de kracht van die simpele vraag
onverminderd. ‘Ik - ik maak me ongerust over jou.’
‘Werkelijk?’
‘Och - later zal ik het je zeggen, als je beter bent.’
‘Maar misschien word ik niet beter.’ - Ze drukte haar warme lippen op moeder's
hand en in haar oogen welden mild de tranen.
‘Ik wilde dat mijn Aleid gelukkig was.’
‘Ze is gelukkig, heusch.’ Nu drupten de tranen langs haar wangen en door het
troebele waas voor haar oogen, leek haar moeders glimlach wel heel droevig. Ja,
haar besluit stond nu vast. Maar het woog in haar borst als een zware steen, die
alle gevoelens omlaag hield, knakte en deed verleppen, die schrijnde aan alle
wanden. En waarom - waarom? Ze had hem toch lief. Zonder reden, in dom brutale
willekeur, zou ze haar geluk verdoen. Waarom? - maar uit moeders wijze oogen
kwam haar heel even het antwoord: die man houdt immers niet van je. - Eén kort
oogenblik - toen verloor ze weer dat besef. Toch schreef ze hem dien avond, dat
hij een heele week niet komen moest. Ze wilde zich uitsluitend aan moeder wijden,
want moeder zou misschien sterven, en voor hun liefde bleef nog zoo veel tijd,
nadien. Ze huilde zachtjes, terwijl ze schreef - ze meende dat hij alles begrijpen zou
uit dien brief, en onbewust deed het haar pijn, dat ze moeders dood zoo bedriegelijk
gebruikte om haar angst voor zijn koele oogen te verbergen. Het werd een lange,
van liefde kreunende brief. Toen ze hem aan 't eind overlas, verwarde hij haar, maar
kwam haar toch ook mooi en aandoenlijk voor, zoodat ze hem haastig ter verzending
gereed legde.
In die week vielen de Kerstdagen. Zoodra Aleid even weg kon uit huis, kocht ze
geschenkjes voor Jeanne en de jongens. Ze had het vaste plan Koen iets te sturen.
De keus voor hem kon niet moeilijk zijn, dus haastte ze zich niet daarmee. Maar na
de Kerstdagen, die ze als fluisterend vierden in de door kaarsenvlammen
schemerverlichte kamer, begreep ze dat haar plan niet ten uitvoer kon komen. 't
Was of het toch ook niet stierf, die gedachte: ik zal hem iets heel moois geven. Maar
wanneer? och, dat deed er zoo weinig toe.
Ze werd rustiger en gaf al haar zorgen aan de huisgenooten. Soms, als ze's nachts
wakker werd - ze wist niet waardoor - voelde ze zich eenzaam in het wijde, stille
donker, en verlangde naar hem. Of eigen-
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lijk: verlangde haar liefde terug, die zoo zalig haar had vervuld, die het ernstig
sleepende leven maakte tot één kort en blij festijn. Ze staarde in den nacht, ze
voelde zich angstig en ziek. Ze begreep niet meer, wat ze wilde, wat ze had bedoeld
met hem het komen te verbieden. Toch zag ze niet als eerste mogelijkheid in den
nieuwen dag die zou lichten, hem terug te halen bij zich. Het was alles voorbij en
verloren voor goed. Eens, toen het woei in den nacht, dacht ze aan een vreemd
vers:
‘Wij zijn maar als de blaren in den wind,
Ritselend langs de zoom van oude wouden,
En alles is onzeker, en hoe zouden
Wij weten wat de wind alleen weet, kind.’

En ze zag een bosch in den herfst, naakte, gekromde takken tegen een blinde lucht,
een vlak en verlaten land, dorre bladen, die moesten dansen naar de grillen van
den wind. Ieder willoos blad een kleine mensch, die maar voort moet door het leven,
die wel kan vragen, maar geen antwoord ooit krijgt, die denkt, maar nooit zal
begrijpen.
‘Veel liefde ging verloren in den wind,
En wat de wind wil, zullen wij nooit weten.’

Ze huiverde en sloot haar oogen. Maar de nacht bleef en de wind woei om het huis,
fluisterend wat niemand verstaan kon. Veel liefde ging verloren in den wind. Verloren,
als een goud-geel blad, mooi maar broos, voorbij gewaaid, verloren voor goed.
En ze bleef rondloopen met haar verlangen, dat was als een door tranen heen
smeekend kindje, innig zich aanvleiend tegen haar borst, met kleine handjes die
droef streelden langs haar gezicht, en blinkende hoopvolle oogjes, opgeheven naar
haar oogen. Ze wilde den vasten druk van het kindje niet missen, zij zelf hield het
dicht aan haar hart. Maar de droomen over het verwachte leven werden
schimme-vaag, verijlden meer en meer. Aan 't eind van de week, voor hij weer terug
kon zijn gekomen, schreef ze hem, dat ze hun verloving niet langer wilde. Ze werd
heel kalm daarna. Ze lachte met moeder, die voor 't eerst op zat in bed.
‘Bijna zou ik denken, kind, dat werkelijk zorg over mij je hadt veranderd. Want
vandaag zie ik weer de ouwe Aleid in je.’ Even strekte ze haar lichaam nog wat
meer, en glimlachte kalm. Ze droeg, dien dag, een donkere japon, waarvan de rok
wijd-uit viel tot op haar voeten. De zon gleed over heur glanzend bruine haar. Ze
hief haar hoofd op,
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en voelde de zonnewarmte weldadig om zich heen, voelde de mooie, jonge
waardigheid van haar lichaam.
‘Zeker, onrust over jou, en nog iets anders, dat vertel ik je later misschien.’
- Koen schreef terug, een brief zooals ze had kunnen verwachten. Een wat al te
moderne vrouw, noemde hij haar, niet zonder pretenties, maar tot weinig in staat,
wel het allerminst tot: liefhebben. Het stelde haar toch nog teleur in hem, en het
kreunend verlangen zweeg, voor korten tijd.
Er gingen drie maanden voorbij, koude, donkere wintermaanden. De moeder werd
erger ziek. Ze had zich beter gevoeld een tijd lang, maar stortte toen weer in. Een
nieuwe kwaal voegde zich bij de ouden. Het ging zooals de dokter had gevreesd,
dien eersten avond, toen hij plotseling werd geroepen. Betty kwam over en hielp
Aleid in het vele en droeve werk. Ze praatten weinig samen. Een enkele keer was
het een grapje over één van haar kinderen, dat Betty vertelde, als ze in de huiskamer
zaten, en tuurden met moede, overwaasde oogen, in de grauwe regenstraat. Een
nat en guur voorjaar heerschte buiten, een ruwe, onbestendige wind. En eenmaal
noemde Betty Koen's naam. Ze had hem in de stad gezien, met een meisje dat ze
nog kende van school, Corrie van Dijk, een heel mooi meisje, herinnerde Aleid zich
wel?’
‘O ja, maar hoe ken jij Koen Valkenbosch?’
‘Ik kende hem niet, Corrie stelde ons voor.’
‘Waren ze - verloofd?’
‘Nog niet misschien - maar heel verliefd, heel chaud.’
‘Corrie van Dijk - een appelengezichtje, prachtig vel en prachtige tanden.’
‘En krulhaar.’
‘Zeker, véél krulhaar.’
Daar was het bij gebleven. Loom zaten ze in de vensterbank, en streken veel met
hun hand over hun voorhoofd, om dat warme, stootende kloppen te stuiten. Het
verwonderde Aleid dat het haar zoo weinig deed: Koen met Corrie - alsof ze niet
verwacht had, door alles heen, dat hij ééns terug zou komen bij haar. Ze schudde
stil haar hoofd: ze had het dan zeker ook niet verwacht. Ze moest toch ook eindelijk
wijzer worden: - je leven zou kunnen voorbijgaan met
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wachten, en nooit kwam je toe aan de dingen zelf. Maar och - was het verwachten
minder reëel dan het bevredigd zijn? Ze wist het niet. Kom, zei ze, ik ga naar moeder
terug.
- En weer een maand later stierf de moeder, in het eerste lichten van een mooien
morgen. De drie oudste kinderen waren bij haar bed. En allen zagen ze de milde
vrede van dezen dood. Ze snikten niet - ze stonden heel stil en keken aandachtig
toe. De moeder had niet gesproken, had hen aangezien, één voor één. Ze waren
alle drie groot, en stonden rechtop naast haar, de armen slap langs hun lijf. Ze keek
naar hen en knikte, onmerkbaar. Voor Aleid was ze het meest geweest, het meest
zich zelf: - de mensch, die vanuit zijn eigen menschelijkheid de ander tracht te zien.
Voor Jeanne was ze de altijd lieve moeder, die glimlachend troosten kon, die een
donkere wereld lichter maakte door het licht van haar oogen. Voor Betty een klein,
klein beetje de bewierookte roman-moeder, blijmoedig en charmant tot in het ergste
lijden. - Ze was bedroefd, om haar beide jongens het meest, omdat het nog kinderen
waren, en alle verdriet voor kinderen zoo onmeedoogend hard is - en dan om Aleid,
die haar het zeerst zou missen. Maar over haar droefheid lag een vrome glans van
blijdschap om haar eindelijken dood. Niemand wist hoe moeilijk haar het leven was
geweest, het allerzwaarst wellicht juist de strijd, dit niemand te doen weten. Nu,
haar laatste levensuur, voelde ze, groot en plechtig, de dankbaarheid om dit
welslagen. Zoo droeg haar gelaat dus, dicht bij den dood, die uitdrukking van
weemoed en blije vrede, die het ook tijdens haar leven, maar niet altijd zoo sterk
en gaaf, had gedragen. En het oogenblik kwam, waarin ze stil haar leven uitzuchtte.
Zelf sloot ze nog met zwak gebeef haar oogen; toen werd haar blinde gezicht
rimpeloos, onbewogen, als haar handen, die lang al hadden gerust, ineengeslagen
op haar borst. Haar trouwring had ze sinds jaren afgelegd, en haar naakte handen
waren smal en blank als de handjes van een kind, maar teer als die van een heel
oude vrouw.
Ze kusten haar niet, ze verlegden ook niets aan haar; zooals ze daar lag, was
het alles goed, dat voelden ze, ondanks hun scherp verdriet.
's Avonds, toen de jongens eindelijk naar bed waren gegaan, zaten ze bijeen en
weenden. Het meest voelden ze zich nu bedroefd om de rauwe en niet te
beheerschen smart van de broertjes - juist zooals de moeder het had gevoeld. 't
Was of de lange huilkreten nog klonken door de nu stille kamer, waarin ze geen
van drieën de lamp dorsten aansteken. En dus bleven ze maar in 't donker zitten,
en hun tranen
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vielen vrij, nu geen de ander meer zien kon.
Den volgenden morgen kwam Betty binnen, juist toen Aleid geheel gekleed was,
en voor het open raam van haar slaapkamer naar buiten keek. Ze zagen aan elkaars
gezicht de matte moeheid van een doorwaakten nacht, en tuurden toen beide haastig
naar buiten. Het was een milde, vochtige morgen in 't laatst van April, zoo'n morgen
waarin vele knoppen tegelijk opengaan, en de jonge zon van alle blaadjes gretig
de dauw inslurpt. Juist vloog een vlucht duiven op in de goud doorwemelde lucht.
Hun grauwe vlerken blonken, hel wit, bij 't keeren. Aleid keek, aandachtig, naar hun
wijde kringen en probeerde vlug hen te tellen, een spelletje dat moeder graag deed.
Maar bij iedere zwenking raakte ze verward. Toen voelde ze Betty's arm om haar
middel en, op zij kijkend, zag de groote troebele tranen beven aan Betty's wimpers.
‘Och toe dan,’ zei ze dringend, en kuste haar wang. En, zich weer oprichtend, voelde
ze iets van de oude veerkracht één oogenblik, en zag den blauwen hemel, ver en
hoog. Trager nu vlogen de duiven, in dichter kringen om hun houten til. Kinderen
joelden op, in de straat beneden hen.
‘Hoe mooi is alles,’ zei ze, en haar stem trilde even, ‘hoe mooi en hoe vredig.
Stilletjes, stilletjes gaat de wereld haar gang, Betty, en wij moeten mee, we kunnen
niet anders, wat ons ook gebeurt, is 't niet?’ Ze zwegen, een korten tijd, die hun
beiden heel lang leek. Maar in Betty's tranen glinsterde de zon en ze veegde hen
weg met haar hand.
‘Zullen we gaan, Aleid, om de jongens?’
‘Ja.’
Ze lieten het raam open; ze lieten achter zich de lenteboomen en de kirrende
duiven. Maar even nog woei om hun hoofd de zoele lucht, heimelijk.... als van nieuwe
beloften.

IV.
Na Jeanne's huwelijk woonde Aleid alleen met de jongens in het groote huis. Ze
trachtte het hun goed en prettig te maken. Glimlachend rustig wilde ze zijn, maar
met altijd heldere, wakkere oogen; sterk levend, maar in groot menschelijke
waardigheid. Een enkele maal leek haar het leven hard en vreugdeloos. Dan was
het haar wel alsof het huis weerklonk van stemmen, die pijnlijk luid om haar riepen,
die haar naderden, zoo ze niet dadelijk antwoord gaf, die tegen haar aan-
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sloegen en haar duizelend deden wankelen. O God, altijd moest ze overeind staan,
en overal tegelijk aanwezig zijn. 's Nachts droomde ze dan van rusteloos werk,
waarbij ze telkens, telkens neerviel. Een moeheid zooals ze nooit gevoeld had,
leerde ze in die droomen kennen, maar ook een kracht tot volhouden, tot toch verder
gaan, waarnaar ze, wakker geworden, droef verlangend keek als naar een
onbereikbaar ding aan verren horizont. Er kwamen dagen waarin ze heel veel aan
de gestorven moeder dacht. Ze zou dan, blij en droef met het helder
herinneringsbeeld, de jongens over moeder praten. Die luisterden, vaag ontroerd,
en gaven haar een lieven zoen, vóór ze wegliepen naar school. ‘Dag moedertje,’
zeiden ze soms, en ze deed haar best hen niet al te zwaar te omhelzen, wei wetend
dat ook de liefde, voor kinderen licht en kinderlijk moet zijn. Maar verder op den
dag, in de vele uren van eenzaamheid, kon ze de herinneringen niet altijd meer
beteugelen. Ze overrompelden, kwetsten haar, en ze huilde snikkend om haar
nederlaag. Moeder, wat blijft er nu nog over, wat is er dat ik van het leven verwachten
kan? - Maar als ze de harde jongenstemmen weer hoorde, schrok ze op en
probeerde te glimlachen.
Dikwijls verlangde ze naar een kindje - een klein kindje dat altijd bij haar zou zijn.
Aan de liefde van een man dacht ze heel zelden - en wanneer ze daar al eens van
uitging, vond ze zich zelf spoedig terug bij het kindje, dat ze verzorgen, koesteren
moest. Een kindje. Ze zag het als belooning voor haar moeilijk leven, maar als troost
vooral, als verzoening met de groote wereld buiten haar. Een vader hoefde het
kindje niet te hebben. Ze had het gevoel alsof de geest van alle goede menschen
er vader van zou zijn. Maar een moeder, om het iederen dag, ieder uur, opnieuw
te ontvangen. Opnieuw dankbaar aan haar borst te tillen, en het de wereld te toonen.
De moeder - zij. In grooten, bijna angstigen deemoed, voelde ze dan soms, een
Maria-ideaal in zich te dragen. Maar juist zoodra ze dat besefte, gaf ze het ideaal
verloren, viel het, dood, aan haar voeten. Ze kon dat niet verwachten, dat nooit - ze
kon er nauwlijks bewust over denken. Had Maria, de moedermaagd, een kind
gewenscht als verzoening met het onbegrepen leven? En had de felheid, de sterkte
van haar geloof, dien wensch vervuld? Of hadden de kleine menschen haar heiligheid
uitgeroepen, terwille van haar grooten zoon? Ze wist het niet - maar eens, dacht
ze, zou ze het begrijpen. Of zou ze leeren moeten, het niet te mogen weten, en dan
toch in eenvoud, als een blij kind, door het leven te gaan? Het maakte weemoedig
en stil, al die vragen. En ze zocht, hui-
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verend, de kleine plichten, waaraan ze haar denken binden kon.
Koen's naam hoorde ze soms nog noemen door Betty. Kort na haar moeders
dood, vier jaar geleden nu haast, was hij getrouwd met Corrie van Dijk, en had zich
in het dorp gevestigd, waar Betty en Albert woonden. Aleid had hem ook nog wel
eens gezien, zoo in 't voorbijgaan en was dan omringd geweest door Betty's vroolijke
kinderen. Toch wist ze wel, dat hij niet zoo zelfbewust meer keek als vroeger, en
als ze dacht aan het onrustig dwalende van zijn oogen, voelde ze een vaag verlangen
zijn hoofd te streelen en het, heel stil, te laten leunen aan haar borst. Ze zou niet
met hem hebben kunnen praten. Misschien was er veel onuitgesproken tusschen
hen - misschien, als ze eenmaal begonnen, zou er een stroom moeten volgen van
schijnbaar verklarende woorden. En dat juist wilde ze niet - geen vertroebelende
roering, en vooral, vooral geen verwijten. Ze begreep wel dat hij niet heel gelukkig
was met Corrie. Betty had aanvankelijk hun samen-leven geloofd, maar zweeg nu
sinds lang daarover, zei soms, schouderophalend, dat ze niets wist, en trouwens
hem noch Corrie lijden mocht. En Aleid vroeg zich af wat ze voor Koen voelde. Haar
verlangen hem soms iets te geven, een beetje troost, of - och, ze wist nauwlijks wat,
voelde ze als zuiver menschelijk alleen. Ze dacht wel eens dat hij, hij toch in staat
zou zijn haar liefde te wekken, maar ze dacht het half onbewust en heel vluchtig.
Want hij was met een ander getrouwd en leefde buiten haar kring.
Op een morgen lag er een brief van Betty op de ontbijttafel, toen Aleid de kamer
binnen kwam. Ze begon hem dadelijk aan de jongens voor te lezen, een beetje
voorzichtig, zooals ze altijd deed.
‘En verder weer wat geheimpjes?’ vroeg Henk, toen ze plotseling stokte.
‘Och ja, iets dat heelemaal niet belangrijk is voor jullie.’
‘Nou, laat ons daar dan zelf over oordeelen.’ Maar ze zagen haar verwarring, en
knikten elkaar toe dat ze zwijgen zouden. Aleid vouwde den brief toen ook al gauw
weer dicht en zorgde voor thee en geroosterd brood. Maar terwijl ze de jongens
nakeek - wat werd Bob toch lang - voelde ze haar gedachten weer bezig met het
nieuws. Corrie was weggeloopen - schreef Betty, - er van door gegaan met een
schilder. Koen bleef alleen, met het kleine dochtertje. Stil bleef ze staan uitkijken,
tegen het glas geleund. - God, hoe kon een vrouw dat doen, weggaan, het huis
uitloopen waar je kindje sliep? Angstig, met zwaar kloppend hart, vol van de geluiden
rondom, die vijandig
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moesten zijn, het huis uitsluipen, als een dief, in den nacht, en triomfantelijk lachen
misschien, zoodra ze hem, dien ander, ontmoette op de afgesproken plek. Bah het was verachtelijk. - Die vrouw had niet van Koen gehouden natuurlijk - een
oppervlakkige neiging naar hem bespeurd, meer niet. Maar nu had ze dan lief? God, liefde was zoo iets moois, zoo sterk en zuiver, zoo eenvoudig als een
kinderlach. Arme Koen, achtergelaten met wat haar liefste bezit had moeten zijn:
het kind. Een rauwe spot was het met de heiligheid van het moederschap - het
slapende kind den rug toe te keeren. Stil - ze wist niet wat het haar mocht hebben
gekost -; liefde kon machtig zijn en alles eischend. Ze boog haar hoofd. Zou zij ooit
de jongens verlaten om een man? Ze wist het niet. Ze dacht aan het kindje van
Koen, een mooi donker meisje, dat Jetty heette. Wie zou zorgvuldig heur haartje
ontwarren, 's morgens, en onderwijl van de weerbarstige krulletjes een sprookje
vertellen? Wie zou haar in 't bad doen en haar helder lachen hooren om het spatten
van het water? en haar mooi gaaf kinderlijfje wasschen? Kleine Jetty. - Maar toen
zag ze den vader, die zich over het kind heenboog en het kuste. In zijn lichte oogen
was de donkere glans die ze eens meer daarin gezien had, een enkele maal, toen
hij zich voorover boog naar haar - door de weerspiegeling in die oogen van haar
eigen beeld? - Ze huiverde bij de gedachte dat de eene mensch de donkere diepten
aan kon wijzen in de ziel van een ander. En een kind deed het, onbewust. Toen de jongens uit school thuis kwamen, zagen ze Aleid van ver al achter het
raam zitten.
‘Stopt ze weer onze kousen?’
‘O nee, haar hoofd is niet diep genoeg gebogen daarvoor.’
‘Dan peinst ze over onze zonden. Ze ziet ons niet - nog niet; wat hebben we
misdaan, Bob?’
‘Ik voel me onschuldig as a new-born babe,’ zooals de Engelschman van morgen
zei. Hallo, ze wuift al, gelukkig.’ Ze zwaaiden met hun boekentasch en sloegen
tegelijk in draf. Het werd een vroolijke thuiskomst.
Twee maanden later kreeg Aleid een brief van Koen, waarin hij vroeg, haar nog die
week te mogen opzoeken. Ze schreef toestemmend terug en bepaalde dag en uur.
Ze verwonderde zich over de vlugheid waarmee ze antwoordde, alsof ze zijn vraag
had verwacht. Maar het
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gold immers hoegenaamd geen beslissing; - ze zou luisteren naar wat hij te zeggen
had, dat alleen. Toch voelde ze zich niet heelemaal vrij-uit tegenover de jongens,
bijna als had ze hun iets afgenomen, stilletjes, en was nu bang voor ontdekking.
Dan moest ze telkens bij zich zelf herhalen, dat er immers niets gebeurd was,
heelemaal niets. - Nee, nòg niet. - En ze bekeek zich zelf lang in den spiegel. Zie,
dat was er nu geworden van de fiere Aleid, zooals moeder placht te zeggen. Ze
wilde graag fier zijn. O, ze wilde alles aanvaarden wat het leven gaf en alles
behouden in herinnering, ook wat zij zelve had bedorven, verknoeid, besmeurd.
Maar dan toch met opgericht hoofd verder gaan - dat was fierheid. En alles
behouden, omdat niets volkomen verloren ging, de kwijnende roos niet, die ze had
gedragen om hem te bekoren, heel die geurige zomer niet, of het verlangen naar
zijn kussen, die eerste dagen van moeders ziekte. Misschien had het verlangen
dien even weemoedigen trek gemaakt om haar mond, en had die blije zomer den
milden glans in haar oogen gelegd. Och, kon ze eens alles kennen wat in haar had
gewerkt, zoo geheimzinnig en fluisterend als de feeën in kindersprookjes. Ze wist
wel, dat moeder's nabijheid haar heel veel was geweest. Koen's korte hartstocht
leek een verschrompeld dood blad, bij de open, ademende bloem van moeder's
liefde. Maar stil, Koen kwam terug - ze zou hem helpen als ze kon, - ze zou
toestemmen in wat hij wilde. En nieuwe verwachtingen sponnen hun fijne draden
tot een glinsterend web.
Hij zou in den vroegen middag komen. Langzaam liep ze door het huis, verzorgde
de koffietafel en bracht wat bloemen in de kamer waar ze hem wilde ontvangen.
Niet in den statigen salon, met zijn schilderijen in zware lijst; maar hier, in de lichte
woonkamer, met het verre uitzicht over plein en straten. Ze trok de lange witte
gordijnen nog wat meer open en pookte de kachel rood. Het was een kille en
onstuimige voorjaarsdag. De wind leek te hoonlachen om de logge wolken, die zich
overijlden in hun vlucht. Ze keek naar hun wisselend grillige vormen en het boeide
haar even. Wolken waren als menschen, die kwamen en gingen. Toen dacht ze
weer aan Koen; ze stond roerloos en peinsde, - haar oogen wijd open in haar stille
gezicht, - dacht aan hem. Toen hij vóór haar stond en ze naar hem opkeek, voelde ze weer, één kort
oogenblik, het beven van haar sterk gespannen verwachting. Maar ze glimlachte
en noodde hem binnen. En de glimlach verstarde om haar mond. Ze voelde het niet
- ze zette zich tot luisteren, tot
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wachten. - Hij praatte druk, over de treinen, het weer, de wegen. Zij, hoorde niet
veel, ze bleef wachten, luisterend of het nog niet kwam. En onderwijl zwierven
herinneringen om haar heen, raakten haar vluchtig en werden verdrongen door
spelende toekomstgedachten. - Hij vertelde van Betty en de kinderen. Toen zei hij
plotseling haar naam kortaf, en ze wist dat het nu komen ging.
‘Aleid - ik wilde je iets vragen, - je om een gunst vragen, maar ik wilde meteen,
dat jij, wanneer je toestemde, het niet als zoodanig zou beschouwen. Ik houd niet
van gunsten - ik wil ze niet.’ Ze knikte haastig. ‘Natuurlijk.’
‘Ja, misschien is het natuurlijk in een man als ik. Ik zeg wel dikwijls: ik wil - terwijl
ik nederig moest pleiten, bidden.’
Ze bewoog even haar handen in een vaag en wijd gebaar van overgaaf. ‘Zeg nu
maar wat je wilt.’
‘Ik wil naar Indië, ik kan hier niet blijven, in dit kleine, beroerde land. Corrie is er
ook uitgeloopen.’ - Hij lachte schamper - ‘ze had nog zoo'n ongelijk niet, wellicht denk eens, ze zit nu in Italië.’
Maar Aleid luisterde niet meer naar die laatste woorden. In schriklijke verwarring
dacht ze aan de jongens, die haar niet konden missen. Want voor haar was de
vraag gevallen: wat wil je van mij, en zijn antwoord daarop, snel en vast: dat jij met
me mee gaat Aleid, jij, als mijn vrouw. - Ze probeerde te spreken - haar stem was
ver weg. Toen bezon ze zich, met een schok, dat ze die vraag nog doen moest. ‘Maar - wàt wil -’
‘Mijn dochtertje, Aleid, kleine Jetty, zou je haar bij je willen nemen, haar verzorgen,
opvoeden? Bij mij kan ze niet blijven, dat is werkelijk een onmogelijkheid. Indië
deugt niet voor Hollandsche kinderen - en dan toch, ze heeft vrouwelijk toezicht
noodig.’
‘Corrie is de moeder.’
‘Corrie heeft àlle rechten verspeeld; zij heeft mij verlaten, vergeet dat niet.’
‘Neen - neen -’ Haar starre glimlach was aldoor gebleven. Hij zag het verwonderd.
‘Het overvalt je. Ik had misschien beter gedaan je eerst te schrijven. Maar je kunt
je nu lang en ernstig bedenken. Ik heb veel met je zuster gepraat, Aleid. Zij heeft
me het eerst gewezen op jou. Ze zei me, hoeveel je van kinderen houdt, en dat je
het nu niet zoo heel druk meer hebt, met de beide jongens alleen in huis. En - ze
meende zich ook te herinneren, dat je eens zelf gezegd had: ik zou een kindje bij
me willen
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hebben, een klein kindje, altijd om me heen. Hij lachte even. ‘Misschien weet je dat
nog wel.’
‘Ik weet niet -’ zei ze vaag.
‘Je hoeft niet dadelijk te beslissen, dat heb ik ook allerminst verwacht, hoewel
Betty me wilde doen gelooven, dat je onmiddellijk zoudt toestemmen.’ - Ze zwegen
nu. Hij voelde wel, haar alleen te moeten laten. Maar liever had hij nog wat gepraat,
veel gepraat. Hij zocht naar woorden. Onder woorden was het gemakkelijk, weg te
gaan; nu - temidden van dit zwijgen - ‘Het verwondert je toch niet te zeer, mijn vraag?
Je moet denken: ik ken je zoo goed, jou kan ik het kind met een gerust hart
toevertrouwen. - We zijn verloofd geweest, en ik heb je niet lief gehad, maar wel
hoog leeren achten in dien tijd.’
‘Niet lief gehad,’ herhaalde ze peinzend. - Hij werd ongeduldig. Dat ze nu juist
aan die woorden vast hield. Hij had zoo weinig lust, al dat oude op te rakelen, en
zuchtte even.
‘Als je wilt, kunnen we het daar een volgend maal eens over hebben?’
Ze stond op en schudde langzaam haar hoofd. ‘O nee, dat wil ik niet. - Maar ik
zal over je vraag denken.’ - De hand die ze hem reikte, hield hij vast. Even keken
ze elkaar aan, ernstig onderkennend, als zouden ze een weloverwogen strijd
beginnen. Toen trok ze haar hand weg en liet hem uit.
Ze liep terug naar het raam en keek naar buiten, zooals dien morgen vóór hij
kwam. Wat een kil, onstuimig lenteweer, dacht ze. Haar hoofd voelde zoo leeg,
maar toch zwaar en moe. Ze hoefde geen angst te hebben, niets geen angst en
verwarring. - Ze hoefde de jongens niet alleen te laten. Wat onbegrijpelijk moeilijk
zou het zijn geweest, als ze had moeten kiezen tusschen de jongens en hem. Maar
hij had haar nooit lief gehad, en zou haar nooit lief hebben. Er waren dus geen
moeilijkheden, niets, niets geen moeilijkheden. Goddank - ja zeker, goddank - daar
moest ze nu toch blij om zijn. Ze bleef in het oude huis, waar moeder gewoond had.
Ze zou moeders kamer tot de hare maken, daar kon dan ook het bedje komen voor
het kind. Ze knikte - natuurlijk, haar eigen slaapkamer was wat klein voor twee
bedden. Gretig dacht ze door over kleine veranderingen in huis, die ze moest maken
om Jetty, zoo zich zelf meer en meer ervan overtuigend, dat ze het kind zou
aannemen. Het was, alsof nu een ander voor haar had beslist: je moet dit doen, en
zij dat besluit aanvaardde alleen, met niet meer dan onderworpen gewilligheid. Maar de ontroering
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moest zich toch uiten, en de blijdschap. Ze klemde haar handen ineen, en wilde wat
zeggen, wat roepen, met luide stem. - Maar ze bleef stil. Even schokte een snik in
haar keel, en de spanning brak. Ze zou een kindje hebben om te verzorgen, een
kindje, heelemaal voor zich. God, dat was wat ze had gewild, wat ze bijna, bijna
had verwacht. En ze voelde zich vervuld van liefde tot een kind. De dagen zouden
licht zijn en heerlijk. Het zou haar niet meer wezen, als liep ze moeizaam door den
tijd - o, de vele, trage uren, - maar als leefde ze daarboven, in grooter eenheid,
buiten de grenzen van kleine, aardsche beperking. Ze zag zich zelve, vrij en gelukkig,
glimlachend zich buigen over het kind.
Ze wist niet hoe lang ze zoo stond, en keek en luisterde naar het leven dat komen
zou. De tijd bestond niet meer. Totdat ze, met een schok, dacht aan Corrie. Corrie,
die terug zou komen uit Italië, wakker geworden, armzalig, uit alle liefderoes. Corrie,
die ééns berouw zou hebben. Dan werd háár het kind weer afgenomen, dan bleef
er haar niets. Zij werd niet de moeder, nooit, al gaf ze het nog zooveel liefde. Moest
een vrouw dan juist door de lijflijke wellust en het lichamelijk lijden heen, om een
kind te mogen hebben? Ja, ja, ze besefte: zóó moest het, en zonder dat zou ze
geen recht hebben op een kind. Corrie behield haar rechten, ondanks de menschen
met hun luide meeningen.. en hun wetten, waarin ze al hun kleinheid hadden gelegd;
- Corrie de moeder, ondanks alles. En zij, zij mocht tijdelijk het kind verzorgen, omdat
dwaze ouders het wilden. Bah, ze zou het weigeren. Weigeren - kon ze dat nog?
Het bedje zou boven, op moeders oude kamer staan. Kleine Jetty; ze hoorde haar
lachen en springen door het huis en bedrijvig, praten met haar poppen. Waarom
zou ze weigeren? Iemand moest er toch gevonden worden, die dat verlaten kind
tot zich nam. Waarom zij dan niet? - Ze voelde wel, dat dit geen argument mocht
zijn, maar meteen ook stroomde alle heerlijkheid haar weer toe van dat zoo vaak
verlangde bezit. Kleine Jetty - ze zou Koen gauw laten weten - Maar ze leunde haar
hoofd tegen het raam, en huilde stil. Ze vreesde niet de smart van ééns weer het
kind te moeten afstaan; - ze wilde liever lijden dan nooit een groot geluk kennen.
Maar zij zelf was een vrouw. Ze richtte zich op en balde haar vuisten. Als ze een
kind begeerde, zou zij zelf het baren. Had Maria, in kuischheid, om een kind
gebeden? Neen, ze kon dat niet meer gelooven. Jonge dwaasheid was het, die
voorbij moest gaan. Wie den schoonen roes begeerde, moest zich dronken drinken,
niet
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den beker weigeren. ‘Neen Koen, neen,’ riep ze luid en wegwerpend. Ze voelde
een kracht in zich, een kracht tot daden. Maar wat moest ze doen? Ze hield haar
adem in, plotseling, en luisterde als naar een verren klank. Toen begon ze heen en
weer te loopen en praatte druk in zich zelf. Ja, Koen er van overtuigen, dat de
moeder het kind terug moest hebben. Morgen zou ze naar hem toe gaan en het
hem zeggen. Zij zelf, zij zorgde voor zich, ha, zij zorgde, ondanks dit, voor het mooie
leven!
Sept. 1917.
ELISABETH ZERNIKE.
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Verzen.
Het glorieuse sterven.
Aan mijn Vader.
't Was in Octobers laten tijd,
een dag van stille zonnigheid
en sterke geuren;
een breed gezweemde mist omspon
nog horizon tot horizon
d'uitbundigheid van kleuren;
maar waar het licht verruimend rees,
en rondom, waar het henen wees
verijdelend, z'n stralen,
daar lagen vlakten overschouwd
en hooge lanen slank gebouwd
als kathedralen.
Dicht bij 't bewingerde balcon
stond een kastanje in den zon
dien morgen fel te pralen,
een blad, van 't schelle schijnen bleek,
gelijk een groote vlinder streek
uit loovers opperzalen.
Een wagen, breed met hout belaân
zag k'achter zijn verschijning gaan,
het pad langs in een zwenk,
maar later paars voor 't koren weer,
wanneer ze wielenklagend neerreed in den enk.
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Was het een vlam, die laaide op
van af den voet, tot aan den top
en even stond gerezen?
of een verbeelding van het oog?
't Was of een zwenkend zwaard doortoog
o boom, flikkrend uw wezen!
Toch èven roerloos opgericht,
stond ge aandachtig in het licht
dat U doorpuurde,
tot, gelijktijdig met den wind,
een bliksem viel, en alles blind
doorvuurde!
Hoe helderder de zon omhoog
de nevelijke lucht doortoog
en 't zweven van de wolken,
hoe feller flitste 't op dien boom
van goud, dat gleed gelijk een stroom
of stak als dolken!
Maar als een zucht van wind bewoog
zijn lossen kroon en dien bevloog
als stormend water hoe schrikte ik op, en meende dat
een straal van vuur schoot op het pad
- ik lachte later Zoo stond hij heel dien najaarsdag
tot avonds laatste glanzing lag
op zijn verblijde bladen,
zoo stond hij vreezenloos en groot
in de open ure van zijn dood,
vreugdòverladen Al wat het leven had volbracht
in hem met bloesemprille kracht
gansch zijne uitgeplooide pracht
rijp ten verderve,
dat gaf nog eens en fel hij weer
in enkle trotsche vlammen, eer
te sterven - -
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Zoo zal een mensch staan, die zijn strijd
in alle stilte en zuiverheid
verlangend heeft gestreden,
en op wien, voor de dood hem nam,
een troost van God, gelijk een vlam
is neergegleden.
Hij zal ten ende biddend stil
inwendig sterk en vast van wil
grijpen ten leven,
maar zacht, zijn duistrend doel bewust,
maar als een koning toegerust,
zich overgeven.
MARTIEN BEVERSLUIS
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De stervende vogel.
Van takken tot takken verstorend gestort viel hij neder,
Verward in zijn sterven, de vogel, met schortenden veder
In ijdel vastklampen aan 't loover rondom zich voor 't dalen op 't pad,
zóó zinkt in October
verenkeld en sober
een blad. Nog poogden zijn vleugeltjes schuw en beangstigd in 't weren,
met telkens opstrevend gefladder ten hemel te keeren,
of schuiling te zoeken - o reddeloos reppen -! in 't vreemde gebied
der donkere aarde,
die hij immer omwaarde
en verstiet. De wiekjes tot steun aan den bodem gespreid en óptierend,
als een blad op een kringenden windvlaag den grond overzwierend,
vond hij eindlijk verwilderd van vreeze een schuilplaats, waar stil en devoot,
zich sloten zijn ved'ren
te saam in den teederen
dood. Was dit dan uw einde o vogel, o vrijheidverkonder?
Mijn zorglooze zanger der luchten, zóó gingt ge ten onder?
die over mij heen als een tartenden juichkreet droegt verre uw lied,
en enkel uw leven
door zingen en zweven
verried. Hoe vaak heb ik luistrend voorzichtig door 'r kieren der bladeren
U èven in 't zingen gezien, maar bij 't krakende nadren,
(één tak die bewoog was genoeg al), zien vluchten, ik hoorde alleen,
nog ritslen van loover
en 't wegreppen over
mij heen.
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Hoe heb ik mijn liefde voor U niet zien bitter verachten,
hoe heb ik uw argwaan gehaat, maar bij dieper gedachte,
de macht van uw vrij en onschendbare lied leeren helder verstaan,
dat enkel kan zingen
van werelds omringen
ontdaan.
Maar dit is gemeenzaam ons beiden, deês vreemde ellende,
Als zege het leven te zingen en zwak te volenden,
In tergenden opstand het willen ontstijgen, maar angstig en klein
alleen en verborgen
het sterven, in zorgen
en pijn.
Geèn die uw triomph aan de menschen zóó minnend benijdde,
als ik, die de kluisteren droeg, die ons immerweer scheidde.
Wij juichen vereênd en gaan onder, ik droeg maar gij dreeft slechts den spot,
uw lied was veel lichter
te zingen en dichter
bij God.
Gelukkig, die vrij en die zingend hoòg boven het leven,
in eenzaamheid heilig, in zuiverheid veilig zal zweven,
de dood in verwarring bevecht, als een fel maar kortstondig verdriet,
doch 't za.igst zijn dezen,
die weten, maar vreezen
hem niet.
MARTIEN BEVERSLUIS.
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De historische beteekenis van Jacques Perk voor onze letterkunde.
Het is een gewoonte geworden, doch geenszins een goede, Jacques Perk te
beschouwen als den specialen voorlooper der tachtigers; immers men vangt aldus
aan op slechts één fundament het betrekkelijk uitgestrekte gebouw onzer huidige
letterkunde op te trekken, hetgeen een gevaarlijk experiment kan blijken.
Pas een diepgaande studie der 19e eeuwsche ‘wereld’ litteratuur zou inzicht
kunnen verschaffen in het historische wordings-proces, waaruit ten onzent de z.g.
tachtiger-beweging ontstond. Dit zij met nadruk opgemerkt opdat men ons niet
verkeerd versta, wanneer wij uit de figuur van Perk enkele vergelijkende conclusies
mochten trekken ten opzichte van deze beweging. Wij achten de continuiteit van
het cultureel gebeuren te hoog dan dat wij lichtvaardig in Perk's verzen een afdoende
verklaring zouden willen vinden voor de opbloei van het modern individualisme in
onze litteratuur.
Het ‘uiterlijk’ leven van Perk, zooals het ons uit de schuchtere samen-lezing zijner
brieven o.m. door van Deventer (Gids VIII, IX 1916) bekend is geworden, geeft tot
beschouwing weinig aanleiding, evenmin zijn: ‘Overige verzen en fragmenten’. Voor
ons is de Mathilde-cyclus het monument van zijn kunnen d.i. van zijn historische
beteekenis in ons litterair-milieu. ‘Iris’ vermogen wij niet anders te zien dan als een
divagatie van den onstuimigen schoonheidsminnaar, een genoegelijke variatie,
'schoon van een minder soepel rhytme, op Shelley's ‘Cloud’.
In de Mathilde voltrekt zich de ontwikkeling van het primitieve individualisme primitief in vergelijking met het gansche gedachten-complex, waaruit het als
cultuurmoment bestaat - dat weldra in Kloos zijn culminatie-punt en neergang vinden
zou.
‘Sonnetten klinkt, u dichten was genieten.’ Scherp hebben wij te onderscheiden:
genot en genoegen. Een Beets dichtte voor z'n genoegen d.w.z. hij deed het dichten
met plezier, omdat 1. hij het vers gemakkelijk hanteerde, 2. omdat het hem een
zeker aanzien, een vereerende gewichtigheid gaf. Had Beets compositie-talenten
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gehad en was het componeeren een legitiem, dus eervol ‘beroep’ geweest, hij zou
ons menig harmonium-album en vaderlandsch liederen-boek hebben nagelaten.
Genoegen is afgeleid genot. Dit inziende, zal men tevens begrijpen hoe ‘l'art pour
l'art’ een der felste tachtiger-leuzen is geweest. De kunst als middel (eenerzijds tot
ontspanning, anderzijds tot rechtschapen roem en deugd) werd kunst als doel. Een
stap verder en wij komen aan: kunst is passie, een trots-beleden definitie, die men
in enkele van Perk's brieven reeds voorvoelt. Deze eenzijdige dogma-verschuiving,
welke dikwijls de dekmantel werd van impotentie is één der merkwaardigste
kenmerken van het primitieve individualisme. Men is aan den twijfel als levensbegrip
nog lang niet toe. Men verwerpt de dogma's niet, wijl men bewust streeft naar het
a-dogmatische, dat is de eenheid in haar tegendeel, doch men stelt onmiddellijk
een eigen dogma tegenover het algemeen aanvaarde. Dat dit tenslotte toch tot
dogmaopheffing leiden moet, heeft ons thans reeds de chaos-litteratuur van na den
oorlog geleerd, niettegenstaande de toenemende differentieering der kunst-richtingen
(theorieën) het tegenovergestelde zou doen vermoeden.
Perk echter, het blijkt uit al zijn verzen, is nimmer tot het individualistisch dogma
gekomen, noch tot den absoluten twijfel. Hij was daartoe wellicht te jong, in elk geval
te sensitief. De onbewustheid van zijn voortdurende kritiek, die hem bracht tot een
noodwendig eigen moreele opvatting: ‘En wie gelukkig is die kan niet slecht zijn’,
moge als bewijs gelden. Het hedonistisch element dat in de vroegrenaissance haar
triumphen vierde, doet zich ook hier kennen als het beginpunt eener individualistische
periode, schoon minder materialistisch en thans gerijpt, evenals in de Grieksche
wereld, tot een niet-onbelangrijke cultuurfactor, die men wel te onderkennen heeft
van de weelde-kramerijen der Owe'ers en hun consorten. In den vorm dezer naive
belijdenis zal men weinig aanstoot genomen hebben aan Perk's ethische ‘beginselen’.
Het verscherpte contrast dat zich langzamerhand tusschen individu en maatschappij
is gaan ontwikkelen, zou waarschijnlijk nu tot een krachtige reactie van de zijde der
officieele zedelijkheids-bewaarders aanleiding hebben gegeven.
Kloos beklemtoont in de vijfde druk van Perk's gedichten (van Looy 1904) zijn
natuurliefde en het is wel eigenaardig hoe hij juist dèze kant van het ontluikend
individualisme naar voren brengt,
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waar toch, als men wil, de vóór-tachtigers bij hun lezers geenszins den indruk zullen
hebben gewekt natuurverachters te zijn. (Staring). Perk's natuurliefde groeide immers
nergens uit tot pantheisme, hetgeen het duidelijkst blijkt uit z'n beeldspraak, die ons
dikwijls niet meer dan een zoetelijke allegorie lijkt. (Sonnet XI. IV). Deze en dergelijke
beelden en personificaties zijn het, die men thans in den slechten zin
poëtisch-sentimenteel pleegt te noemen. In dit opzicht zou men dus, afgezien van
de grootere zuiverheid van visie, het verschil tusschen Perk en zijn voorgangers
gering kunnen noemen. Wat hen echter scheidt is de plastiek van het vers. Perk is
de eerste van een nieuw geslacht, die haar hervindt. Elke regel zijner sonnetten is
beeldend, in klank en in rhytme. Het cliché is hem vreemd, elk woord bezit zijn eigen
waarde in het geheel der ontroering. Dit is het bijzondere herleid tot het algemeene,
niet het algemeene (het vers) herleid tot het bijzondere (de treffende = poëtische
gebeurtenis), gelijk de menigvuldige gedichten van Koetsveld, de Genestet c.s.
Perk voelde verwantschap met de natuur - is nog niet steeds voor velen dit het
kenmerk der liefde, dat man en vrouw zooveel gemeen hebben? - doch hij besefte
niet de noodwendige eenheid van den mensch met de natuur, evenals slechts
weinigen nu de noodwendige eenheid van den mensch beseffen als man en vrouw.
Zijn liefde (gevoel) was idealiseerend, niet begrijpend, kon niet begrijpend zijn,
krachtens de gansche structuur van zijn tijd.
Men heeft in de Mathilde-figuur gezien: de schoonheid, de Poëzie, das
Ewig-weibliche enz. en men zocht niet anders dan de interpretatie van een
aanschouwings-wijze, gebaseerd op een traditie van jaren. Wij, door den tijd
eenigermate gevrijwaard voor kortzichtigheid, zien thans Mathilde anders. Het lag,
voorzoover wij Perk's karakter uit zijn briefsnippers konden leeren kennen, niet in
zijn aard aanstonds Mathilde als een heilige te beschouwen. Veeleer zal hij, gelijk
het heet ‘smoor’ van haar zijn geweest. Dat hun liefde zich tot een kus bepaalde en
tot geen verdere verwikkelingen aanleiding gaf, (men weet dat zij verloofd was, later
evenwel haar engagement verbrak) vindt z'n eenvoudige verklaring in het feit, dat
na een vijftal dagen hun wegen zich scheidden. Dat uit hun kortstondig samenzijn
een z.g. platonische liefde resulteerde, behoeft eveneens geen psychologisch bewijs,
niettegenstaande een drang naar verzinnelijking zijner toen reeds ‘ideëele’ liefde
(sonnet II) hem later zeer schijnt te hebben gekweld. Zooals wij tot nu toe het
ontstaan
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der Mathilde-figuur beschreven, zou men geneigd zijn diegenen in het gelijk te
stellen, die in haar de personificatie van das Ewigweibliche meenen te zien, doch
evenzeer als men Goethe onrecht doet met ten allen tijde, een enkele maal te pas,
meestal te onpas, het slot van den Faust te citeeren, evenzeer doet men Perk
onrecht en miskent men ten eenenmale zijn beteekenis voor de ontwikkeling onzer
litteratuur, wanneer men tot deze hier enge qualificeering zijner Mathilde komt. De
superioriteit der techniek daargelaten, zullen in de verkleurde schriften van niet
weinig scholieren dergelijke adoraties van ‘het eeuwig-vrouwelijke’ kunnen worden
aangetroffen.
De smarten en vreugden van zijn leven waren universeel en als wij dit in het oog
houdend met voorbijgaan der ‘uiterlijke’ gebeurtenissen, z'n werk beschouwen, zal
het ons niet moeilijk vallen de Mathilde-figuur in haar tijd d.i. naar waarheid te zien
en wij zullen wellicht minder nieuwsgierig zijn, aangezien dan het begrip ons zal
gaan boven een verklaring, die uitteraard hier slechts vervlakking kan beduiden.
Mathilde is geen verbeelding eener idee, zij is de verwerkelijking van een gevoel:
het levensbesef van Perk. En men kan daaruit niet één denkbeeld abstraheeren,
zonder die verwerkelijking te maken tot bedacht symbool. Daarom laat de
Mathilde-figuur zich alleen begrijpen uit Perk's levensbesef, dat tevens zal blijken
het levens-sentiment te zijn van zijn tijd, zooals elke kunstenaar de onbewuste (het
klinkt vreemd in dit overbewust seizoen) tolk is van het levens-sentiment van zijn
tijd. (Men doet goed dit aesthetisch bewustwordings-proces den historicus als
werk-hypothese te laten, buiten het studeervertrek - o gelukzalige menschelijke
onvolmaaktheid! - zal deze theorie een zeer verschrompeld bloemetje blijken der
wetenschappelijke dogmatiek. Men vergelijke b.v. de monstra, welke eenige moderne
economen ter wereld brachten, toen zij ook de kunst betrokken in hun
‘alles-omvattend, alles-verklarend causaliteits-systeem’).
Wanneer, op de kentering van moderne maatschappelijkheid en individualisme,
zij, in wie de tijd en haar geest bewust leeft, komen tot primair zelfbesef, zullen zij
als eerste gevoelsdaad hunner bewustheid zich ‘zwerver’ wanen, op deze wijze
zich zelf verklarend het-anders-zijn-dan-de-anderen; zij zullen zóó zich loswikkelen
uit den sleur der banaliteit, welke zij nog niet haten, noch bestrijden, noch overwinnen
kunnen, doch die zij voelen als een geliefd tehuis dat het wreede leven hen dwong
te verlaten. Vandaar dat weemoed sterk

Groot Nederland. Jaargang 19

186
uit deze verzen spreekt. Maar deze weemoed, welke geen bevrijding is, maar
verslappende benauwing, wordt dra als ziekte en lafheid gevoeld. Hoe inniger de
verwantschap met het omringende wordt beleefd, des te meer voelt de mensch zich
vrij en dit vrijheidsgevoel voert weder onvermijdelijk tot ontkenning van 's levens
lang-aanvaarde stelligheden. Alleen het dogma van den dood blijft, 'schoon ontdaan
van haar spiritualistische mystiek.
Deze ontraadseling doet de dood kennen als ‘het grondelooze Niet’. En lezen we
deze regels van Perk: ‘De kunst is heilige liefde en leeft van sterven’. (Boek III), dan
weten wij het een teeder praeludium van dit sterke woord: ‘Eenheidsverlangen is
doodsverlangen’. (Carry v. Bruggen, Prometheus). Doch eigenaardig is het op te
merken hoe Perk tot een gansch andere conclusie kwam, toen hij de wezenskern
der historie beschouwde:
‘...De mensch is eeuwen-lang een mensch gebleven,
zijn gister is aan 't morgen vastgesnoerd;
het weten heeft ons wetten voorgeschreven
de wet heeft vrede en vrijheid ingevoerd:
wij doen verfijnder, wat zij eens bedreven.’

terwijl hij toch weer tevens zuiver individueel-rationalistische tendenzen blootlegt in
z'n opvatting dat voor het Vergelijken het wonder is gevloden. (Sonnet LXXVII).
Maar nooit heeft hij de consequenties getrokken van hetgeen z'n gevoel hem ingaf,
hoewel hij vaag de doodende kracht van het in rationalisme ontketend verstand
voor 't gevoelsleven bleek te beseffen.
De eenzaamheid van den ‘zwerver’ (primitieven individualist) wordt tenslotte meer
dan een gevoelsfeit, zij openbaart zich eensdeels in den hoonlach der massa, aan
den anderen kant in de - schijnbare - eenheid harer overtuigingen en oordeelen,
die den eenzame even om z'n zelf-gekozen verlatenheid doen huiveren.
‘De duizend die zich zelf nooit wezen konden,
bezitten saam één waarheid, die hen bindt.
Hun is 't geloof, dat spreekt uit duizend monden,
Maar wie wat menschlijk waar is, zelf ontgint,
voelt zich aan zich door zich alleen verbonden
en weet dat hij voor zich slechts waarheid vindt.’

Thans zullen nog een tweetal vergelijkingen dienen om èn het verschil te
verduidelijken dat tusschen Perk's figuur en het huidige
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individualisme bestaat èn nogmaals de nadruk te leggen op de beteekenis die het
begrip der continuiteit heeft voor het geestelijk gebeuren van alle tijden.
In het 81e sonnet komt deze regel voor: ‘De godheid troont.... diep in mijn trotsch
gemoed’, welke onmiddellijk een overeenkomstigen, veel gesmaden, veel geciteerden
regel van Kloos in het geheugen roept: ‘Ik ben een God in 't diepst van mijn
gedachten’. Waarom men het vers van Perk niet in die mate heeft aangevallen als
dat van Kloos, hebben wij boven reeds uiteengezet. Doch afgezien hiervan vertoonen
beide plaatsen een vrij-aanzienlijke wijziging in het individualistisch Godsbegrip.
Beide uitspraken zijn krachtens hun ‘ik’ motief overgangsvorm van de
egocentrische tot de individualistische levensbeschouwing, doch die van Perk is in
wezen nog een begripstransactie, (het gebruik van het woord ‘godheid’ wijst dit
duidelijk uit), die van Kloos de trotsche belijdenis van een absoluut gevoel.
Tenslotte dit citaat uit een vers van den jeugdigen dichter Kelk ‘om goed te zijn
moeten we veel begrijpen’. (‘Avond.’ Bloemlezing uit de werken der jongere
Nederlandsche dichters v. Looy 1919) ter vergelijking met deze regel van Perk:
‘geluk wordt deugd, ervaring vormt geweten’. (Sonnet XCIII). Ongetwijfeld is het
aantal schakels tusschen beider moreel bewust-zijn grooter dan tusschen het
Godsbegrip van Kloos en Perk, doch zij laten zich, wijl de ethiek als cultuur-historisch
verschijnsel evenzeer aan de wetten der continuiteit gebonden is, zonder veel
bezwaar opsporen.
Ervaring vormt geweten. Aldus wordt geen maatschappelijk oordeel erkend. De
maatstaf der ‘officieele’ zonde, evenals het ingeschapen zonde-besef vervalt. De
mensch leeft en onderscheidt al levende goed en kwaad naar zijn aard. Het
zonde-besef wordt afhankelijk gesteld van 's menschen natuur. Het is duidelijk dat
het aannemen dezer ‘emanatie’ slechts een dogma-verschuiving is (van het
algemeene naar het persoonlijke). De essentie's van goed en kwaad ondergaan
geenerlei verandering. Perk komt noch tot den twijfel, noch tot besef der
betrekkelijkheid van elk, ook persoonlijk ethisch oordeel. Wordt in meerderen de
collectieve moraal tot persoonlijke omgezet, dan vloeit hieruit onvoorwaardelijk voort
de vernietiging van het oordeelsrecht, voorzoover niet sommige groepen zich achter
een oud of nieuw-omkleed dogma terugtrekken. Zoodra echter het recht tot oordeelen
wordt geloochend, wordt tevens het absolute karakter
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van goed en kwaad geloochend. Niet langer verhouden zij zich als twee machten,
zij worden gezien als zon en schaduw, als reëel- en spiegelbeeld, in zekeren zin.
De mensch is goed, het kwaad een ziekte. Zoo keerden wij terug tot de Socratische
moraal, die velen aldus kort geformuleerd een onhoudbare naieveteit schijnen zal
of een dekmantel voor den sluwen zondaar, die zich immers steeds ‘wegens ziekte’
voor z'n daden verontschuldigen kan. Tegenover dit laatste argument is dan te
stellen de Nieuw-Testamentische moraal: (Matth V: 28): ‘Maar ik zeg u, dat zoo wie
eene vrouw aanziet, om dezelve te begeeren, die heeft alreeds overspel in zijn hart
met haar gedaan’.
De verplaatsing van het zonde-besef naar de gedachte, eveneens voerend tot
de volkomen nietigheid van elk hooger oordeel, (d.i. oordeel van buiten af), en de
Socratische moraal, stelt de mensch onvermijdelijk voor de zelf-aansprakelijkheid,
welke in dit tijdsmoment niet anders dan door het begrip kan worden gedragen. Om
goed te zijn moeten wij veel begrijpen. De ervaring is opgeheven tot begrip; het
geweten (subjectief zonde-besef) tot de idée van het goede, geprojecteerd op onze
menschelijke betrekkelijkheid.
Het is niet mijn bedoeling geweest de belangrijkheid van Perk's figuur voor onze
letterkunde te bepalen naar de mate van z'n aesthetisch pionnier-schap alleen, doch
om tevens en vooral de plaats aan te duiden, welke hij inneemt in de geschiedenis
van onze litteratuur ten opzichte van onzen tijd; mogelijk doet zich later eens de
gelegenheid voor om de verhouding na te gaan, waarin Perk stond ten opzichte van
de vóór-tachtigers en zoodoende misschien de uitspraak te weerleggen: dat tusschen
Vondel en '80 onze letterkunde niet behoeft te worden genoemd.
ROEL HOUWINK.
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Een Haarlems dichter, beschroomd maar krachtig.
‘De stille bouw’, een bundel verzen van Hendrik Mulder, v. Dishoeck,
Bussum, 1920.
Een schroomvallig, eenzaam, stil kind is in 5 van deze - nog geen 50 - verzen een
telkens weer op andere wijze gezien beeld: nu bouwt het kind ‘wel bewust’, ‘pratende
in zich zelf, druk in de weer’ zijn ‘huis van eigen vinding’ (I De stille bouw); dan zoekt
het rusteloos ‘of 't wel zijn leven gold’ naar een verloren steentje; hoe buiten ook
noodweer woedt, hij ziet ‘even naar moe’, ‘zwijgt’ en blijft dóórzoeken (II De stille
bouw); het kan niet slapen, roept om moeder en telt zachtjes ‘de bloemfiguurtjes op
het vreemd behang’ en slaapt zo in (zooals een kind....); het glimlacht achter zijn
raam als het - dit is wel het kraste voorbeeld! - ‘een luiden feeststoet blij ziet langs
getogen’, ‘maar voelt van 't eigen kamerkijn De beetre vreugd, en wordt niet diep
bewogen’ (Wat is het veilig....); het staat aan zee - en hier zegt de dichter, dat hij
het zelf is - en vergeet met de ‘kinkhoorn aan 't oor’ de opkomende vloed, tot hij
door 't water verschrikt ‘uit den ban geraakt, wegwierp den bonten hoorn en koppig
werkte om 't fiere fort te stutten eer het viel’ (Als in een droom....) Dit zijn maar
beelden, doorgezette vergelijkingen; zeker, maar wellen ook deze niet uit de
onbewustheid van de dichter op, als delen van zijn persoonlikheid?
Ik zelf heb hem - ook zo'n beschroomde veertienjarige jongen - in 1898 het
toelatingseksamen afgenomen en herinner mij nog zijn kranig opstel over het wachten
bij de tandarts; er zat kracht in deze stille natuur, maar een die zich slecht schikte
naar de eisen van 't Gymnasium. Zijn verblijf daar was een lijdensgeschiedenis. Ik
heb hem tot mijn spijt zien verstuggen, zonder de oorzaak te kennen. In 1901
verdween hij uit onze gezichtskring en - daar duikt vele jaren later, man geworden
en toch nog beantwoordend aan mijn herinneringen, de oud-leerling weer op als
hoofdredakteur van een be-
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langrijk dagblad te Bandoeng (Java) en alles wordt weer wakker in mij: hoe herinner
ik mij in eens, wat ik toch wel wist, dat hij, de goed twintigjarige, als Adel Anckersmith
in twee forse, pittige brosjures, - Calvinisme en Snobbisme in de Literatuur (1905)
en Sub specie Aeternitatis (1907) de Calvinistiese Heren critici te lijf ging - in de
eerste - o.a. de H.H. Ds. A. Brummelkamp, Ds. Winckel, J. Postmus en zelfs Dr. A.
Kuijper wegens de dwaze aanvallen in zijn orgaan, de Heraut, tegen de jongeren;
waarin hij de hoge omes geducht om de oren sloeg, omdat zij zulke onbenullige
prietpraat durfden uitkramen over boeken en schrijvers, waar zij niets van begrepen
of wisten; terwijl in de tweede niemand minder dan Dr. A. Kuijper zelf rechtstreeks
werd aangevallen. Deze toch had in een artikel in ‘Ons Tijdschrift’ (Jan. Febr. 1906)
de jeugdige litterator op z'n nummer gezet, op een wijze, zoals hij, Kuijper, dat in
politieke zaken kon, maar - hier gold het de kunst, het terrein, waar Kuijper niet
hoorde, waar men niet achter een of ander woord een bedoelinkje legt, maar recht
op de man af zegt, waar het op staat. Het is nu nog een lust te herlezen met hoeveel
geestdrift voor de waarheid en voor zijn idealen de jonge man zich kwijt van zijn
zware taak, zijn ‘verdammte Pflicht’ en ook de grootste onder de
groten-in-zijn-eigen-kring, Dr. A. Kuijper, een welverdiende afstraffing geeft. Hier
doet dus de beschroomde zich plotseling kennen als een held. Evenals de jongen
uit zijn herinnering smeet hij zijn kinkhoorn weg om zijn fort, de schoonheid, het
Ideaal, te verdedigen, want de vloedgolf van het Calvinisme dreigde het weg te
spoelen. In ‘Ons Tijdschrift’ kan men hem zo aantreffen ter verdediging van de kunst
en de schoonheid; ook tegen de grootsten al weer. Zo herinner ik aan een bespreking
van Querido's ‘Literatuur en kunst’ (Ons Tijdschrift’ XI afl. 8) die tot een afstraffing
wordt over Querido's uitbundigheid en onevenwichtigheid. ‘Ik vind (zegt A.A.) dat
een dergelijk woord-misbruik “fel” (Querido's stopwoord, J.B.S.) in strijd is met de
harmonische uiting van een evenwichtig talent’. Al deze dingen uit een grijs verleden
kwamen weer bij mij boven, bij het ontvangen van dit verzenbundeltje.
Ja dat was toch iemand, toen al, zo jong als hij was! Ook menig schetsje kwam
weer in onze herinnering. Maar nu, nu geeft dit kleine bundeltje verzen gelegenheid,
om om hem heen te zien; zeldzaam stereoskopies laat hij ons in deze luttele verzen
zich, ook zijn geloof, zijn denken, aan alle kanten doorzien. Bedachtzaam,
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rustig bouwt hij zijn verzen als jongen al van 15 jaren (Albumblad); maar
onbeschroomd ook spreekt hij er in van zijn geloof. Gevolg is, dat hij nooit uitbundig
is; het Wijsje is in dat opzicht wel het hoogtepunt en toch het is van een stille, goedige
scherts:
De schaduw van uw lokken, lief,
De schaduw van uw lokken,
Die was u wel een groot gerief,
die was u wel een groot gerief,
bij 't jokken, lief, bij 't jokken.
Maar 'k zag, hoe onder 't stoeien kwam,
terwijl uw haren woeien,
de wind, die weg de schaduw nam,
alle de zijden lokken nam,
bij 't stoeien, lief, bij 't stoeien.
Van voor uw donk're oogen, lief,
Van voor uw donk're oogen,
hij al die zijden lokken hief,
en 'k zag - 't was wèl een ongerief, mijn jokkend lief..... bedrogen.
Nu zing 'k een liedje van beklag,
Voor 't lief dat werd bedrogen,
wier roode kaken ik wel zag,
scháámroode kaken, met een lach
verlegen overtogen -:
De schaduw van uw lokken, lief,
De schaduw van uw lokken,
die bracht u, 'laas, géén groot gerief,
de wind die hief ze weg, de dief,
bij 't jokken, lief, bij 't jokken.

Ander gevolg, dat men vele van zijn verzen moet herlezen, dat zij hier en daar
horten, u niet toezingen, dat zij moeilik zijn soms als die van Boutens; maar na het
herlezen ook, als men dus zelf ‘de stille bouw’ bedachtzaam herbouwt in zijn geest,
dan hoort men vaak er door heen celloklanken klinken en luistert er in weemoed
naar. Zo naar:
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De profundis.
Schrei nu zacht mijn hart,
Scheemring is aan 't droomen,
de avond die nog mart
zal straks zeker komen.
Kracht moge ingeboet,
hoop niet zijn te beuren,
schreijen is dán zoet
voor wie eenzaam treuren.
Wat de dag zoo hard
over mij deed komen,
zal, schrei zacht mijn hart,
de avondvree vervromen....
Alles nu geween:
't licht treurt nu in 't donker,
bóven windgesteen
weemoedt stargeflonker.
En na kleinen tijd,
als het dán zal dagen....
wordt niet meer beschreid
wat ééns is gedragen.

En in diezelfde geest vertaalt hij naar Baudelaire juist De Albatros, aan boord
gevangen en ten spot van 't scheepsvolk daar mishandeld tot de dood er op volgt.
Vooral echter is hij echt, als hij aan zijn verleden als kind denkt en zijn moeder
herdenkt kort na haar dood in Infirmitas haec.... (voor mijn zusje, na het sterven
onzer moeder), maar gaver en tekenender in later jaren; onze herinneringen worden
door tijdsafstand dikwijls verscherpt:

In memoriam matris.
In 't oude huis, dat nu zoo verre ligt,
Zie 'k haar gebogene gestalte wáren,
in 't koestrend doen van ál te zware plicht,
mijn zwakke moeder, met vroeg-grijze haren.
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oogen waar heimlijk de eeuwigheid in licht,
Vriendlijke oogen die vaak konden staren....
Dán deed wel in dat zielsverstild gedicht
trillend een smartlijn, wie begreep, verváren.....
En vloden sinds haar sterven véle jaren,
ik hoor, hóór nog, hoe bij haar werk zij zong,
't staag neurien van een vroom en simpel lied.
In haar stem schuchterde 't inwendig klaren
van eeuw'ge vree, die ziel en zin doordrong,
en niet verwoog bij 't wenkend doodsverschiet.

Dit vers, vooral zijn laatste regels geven het thema aan dat in ziel en verzen van
Mulder trilt; zo moeder zo kind en hij heeft van zijn moeder misschien - ten minste
deze bundel wijst op haar - die rustige godsdienstzin, die bij het sterven kan verwijlen
en dat ook graag doet, omdat daar over heen hem een lichtende toekomst wacht.
Het thema begint al dadelik in 't eerste vers!
De zorg van God voor ons vergeleken met moeders zorg voor het kind:
Gelijk een kind nog moeder's zorg zal weten
Als alle and're, ach, haar sinds lang begroeven,
zoo weet 'k uw zorg bij elke schaam'le bete,
Zelfs als de dood mijn lippen doet verstroeven.

En zo bladert men maar door en vindt telkens het graf en wat daarna komt; waarbij
men vooral niet vergeten moet echter naar de jaartallen onder de verzen te zien.
Dan stelt men vast, dat deze doodsgedachten meestal tevens jeugdgedachten zijn,
zoals de jeugd altijd in de grond van haar hart eerder aan de zwaar-ernstige kant
is dan in de velden der luchtige fantazie. Het eigenaardige bij Mulder is, dat hij niet
anders staart naar het aardse einde dan om daarover heen het hemelse begin te
zien; of wel te overpeinzen:
Hoe alles schijn is van een hooger leven.
Zo zingt hij al als vijftienjarige.
Herfstgetij van bossen stemt hem niet droevig; zelfs zegt het bos hem niet altijd
iets; ‘de star-stille zwijging van de boomen’ folterde in Gethsémané Christus;
in zich alleen kon Hij de rust hervinden.
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De negende ure op Golgotha met de rust die volgde op het ‘'t Is ál volbracht’ brengt
hem tot twee sonnetten; in dat mooie sonnet Ben ik het, Heer? verwijlt hij bij het
laatste Avondmaal. En - schoner samenval van denken en gevoelen is niet denkbaar,
1)
- met zijn vrouw vaart hij over de zee, Saevis tranquillus in undis , en hoort op 't
achterdek haar stem, terwijl hij daar, onbewust van haar nabijheid, hetzelfde denkt,
als zij:
d'Eindlooze ruimte uwer ruischende oceanen,
mijn God, heb ik gezien, en hun verlatenheid
heeft klaar en onvervaard mijn vreesloos hart verstaan en hun jacht, hun rusteloosheid
't tot zijn rust geleid.
Daar is op aarde, ook in haar verste streken,
op barre rots, aan woeste, wijd-verlaten kust,
geen handpalm gronds waar mijn ziel niet zal spreken,
verhaald op u, mijn Anker, God: hier is de rust....

Gelukkig paar! Gelukkige dichter! Dit vers is tevens het laatste gedateerde - van
1914, maar de kracht van zegging bewijst wel, dat er nog meer zijn. De beschroomde
was ook onbeschroomd in zelfkritiek. Wij verwachten meer.
Haarlem.
J.B. SCHEPERS.

1)

Rustig temidden der woedende baren.
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Het is van belang er ten overvloede nog eens op te wijzen - waar een zoo groote
stroom van werken die ‘den nieuwen Geest’ zouden bevatten ons uit Duitschland
tegemoet komt - dat de waarde dezer werken natuurlijk niet altijd gewaarborgd wordt
door de roep en de vele reclame die er van uitgaat. Het spreekt van zelf dat de min
of meerdere bekendheid van het een of andere werk o.a. vaak te danken (ofte wijten)
is, aan maatschappelijke verhoudingen, tegenwerkende stroomingen en dergelijke.
Het kan dan ook geen verwondering wekken dat een werk als dat van Oswald
Spengler eerbiedwaardig zeker, doch in wezen Pruisisch en zeker niet van dien
nieuwen geest getuigend die het menschdom behoeft om oude toestanden en
ethische begrippen om te vormen - in Duitschland reeds tijden onder de algemeene
aandacht valt. Men dient aan dergelijke kwesties - die we zeker bij het beschouwen
van de voortbrengselen in eigen land onder oogen zouden zien - ook en vooral bij
het beschouwen der buitenlandsche literatuur, acht te geven. Vaak zal dan blijken
hoe de waarlijk belangrijke werken een eigen stille en bijna onopgemerkte tocht
beginnen en het soms, jaren en jaren duurt voor hun waarde - waar de toen actueel
belangrijke werken reeds vergeten zijn - erkend wordt; een heel gewoon verschijnsel
dat ons echter telkens weer aan zijn voortdurend bestaan herinnert (Engeland geeft
hierin momenteel een goed voorbeeld door het weder bestudeeren der werken van
Samuel Butler).
Eén in ons land minder bekend werk een dier waardevolle werken is Bloch's Geist
der Utopie, beter dan één werk uitzeggend den modernen mensch zooals hij is en misschien zou moeten zijn. Hoe anders dan het rijke doch cinematografische
werk van Graf Keyserling, dan Spenglers werk waarin we toch ondanks alle
grootschheid in de verte een Pruisische paradepas meenen te hooren - is een boek
als dit.
‘Nur um weniger wird es jetzt schon eindeutig heller. Vielleicht gehören die Männer
vom tätigen Geist dazu, so wenig sie auch vorerst tun und inhaltlich sind. Aber wir
glauben an das, was in Marc brannte und ahnen, darin dasselbe Licht das von
Strindberg, anders noch von Mahler aus seherisch weiterbrennen wird. Hier sind
vor allen diejenigen zu zahlen, die die religiöse Farbe der Zeit bestimmen.’

Groot Nederland. Jaargang 19

196
Zoo is het geluid van dezen metaphysischen dichter wiens denken zoozeer in dezen
tijd wortelt, wiens werk misschien nog een groote taak zal hebben te vervullen, wiens
opgaven misschien eens zullen verwezenlijkt worden, wiens wenschen echter thans
nog een brandend ‘j'accuse’ uitspreken. Sterk voelt Bloch hoe in dezen tijd van een
zoo hevige ethische spanning een groote strijd wordt gestreden, hoe veel wat achter
ons ligt als voos en verworden op zij dient te worden gezet.
‘Nun haben wir zu beginnen.’ Afbreken moeten we de altaren die ons afhouden
van het ‘Ken u zelf’, rein, in den waarachtigen zin des woords, zullen we voor ons
zelven staan ‘den Geist der Utopie inbrünstig berufen’, waarlijk geloovend Want zóó
heeft hij het begrepen: ‘in uns allein brennt noch Licht’. Men denke niet dat Bloch
een droog, vak-philosoof is. Met één hartstochtelijke drang is dit boek misschien
eenigszins onder invloed van Lukacs geschreven. Er een overzicht van te geven is
ondoenlijk. Bloch behandelt veel, benadert beter dan menig kunsthistoricus de
moderne schilderkunst, geeft een zeer indringend opstel over de Don Quichotte
figuur een van waarlijke vroomheid getuigend Philosofie der Muziek, schrijft over
Bergson en vele anderen. Hij wijst ons in zijn boek op een nieuw Duitschland dat
met het Duitschland van de al of niet nagekomen vredesverdragen niets gemeen
heeft - een Duitschland van den geest - geest als creator spiritus.
Geist der Utopie is het teeken van een nieuwe gezindheid, die we reeds in enkele
andere werken meenden te bespeuren (Merkwaardigerwijs niet bij de meest
modernen).
Dit boek is meer dan enkel analyse of aanklacht - het is een daad, een voltooiing.
Het kan den modernen mensch een aardig eind nader tot zichzelf brengen.
De mensch alleen - aldus Bloch - kan redding brengen ‘der Mensch des utopischen
Gewissens’. De mensch die arm geworden is om rijk te kunnen zijn, de mensch die
zijn erbarmelijke naaktheid moest vertoonen om nieuw te worden geboren: ‘das Ich
musz’ in allem übrig bleiben, mag es auch sich zunachst zu allem entaüszern, durch
alles hindurch greifend, vollendend sich hindurch bewegen, um die Welt auf zurichten
und gesammelt vor Gott zu bringen....’
Het zal Bloch's groote verdienste blijven in dit werk - een der eerste verschijnselen
van den vernieuwden Duitschen geest na den oorlog - den modernen mensch weer
aan zichzelf te hebben geopenbaard. Zeker zal het echter nog eenigen tijd duren
alvorens een stem als deze verstaan wordt:
‘Wisse’ sagt ein altes Manuskript des Sohar, ‘wisse, dasz es einen doppelten
Blick fur alle Welten gibt. Der eine zeigt ihr Äuszeres, nämlich die allgemeinen
Gesetze der Welten nach ihrer äuszeren Form. Der andere zeigt das innere Wesen
der Welten, nämlich den Inbegriff der Menschenseelen. Demzufolge gibt es auch
zwei grade des Tuns, die Werke und die Ordnungen des Gebets; die Werke sind
um die Welten zu vervollkommen in Hinsicht ihres Äuszeren, die Gebete aber, um
die eine Welt in der anderen enthalten zu machen und sie zu erheben nach oben.’
Dorthin geht es, alles mit uns zu färben, zu beschleunigen, zu entscheiden, bunt,
abenteuerlich und heimkehrend, nichts is fertig, nichts ist bereits geschlossen, nichts
ist innen gediegen; - die abgesprengten unteren Teile zu sammeln, unser Haupt
aus der Geschichte weiter wachsen zu lassen, den Staat zur Begleitung der
Bruedergemeinde zu zwingen und zuletzt das Korn der Selbstbegegnung zu dem
furchtbaren Erntefest der Apokalypse zu bringen - nun
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aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht, und
wir werden verklärt in dasselbe Bild, von einer Klarheit zu der anderen, als vom
Geist des Herrn. Denn wir sind machtig: nuer die Bösen bestehen durch ihren Gott,
aber die Gerechten - da besteht Gott durch sie, und in ihre Hände ist die Heiligung
des Namens, ist Gottes Ernennung selber gegeben, der in uns ruehrt und treibt,
geahntes Tor, dunkelste Frage, ueberschwängliches Innen der kein Faktum ist,
sondern ein Problem, in die Hände unserer gottbeschwörenden Philosophie und
der Wahrheit als Gebet.
‘Sterne der Dämonen is een der vele expressionistische werken, die de
hedendaagsche Duitsche letterkunde ons bij dozijnen schenkt (?) In de beste dezer
werken is iets van de atmosfeer, die Dostojewsky en Strindberg zoo machtig en
vaak beklemmend om ons heen wisten te scheppen. Bij de meesten echter zijn
deze gedachten onvolgroeid, drabbig en troebel - is ook vaak een ongezonde
sexueele ondergrond te raden. Vooral in het door sommigen zoo geprezen werk
van von Unruh is dit alles zeer onsmakelijk. Het werk von Ernst Weisz is echter
onder al deze voortbrengselen wel een werk dat waardeering verdient. Er zitten
zeker eenige groote gedachten in - het is sterk van taal en de ondergrond is niet
zoo erg onzuiver.
Ook Ernst Weisz vertelt ons van innerlijken strijd, van den strijd waarin de Demon
der Begeerte zich meester maakt van den mensch en hem tot zijn oerbestaan
terugvoert. Wat zijn personen doen, achtten ze het Goede en door hun hartstocht
gerechtvaardigd, ook al verbieden wet en gewoonte dit. Ze handelen volgens hun
instincten, gelijk primitieve volkeren die misdaad kennen noch straf. Al strijdend in
groote zielenood komen zijn figuren ten slotte daar, waar de mensch weder dier is
geworden.
Vooral de gedachte aan schuld is het die Weisz, ook in zijn andere werken, steeds
bezig houdt.
Carl Ludwig Schleich schreef dienaangaande eens, dat ‘jeder Gedanke auch in
seiner Entstehung genau so materiell ist, dasz er sekundäre Wirkungen haben kann,
welche die groszten materiellen Katastrophen hervorruft’. Houden we deze uitspraak
- die tot de verklaring van zooveel modern werk de sleutel is - in gedachten, zoo
zijn we tot de kern van Weisz' werk genaderd.
Ons kwamen tevens deze woorden van den grooten Chineeschen wijsgeer
Dschuang Dsi te binnen: ‘Solange die Pferde auf den Steppen weilen, fressen sie
Gras und saufen Wasser. Haben sie eine Freude aneinander, so kreuzen sie die
Halse und reiben sich, sind sie böse auf einander, so drehen sie sich den Rücken
zu und schlagen aus. Darin besteht ihre ganze Kenntnis. Spannt man sie aber an
die Deichsel und zwingt sie unters Joch, dann lernen die Pferde scheu umherblicken,
den Hals verdrehen, bochen, dem Kaum ausweichen und die Zügel heimlich durch
beiszen. So werden die Pferde klug und geschickt in allerhand Kniffen. Das alles
ist die Schuld des ersten Pferdebändigers.’
Wie is echter de eerste ‘Pferdebändigers’? God misschien? Zoo zou het
schuldprobleem - waarom al dit werk eigenlijk draait - tot de verst denkbare grenzen
door te voeren zijn, waarna dan natuurlijk de vraag zou blijven bestaan: is schuld
überhaupt mogelijk? Bestaat er eigenlijk wel ‘schuld’? Want de zooge-
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naamde verlossing - ook in dit werk is vaak geen eigenlijke verlossing en draagt
dikwijls reeds de kiem van een nieuwe schuld in zich.
Al de gestalten uit Weisz' werk zijn door bloed en schuld aan elkaar verbonden soldaten, dokters, gevangenen, courtisanes allen zijn als met een erfzonde geboren.
Daar is ‘Franta Klin’ die de dieren mint en de vrees niet kent doch ‘sich fürchtete
vor Mascha, da sie mitten in ihrem Elend so schön war’. Er is altijd een
beangstigende sfeer in zijn werk, iets als ‘der Muedigheit nach gestorbenem Tod’,
die ook de weduwnaar Cyril voelt, Cyril, die zijn dochter mint en zijn oude lichaam
kwelt in de verderfelijke begeerte naar eigen vleesch.
‘Schwarz erging der Erwachte sich in mondloser Nacht, er war ein ‘lebendiger
Mensch’.
Midden in zijn schanddaad doodt echter zijn dochter Slawa hem. Ze staat dan
later voor haar rechters - Slawa in wie het zaad van haar vader groeide - en oneindig
is de verzoening met God wanneer het zondige kind geboren wordt en naar zijn
vader Cyril genoemd wordt.
‘Es war Segen und Sommer über Cyril und über den anderen Kindern dieser
Mutter.’
Aldus Weisz in ‘Stern der Dämonen’, een werk dat zeker de aandacht gaande
houdt.
Dat het echter evenals de drama's van von Unruh - zooals sommigen Duitsche
critici ten onrechte beweren - eenige gelijkenis toont met het werk van von Kleist
moeten we echter ontkennen.
Daar is al dit werk zooals ook uit latere kronieken zal blijken nog lang niet aan
toe.
Hiervoor is meer noodig dan eenige groote gedachten in zijn brein te hebben en
een sterk stuk proza te schrijven.
Langzamerhand verdwijnt nu - bij den een eerder, bij den ander later - het waas
van geheimzinnigheid waarin de literatoren die zich aanvankelijk om Stefan George
heen groepeerden gehuld waren. Want er hing een dichte sluier - een atmosfeer
van trotsche wereldschuwe eenzaamheid om deze dichters. Velen signeerden hun
verzen of proza niet, stonden niemand een interview toe, lanceerden geen berichten
over hun persoon of werk, verspreidden geen foto's. Ze waren als monniken van
een oude orde, die tijd en afkomst hadden vergeten nog slechts wisten van hun
klooster, hun broeders en hun aanbidding.
Te midden van dezen troonde George in de kapel, die Melchior Lechter ter zijner
eere had opgericht.
Langzamerhand treden deze dichters nu voor de openbaarheid. Laat gingen de
meesten - b.v. von Hoffmannsthal, Vollmöller, Rudolf Alexander Schröder tot
1)
publicatie over. Thans is ook Rudolf Borchardt te noemen, zoodat we nu plotseling
een uitgave van zijn geheele werk in 12 deelen aangekondigd zien, waarvan de
eerste vier (Jugendgedichte, Prosa I, Swinburne, en een dichtwerk ‘der Durant’)
kortelings zijn verschenen. Staan zijn Jugendgedichte nog onder den invloed van
den eens zoogeliefden Meester, anders is dit met zijn proza. Het behoort zeker tot
het schoonste dat thans in Duitschland geschreven wordt. Men behoeft slechts het
eerste opstel ‘Villa’ - een cultuurhistorische essay die bijna bij Jacob

1)

Men zie ook een artikel van Arthur Eloesser in de Frankfurter Zeitung ± 15 Maart.
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Burchhardt zijn gelijke niet vindt - te hebben gelezen om dit te kunnen bevestigen.
Het lezen van proza als dit nu van Borchardt toont ons weer eens hoe weinig waarlijk
goed en zuiver proza er thans in Duitschland geschreven wordt.
Het grootste deel van het werk wordt echter in beslag genomen door een
uitgebreide kritiek op George's ‘Siebenter Ring’. In een tweede essay geeft hij hierop
dan een vervolg. Het kan nu reeds vastgesteld worden dat deze beide essays - die
een meesterlijke proeve van kritiek zijn - voor den lateren geschiedschrijver van de
Duitsche dichtkunst aan het eind der 19e en het begin der 20e een belangwekkend
document zal zijn. Want deze kritiek heeft iets, dat haar boven de gewone kritiek
verheft, profeteert een waarheid waaraan niet te ontkomen is. De reactie hierop
1)
bleef dan ook niet uit. In het ‘Jahrbuch für die geistige Bewegung’ werd Borchard
heftig door de leden van het cenakel - vooral door Gundolf - aangevallen. Het artikel
was dan ook inderdaad van groote strekking en voerde een toon van plechtigen
ernst. Borchardt zou voortaan alleen zijn weg gaan neemt hier afscheid van Stefan
George en geeft den leenheer zijn leen terug.
Jaren lang heeft hij hem trouw - zijn ‘Jugendgedichte’ toonen het - en met
eerbiedige liefde gediend, thans is voor hem de betoovering van dezen machtigen
Vorst verbroken, den heerzuchtige die voor alles trouwe onderwerping wenschte.
En hij neemt afscheid. ‘Die Gestalt Georges ist historisch geworden und steht
ausserhalb des Kampfes, den wir kämpfen. Unsere Beziehung zu ihm und auf ihm
ist durch nichts, was von ihm käme, mehr zu verandern, aber sie ist kein gegenstand
unserer Rechnung, kein Faktor in der Täglichen Pflichten mehr. Im Leben einzelner
und im Leben der generationen ist ein Verhältnis virtuel zu Ende, das die Distanz
nicht mehr verengern kann. Georg kann heut nur fester wurzeln, aber uns niemals
näher kommen und wir sind längst in den neuen Aufbruch hinein verschlungen, der
uns mit jeden Schritte weiter von ihm entfernt.’
Hij vraagt dan aan het begin van zijn essay, waardoor Georges grootheid eigenlijk
te verklaren is, George, die volgens hem over geen andere middelen dan demonische
zou beschikken, George, die zonder iets dan zijn intense willen en zijn groote ziel
toch een geheele generatie een andere innerlijke vorm vermocht te geven. Hij stelt
de vraag hoe het mogelijk is en waar het een tweede maal plaats zal vinden dat
een groot dichter in zijn zevende werk zijn taal nog slechts gebrekkig kent, zoo
weinig zeker is van zijn woordkeuze - en toch een geheele generatie een nieuw
inzicht in de poëzie vermocht te geven. ‘Wunderliche, absurde, beunruhigende
Fragen, auf die es kein Antwort gibt als die, dasz eine grosze Seele das allerdings
vermocht hat und dasz sie Bergen versetzen kann, wenn sie mit dem Göttlichen
der Zeit im Bunde ist’. En hij vervolgt even later: ‘dasz der Übergang seinen
Überwinder aus sich selber und der eigenen Disharmonie hat erzeugen müssen,
so zwar dasz dem Dämon in ihm das Schlimmste zum Besten ausschlagen muszte,
der Fluch zum Heil. Grosze Naturen, nach dem Worte eines Groszen, kommen
eben darum am weitesten, weil sie den Weg selbst nicht wissen, den sie gehen.
Was eine Revolution der Form in der deutschen Poesie hat heute dazu geführt,
dasz nur der Gehalt siegt. Was mit dem Programm spätfranzösischer überreifer,
scheptisch und der Absicht unternommen wurde, die deutsche Gesamtleistung auf
ihr Niveau zu heben, führt heut zu seinem wörtlichen Gegen-

1)

Ook thans is deze kritiek van actueele beteekenis, waar Gundolf onlangs zijn werk over
‘George’ het licht deed zien.
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teile, einem in seinen Eckigkeit und Unausgeglichenheit, im Grotesken wie im
Geisterhaften, im Tiefen wie im Befangenen im Wahrhaftigen und in Zornigen fast
altertuemlich altdeutschen Buche.’ Uitvoerig en door talrijke voorbeelden gestaafd
zet hij dan zijn meening uiteen. Hij vindt als oorzaak van het verval: een te veel aan
intellect ‘Kopf statt Ohr’. Geen Italiaan, Griek of Engelschman geeft - of zou ooit volgens hem zulke strophen kunnen schrijven. Eenigszins doorhollend in zijn heilige
toorn - wat hem meer dan eens overkomt - meent hij dat gedichten als deze slechts
in ‘die Kriegslieder des preuzischen Grenadier’ hun weergaa zouden vinden. Hij
werpt George tegen - en dit is een der belangrijkste passages - dat hij niet genoeg
meer doordringt in het Leven zelf, de waarde van wat eens van der Vogelweide in
deze woorden neerschreef: ‘wille kommen bös unde gut - niet genoeg vermocht te
omvatten.
Ook het jongere geslacht moet dit weten: wir werden ihm die innere Treue gegen
ein grandioses erstarrendes Werk lehren, aber dafuer sorgen, dasz er freier Weg
behalt, wir werden ihn auf den einzigen Weg verweizen der ihn in Zukunst fuehrt,
aber ihm das Unsterbliche der Vergangenheit retten.
Het spreekt van zelf dat op een dergelijke kritiek die naast veel waars vaak een
te aanvallend karakter vertoonde misschien juist omdat het scheiden hem zoo zwaar
viel - men Borchard, het antwoord niet schuldig bleef. Jammer genoeg echter spreekt
hij in zijn verweer - dat nu uitgroeide tot een kritiek der geheele beweging en waarin
men menige harde (soms ware) opmerking te hooren kreeg - vaak te weinig piëteit
over de arbeid van anderen. Vooral Gundolf heeft veel van hem te duchten en het
dient te worden gezegd dat Borchardt's optreden tegenover dezen fijnen geest
onaangenaam aandoet. Uitspraken als: ‘er hat ein paar Buechelchen gemacht, die
aus vielem Getu und Besch wates fremder Arbeid bestehen - doelende aldus op
Gundolf, meesterlijke werken over Shakespeare en Goethe - kunnen werkelijk niet
door de beugel.
Zijn kritiek op de medewerkers en de laatste jaargangen ‘Blätter fuer die Kunst’
is echter vaak juist. Waar zijn thans - aldus zijn vraag - de groote medewerkers van
vroeger, waar zijn von Hofmannsthal, Andrian, Vollmöller, Ernst Hardt, Dautende,
Oskar Smitz. Wie toont ge ons thans? Gérardy misschien! ‘Warum - zegt hij dan
met een ironische glimlach, macht man die Tempeltuere nicht etwas weiter auf? An
Zustrom konnte es doch kaum fehlen’. Heftig verwijt hij deze dichters hun ivoren
torens - hun wereldvervreemdheid. En inderdaad moet het in dezen tijd meer dan
ooit een met het leven strijdend leven zijn ‘ferne von Pesthauch der Zeit eine Statte
zu bereiten’.
Borchardt leidt vaak - buiten de genoemde tekortkomingen - in dit werk den aanval
op meesterlijke wijze, voert soms den fijngespitsten degen van Lessing dan weer
den hartstochtelijken strijdbijl van Nietsche. En uit elke zijner woorden bemerken
we de groote zedelijke ernst, die hem steeds bezielt. We weten niet wat de verdere
deelen van Borchard's werk ons zullen brengen, doch wachten echter met eerbiedige
belangstelling af.
Wie zóó vermag te schrijven, een zóó groot dichter is en een zeer begaafd criticus
tevens - van hem zullen we gaarne meerdere deelen tegemoet zien. En een
dergelijke wensch kan slechts bij zeer weinigen der hedendaagsche Duitsche auteurs
worden geuit.
NICO ROST.
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Literatuur.
Dr. J.A. Worp, Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg
(1496-1772). Uitgegeven met aanvulling tot 1872 door Dr. J.F.M. Sterck.
Met portret van den schrijver en 47 afbeeldingen naar oude prenten.
Amsterdam, S.L. van Looy, 1920.
‘Een onwaardeerelijcke Vrouw’ en dit boek zijn de twee posthume telgen van een
man die op het gebied der Nederlandsche letterkundige geschiedenis in 't algemeen,
en dat van de geschiedenis van het drama - ook van het tooneel - in 't bijzonder,
1)
een talrijk papieren kroost heeft nagelaten. Vooral op zijn arbeid van de
tooneelgeschiedenis in eigenlijken zin is het de moeite waard de aandacht te
vestigen. Het is waar, hij heeft zich hierbij nooit losgemaakt van een
geschiedschrijving die de geschiedenis van het tooneel opzette als die der
dramatische litteratuur; maar tevens heeft hij al spoedig een open oog gehad voor
speeltrant en ensceneering. Dit blijkt reeds uit menig zijner oudere artikelen; het
blijkt vooral uit de saamvatting zijner studiën die hij in 1904-1908 uitgaf, het
standaardwerk, ‘Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland’.
De groote deugden en de groote gebreken welke dit werk eigen zijn, vindt men
terug in zijn ‘Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg’. Hier, als daar,
een kostelijke massa materiaal, met vlijt en bijna altijd met nauwkeurigheid verzameld
en gerubriceerd. Maar ook hier, als daar, een gebrek aan groote lijnen, aan
onderscheiding van hoofd- en bijzaken, een opsomming van stukken- en
spelersnamen; kortom een geschiedschrijving geheel uit den tijd toen, naar Kalff's
2)
kenschetsend woord, de archivaris de lakens uitgaf. Men begrijpe wel, dat dit niet
uitsluitend als afkeuring is bedoeld. De groote vóórarbeid is verricht, en goed verricht;
maar de onderzoeker verzuimde uit dit alles een beeld samen te stellen, waarbij
een goed deel van 't hier gegeven materiaal uit den tekst naar de noten zou moeten
verhuizen. Toch, een zekere schifting werd wel onder 't materiaal gehouden. Zoo
3)
werd niet het volledig répertoire van al de gespeelde stukken - door den auteur
samengesteld in, naar Dr. Sterck ons meedeelt - gepubliceerd; ook - wegens den
te grooten omvang - niet als bijlage.

1)
2)
3)

Zie de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. 1919.
blz. 126-130; en de noot bij den ‘Inhoud’.
Zie Leven van Vondel - dat wel een type is van de tegenovergestelde soort historiografie! in de inleiding.
Dit is kras gezegd. Maar we schorten ons oordeel op, tot de uitgave, waarnaar al onze
tooneelhistorici met groote belangstelling zullen uitzien.
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Worp's boek wil zijn een aanvulling van Wijbrands in 1873 uitgegeven, zeer belangrijk
en voor een 22 jarig student inderdaad ongemeen werk over Het Amsterdamsche
Tooneel van 1617 tot 1772. De sedert Wijbrands' dood - men kent de geschiedenis
van zijn monopolie - ook voor anderen toegankelijke archieven van het
Burgerweeshuis zijn opnieuw doorgewerkt; er bleek vooral in zake 't répertoire en
de tooneelspelers veel te vinden te zijn, dat Wijbrands niet heeft vermeld. Dit werd
aangevuld met door Worp van elders, in vroegeren arbeid - en doot anderen, als
Gallée en Rössing - te voorschijn gebrachte bijzonderheden, bijzonderheden
betreffende spel, gebouwen, bemoeiingen van den magistraat enz. Hieraan werd
een met groote zorg en détailkennis samengesteld overzicht toegevoegd van hetgeen
wij weten van de periode van Amsterdams tooneelleven vóór 1617 -. En Worp's
plan was ook, de historie voort te zetten tot 1872, het jaar waarin de ‘houten loods’
op het Leidsche Plein door een steenen gebouw vervangen werd. Voor dezen
laatsten arbeid was de tijd hem niet gegeven; de heer Sterck heeft dit tijdvak, zij het
met raadpleging van heel wat minder materiaal dan Worp placht te gebruiken, in
een beknopt aanhangsel behandeld. De grens van beider arbeid had, niet alleen in
den inhoud, maar ook in het boek zelf, nog duidelijker afgebakend mogen zijn.
Inderdaad is dit laatst gedeelte ‘à refaire’; - het zij gezegd met alle waardeering voor
het offer van tijd en moeite dat Dr. Sterck wilde brengen om een in vorm inderdaad
niet veel afwijkende, doch wat het verwerkte materiaal betreft al te zeer in de
minderheid blijvende afsluiting te geven. We mogen daarbij niet verzwijgen, dat de
periode welke hem ter behandeling overbleef, aanmerkelijk minder is bestudeerd,
zoodat hier zeer veel meer voorarbeid ware te verrichten, terwijl Dr. Sterck zich juist
daarentegen - wellicht in verband met den tijd welke hij aan dit werk kon besteden
1)
- beperkte in het gebruik van zijn materiaal.
Is dus de geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg niet geheel geworden
zooals we ze zouden wenschen, het is duidelijk dat dit boek, na - en nog altijd: naast
- Wijbrands, recht van bestaan heeft, en onmogelijk door den historicus kan worden
genegeerd. In de eerste plaats zijn de platen al belangrijk; die we echter liever niet
zoo op een kluitje vóorin, maar op de plaats waar ze inderdaad den tekst illustreeren,
hadden gewenscht. Ze zijn zeer goed uit enkele openbare en private verzamelingen
gekozen; al is er natuurlijk - b.v. in de verzameling van het Oudheidkundig
Genootschap, in het Prentenkabinet te Amsterdam bewaard - nog wel méér te
vinden, dat van belang is. Wat den inhoud aangaat, het is juist door het hierboven
aangegeven karakter van het boek, uiterst moeilijk hierover in 't kort iets te schrijven.
Er staat veel overbekends in, uitteraard, er worden ook vele aardige, eigenaardige
en soms zelfs historisch belangrijke momenten naar voren gebracht. Zoo is het goed
- alleen: de auteur had de cultuurhistorische beteekenis van dit feit nauwkeuriger
mogen aanwijzen - dat op het kenmerkend verschil tusschen't répertoire van ‘'t Wit
2)
Lavendel’ en dat van

1)
2)

Zie zijn opmerking onder de lijst zijner ‘bronnen’ op blz. 282.
Het wapen dezer kamers is ook te vinden in een zeer zeldzamen bundel, uitgegeven door
Zacharias Heyns te Zwolle in 1608, die - als Worp's beschrijving juist is - een andere is (niet
een herdruk) dan die van 1607, op blz. 25 in een noot vermeld. Een ex. van dezen bundel
van 1608 is in mijn bezit. Hij bevat onderscheidene blazoenen, inkomst- en afscheidsliederen;
ook muziek; spelen van sinne, enz.
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1)

‘De Eglantier’ wordt gewezen , dat Hooft's interessante ‘schick en keuren’ van 9
Maart 1613 nauwkeurig worden weergegeven; inderdaad een belangrijke bijdrage
tot de kennis van de rederijkerij in den natijd.
Belangrijk is wat - op blz. 46 vgg. - wordt meegedeeld over tooneelinrichting en
mise-en-scene in de ‘Academie’. De boeken van Ontfangh en Uytgift van den
Schouwburgh van 1638 tot 1665, die door Worp - en door Kossmann - zorgvuldig
zijn geraadpleegd, verschaften menig zeer belangrijk gegeven; vooral omtrent het
aantal opvoeringen van een stuk. Verrassend is bijvoorbeeld, dat de Klucht van
Oene van Jan Vos (1642) zoo weinig is gespeeld (van 1642 tot 1648 veertien keeren,
dan in 1662, gewijzigd, nog zes keer); verrassend, omdat het stuk verscheidene
malen herdrukt werd. En we waren gewoon uit het aantal drukken tot de
veelvuldigheid der opvoeringen te besluiten!....
Zeer belangrijk is ook de beschrijving van het ballet voor Vondel's Lucifer, dat Jan
Vos samenstelde. Ze staat in ‘Alle de Gedichten’ van dezen weinig gelezen
tooneelman; Worp, die zijn dissertatie over Jan Vos schreef, deed wel zich op zijn
ouden dag deze uiterst interessante maar zeer weinig bekende beschrijving te
2)
herinneren, en ze hier in te lasschen - al weten we niet of dit ballet inderdaad is
3)
gedanst, het is de eenige beschrijving van een ballet uit dezen tijd. En zoo bevat
dit boek zooveel, ‘coquis et convivis’ - Wien interesseert het niet, het jaar van de
4)
première van Kloris en Roosje te weten ; wie leest niet met vermaak van Dr. Lodewijk
Meyer's methode om zoo véél mogelijk konst- en vlieghwerken in een schouwspel
5)
te vlijen ! En zullen niet onze acteurs vooral zich interesseeren voor de honoraria,
die Dr. Worp zoo nauwkeurig, ja prijslijstgewijs, achter de spelersnamen opgeeft?
Waarbij ze zich zeer zullen ergeren, wanneer ze lezen dat - terwijl het speelloon
der beste actrices en acteurs de f 6. - per avond in dien tijd bijna nooit te boven ging
- aan een ‘Engelsche Juff’ voor tweemaal ‘danssen en draeyen’ f 126. - werd betaald;
en dat in Mei 1705 een Engelschman ettelijke malen op het tooneel optrad met
‘exersiessie op de ladder’.... Het amuzement van deze soort is dus al vroeg een
gevaarlijke en goed betaalde concurrent van het tooneel geweest! Dat de acteurs
eerst aan 't eind van de 17de eeuw, althans de meesten van hen, kunnen gaan
leven van hun speelloon, zonder er iets anders bij te doen, heeft zeker ook
beteekenis. Zoo zouden we zoo veel uit de rijke, helaas wat te warrige en
onoverzichtelijke schatkamer van dit boek naar voren kunnen halen. Maar we zouden
de grenzen der boekbespreking daarbij te buiten gaan. Ook als we aan détail-critiek
begonnen. Inderdaad. Dat op blz. 33 een vrij dwaas zinnetje voorkomt over
Rodenburgh's verhouding tot Jerolimo (Sp. Brabander); dat hetgeen op blz. 85 over
6)
de Italiaansche ‘scenografia’ wordt gezegd
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3)
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Blz. 27.
Blz. 107-108.
Voor de 18e eeuw hebben we tallooze beschrijvingen in de tooneeltijdschriftjes.
Het is de moeite waard, de verschillende verkuischingen die dit stukje in den loop der tijden
onderging, na te gaan.
Blz. 147.
‘Die inrichting van het tooneel was een navolging van den theaterbouw, die in het begin der
16e eeuw hier en daar in Italië werd toegepast. De Italianen legden zich somtijds toe op eene
monumentale versiering van het tooneel en op perspectief. (Cursiveering van mij. W.)
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veel ruimer gezegd kon worden ; dat de oude en niet geroeste liefde tot Jan Vos
den heer Worp verleidt tot een buiten verhouding uitvoerig overzicht van zijn allegorie
‘Inwijding van de Schouwburg t'Amsterdam (1665); dat de heer Sterck sprekend
van een stuk ‘De deserteur zonder pardoen’ - Mercier's stuk ‘De Deserteur’ werd
gegeven met of zonder de vergiffenis aan 't slot - zich eenigszins onjuist of althans
5)
onduidelijk uitdrukt; dat de stijl voortdurend onbeduidend, en soms slecht is - wat
voor het werk van den heer Sterck in zéér veel sterker mate geldt - zijn slechts
enkele der vele opmerkingen die ons bij de lectuur invielen. Om van de talrijke
drukfouten niet te spreken; die een zeer onplezierigen, slordigen indruk maken.
Waar ik er dan toch toe kwam op enkele gebreken te wijzen, wil ik ook 'n paar
opmerkingen in bonam partem hiertegenover stellen. In de eerste plaats constateert
men met genoegen dat Worp niet tracht den lezer in zake niet volkomen opgeloste
vraagstukken op een bepaald standpunt te dringen; ik denk aan de quaestie van
den naam der ‘Amsterdamsche Kamer’, nadat de Brabantsche Kamer in de Academie
1)
was gaan spelen ; aan de ‘onverklaarbare’ - zij het met hypothezen te
commentarieeren - post in de Boecken van Ontfangh en Uytgift van 30 Jan. 1732
2)
‘voor de onkosten van de Joden Commedien’. Een aardige, verrassend juiste
qualificatie is het de Academie, zooals Coster zich die had voorgesteld, een
3)
‘Volksuniversiteit’ te noemen. Een voortreflijke opmerking van algemeenen aard zooals we ze te weinig in dit werk vinden - treffen we aan op blz. 99; waar de
middelste helft der 17e eeuw als de bloeiperiode van ons tooneelleven wordt
gekenschetst; - niet alleen dat het aantal oorspronkelijke werken dat der vertalingen
overtreft, wat later nooit meer voorkomt, maar ook: de drama's van onze grootste
dichters zijn toen het meest opgevoerd en hebben het meest hun invloed doen
gelden. En voorts heeft dan het Seneca-navolgend Nederlandsch classicisme een
eigen karakter; dat men in het buitenland navolgt.
Laten we met deze aanwijzing eindigen. Worp's boek heeft ons rijker gemaakt;
wel niet zóó rijk als we wenschten - Maar is dát niet altijd een ‘vrome’ wensch!
J.L. WALCH

Jo Van Ammers-Küller - De Zaligmaker. Amsterdam, Em. Querido. 1921.
Zoo oppervlakkig gezien is dit een ziektegeschiedenis en heel voortreflijke: het
onzegbaar triestige geval - onder honderden dergelijke - van een al oudere,
ongetrouwde vrouw, van wie de immer onderdrukte zinnen zich op den duur
verradelijk wreken in physieke stoornissen, met begeleiding van melancholie en
apathie. Tot zij ten slotte een vrouwenarts opzoekt, die haar ongeveer geneest, niet
het minst door haar aan zichzelve te openbaren, eenigszins op de mode-

4)
5)
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Blz. 185.
Blz. 42.
Men zie het interessante werk van den directeur van het Museo Aristico te Rome, Giulio
Ferrar over dit onderwerp (La Scenografia. - Milano, U. Hoepli, 1908).
Blz. 240.
Blz. 78.
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wijze der psycho-analyse. En hoe zij dan, als zoovelen, dien redder dwepend gaat
aanhangen, tot zij bijna gansch van en in hem leeft.... En 't leven al meer ontwent
en niet van hem wijken wil.
Tot zij op een oogenblik ontdekt dat haar Heiland toch ook maar een gewoon
mensch en - erger! - een zeer gewoon man is, geenszins ongeneigd, als 't zoo
gevalt, met een knap, hem toegewijd pleegzustertje een beetje te vrijen.
Vernederd, gekrenkt gaat zij dan weer haar gewone leven in en.... wij blijven in
't onzekere of 't haar gelukken zal.... De edele dokter nu, altijd van buiten af gezien,
lijkt wel heel goed geteekend, levend en zonder karikatuur te worden ons toch
duidelijk blijkend. Maar vooral de patiënte zelve verschijnt ons - deze van binnen
uit - al bijzonder klaar in 't verloop harer ziekte en Zielige mentaliteit, temidden der
sober aangegeven ziekenhuisomgeving. Maar toch hebben wij ten opzicht van haar
objectiviteit oogenblikken van twijfel, nl. als zij zoo onvoorwaardelijk en volledig het
brutale verliefdheidsbetoon der jonge zuster Margot kan waardeeren, en, weer
tehuis, schier wijsgeerig concludeert, dat ‘niets zoozeer waan was dan de illuzie,
dat menschen.... ooit iets van elkander konden verstaan.’
Wij herinneren ons dan het motto uit Carry van Bruggens Prometheus, dat de
schrijfster haar verhaal meegaf: ‘de eenige realiteit is het contrast,’ en gaan iets van
twijfel en vertwijfeling op den grond van dit straf onbewogen gehouden realisme
vermoeden. Zoo iets als een belijdenis, dat er nergens vastheid bestaat, noch in 't
redelijke, noch in 't zedelijke, en dat dit laatste is het ergste is van beide, omdat alle
menschelijke waardigheid en waarde hierdoor schijnt te loor te gaan.
Maar.... misschien vergis ik mij en was het mevr. Van Ammers-Kuller toch enkel
om een realistische studie te doen. Dan kan gezegd worden, dat zij die over 't geheel
voortreflijk volbracht heeft.
F.C.

Een Herfststorm. Roman door Ellen E. Querido, - Amsterdam 1921 2e
dr.
Zou het feit van dien spoedigen en voorspoedigen tweeden druk te danken zijn aan
het gloeiend mee-gevoel van vele niet meer jonge vrouwen met deze ruim
veertigjarige, die nog eens, onder zeer gunstige omstandigheden, een heusche
liefde gaat beleven, na ongeveer haar beste jaren aan het moeder-zijn te hebben
geofferd? Indien dit zoo ware, zou het iets beteekenen voor de veelheid en sterkte
der onvervulde verlangens, die in zoo menig berustend of heimelijk opstandig
gedragen huwelijksleven schuil gaan. Wat in dit boek (men kan gerust zeggen bepleit
wordt) is het recht der vrouw een eventueele dubbelnatuur van Vrouw en Moeder
uit te leven, ook nadat de, om zoo te zeggen, voor de eerste gestelde tijd voorbij is.
Meer eischt de schrijfster niet. Zij behoort geenszins, zoo schijnt het, tot de meer
roekeloozen, die Vrouw en Minnares bestaansrecht geven boven de Moeder. Deze
Vrouw werkte eerst behoorlijk haar moedertaak af, hoewel zij daartoe bovendien
een zangkunstenares in zich letterlijk te smoren had. Maar meent dan nu ook, na's
kinds gelukkig huwelijk, vrij te zijn van gemeenschapsplichten, om zich voluit te
geven aan een liefde,
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die - wel een bijzonder en exceptioneel geluk! - nog altijd op haar stond te wachten.
En aan het betoog, dat in dit, haar gedrag werkelijk niets onbehoorlijks gelegen was,
dat men een nog naar liefde en passie verlangende rijpere vrouw kan zijn en daarbij
een zeer beschaafde dame, heeft de schrijfster nu een groot deel van haar boek
gewijd. Telkens weer en naar alle zijden tracht zij die distinctie in het licht van onzen
mogelijken twijfel te stellen.... Zoo dikwijls, dat het wel eens prikkelend werkt op ons
lezershumeur. Er zijn bepaald oogenblikken, dat die verheven gezindheid (b.v.
tegenover de arme ‘verdoolden’ van den Amsterdamschen Achterburgwal)
overdreven wordt en wij enkel kunnen meesmuilen bij het bedenken dezer situatie:
‘Toen begreep Marian dat het hier (op den achterburgwal) op dit uur onveilig werd
en met klopping in de keel was ze weggevlucht van deze donkere ellende.’ Wat
deed het schaap er ook, zoo gevaarlijk laat in den avond! Dat komt er van, als men
Zoo artistiek is aangelegd en verzot op stedeschoon op uren, dat men al lang in zijn
bedje moest liggen....
Een ander voor mijn gevoel te sterk bewijs, dat de Minnares in de Vrouw, zelfs
op rijperen leeftijd, geen schâ behoeft te doen aan de Moeder, geeft de schrijfster
in dien oneindig gevoeligen brief van deze Moeder aan haar dochter, dewelke
(eenvoudig uitgedrukt) ‘op alle dagen loopt.’ Maar zulke naturalistische
bijzonderheden als vervat zijn in deze passage, moest zij het kind toch sparen,
dunkt mij.
‘Wanneer het zich uit onzen schoot losscheurt, stort het klaagschreiend het luide
leven in en hoort onzen laatsten barenskreet.’ 't Is niet de vraag of dit physiologisch
wel een juiste voorstelling der feiten mag heeten, maar of een moeder goed doet
een aanstaande dito te verontrusten met zulke wilde visies van 't geval. Niet elk kan
daar tegen. - En zoo is er meer, dat mij overdreven schijnt in dit betoog voor de
vereenigbaarheid van prima cultuur met late liefde, waar de gewone lezer gereedelijk
mee instemt. Hiermee kan het doel der schrijfster dus bereikt geacht worden.
Litteraire pretenties hebben zulke schrifturen als deze waarschijnlijk niet. Het zijn
een soort gedramatiseerde brochures, nuttig en aangenaam tevens, en, gelijk door
dezen tweeden druk wordt bewezen, zeer geliefd bij het geachte publiek.
F.C.

Julia Frank. De Cirkel. Sythoffs Uitgeversmpij. - Leiden - 1920.
Ik geloof niet, dat de letterkundige kunst bij dit werk bijzonder profiteeren zal. Daartoe
is het toch als verbeelding te zwak, te weinig ‘gezien’. De man Frans, de man Bruin,
de man Ernst... de eerste, de grofzinnelijke, was allicht het makkelijkst te vormen,
maar die anderen blijven haast volledig (of liever vollijvig) in de verf steken. Het
vrouwtje Mimi is zwak cliché en Madeleine, de hoofdfiguur, alleen bij stukjes niet
onwaarschijnlijk, en zelfs levend. De jongen Bob is misschien het beste nog. Maar
dit is alles niet zoozeer belangrijk, als dat in dit boek voor vele schril tegenstrijdige
neigingen in een vrouweziel hartstochtelijk (en toch waarschijnlijk vergeefs) de
formule gezocht wordt. Wat Ernst aan
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het slot van Madeleine zegt: ‘ik ken Madeleine zoo goed, dat wil zeggen: het soort
vrouwen waartoe ze behoort. Ze heeft van alles wat noodig; wat levensvreugd, wat
dwaasheid, wat luxe, wat aanbidding, wat verdriet. Ze wil de vrouw zijn, maar ook
soms het kind, de beschermster, maar ook de beschermde....’ geldt dat niet van
zeer veel vrouwen, eigenlijk van alle hartstochtelijke en vollevende menschen? Zoo
is 't dan toch geen oplossing van het geval. En evenmin zal men die vinden in
Madeleine's zonderlinge theorie over de bewuste conceptie van het echtelijke pand,
als ‘'t wekken van het wonder’. Dit lijkt wel heel ingewikkeld en heel subtiel en weinig
klaar. Maakt zulk een opvatting verschil in 't gevoel voor het kind, als dat er eenmaal
is? En raakt dit meer dan zijdelings het probleem van Madeleine, die, als verfijnde,
intellectueele vrouw, ten slotte toch eigenlijk de brute kracht - zij het dan
intermitteerend - blijft begeeren. Ongeveer als die vrouw in Couperus' fijngevoelig
boek Langs lijnen van geleidelijkheid.
Deze cirkel schijnt mij toch wel zuiverder dan haar eerste boek in de felle
bepaaldheid, waarmee zij hier het probleem heeft gesteld en er bij blijft, zonder zich
te vermeien op zijwegen, enkel terwille van het litteraîr pleizier betreden. Misschien
dat zij nog eens de oplossing van haar levensraadsel vindt in een volmaakte
verbeelding er van. Want zulk een verbeelding zou tegelijk een doorvoelen en
begrijpen beteekenen.
F.C.

Sardanapalus, treurspel in drie bedrijven door Jan van Lumey Amsterdam, v. Kampen & Zoon. z.j.
Een goed treurspel te schrijven is een drommelsch lastig ding. Al bezit men de
geschikte ‘stof’, dan bezit men nog niet meer dan een aanloop of aanleiding. De
groote moeilijkheid is, dat in een heusche tragedie de figuren (de voornaamste
tenminste) tegelijk levende menschen en symbolen moeten zijn, en het gebeuren
zoowel iets mogelijks in 't gewone leven, als de uitdrukking eener grondwaarheid
van alle leven. Kom daar eens om! Hebt ge het symbool goed voelbaar gemaakt,
dan is net al het levende er uit gewerkt, en houdt ge uw figuren levend, dan valt de
boel idee-loos uit elkaar als droog zand. En meestal zelfs gelukt u noch het een,
noch het ander, juist als bij Jan van Lumey het geval is. Zijn Sardanapalus heeft
iets erg Hebbelsch, ook even iets Shakespearesch en zelfs iets v. Lumey's, maar
niet bepaald iets levends. Hij blijkt iemand, die malheur in zijn huwelijk had en nu
op weg was een soort Kandaules te worden, langs den Hebbelschen weg der
bedrogen illusien. En die vervelende, klanklooze verzen zegt, ten bewijze hoe
moeilijk het is dichterterlijk en interessant te zijn. Het is jammer, dat J. van Lumey
niet een beetje lager bij den grond wilde blijven. Er zit toch in zijn drama allicht
intelligentie genoeg om b.v. een goede novelle te produceeren of misschien zelfs
een dragelijk tooneelspel. Maar Sardanapalussen zijn werkelijk te harde noten voor
hem om te kraken. En dit is geen schande. Zij zijn niet voor niets historische figuren....
F.C.

Groot Nederland. Jaargang 19

208

Revolutie en Weder-geboorte - nagelaten handschrift van G.
Kapteyn-Muysken met een levensbeschrijving van de schrijfster door
B. Reijndorp, Uitgevers Mpij, De Waelburgh-Blaricum, 1921.
Een citaat:
‘La vie et encore une fois la vie’, zooals Guyau reeds vijftig jaar geleden leerde,
deze innerlijke springveer der menschelijke aktie, is ook de springveer van de direkte
aktie, thans door de revolutionairen begonnen.
Het is de springveer, die ten allen tijde heeft gewerkt, die geheel het bestaan van
de laagste tot de hoógste vorm van leven altijd heeft beheerscht, de springveer,
waarin het geheim van evolutie en revolutie, ook van elke wedergeboorte, gelegen
is. Het is de springveer, die biologisch en psychologisch beide, de kritiek der
wetenschap bestaan kan.’
Ik kan verzekeren, dat al deze springveeren - tezamen een geheele matras tevens een staal vormen van de schrijfwijze niet alleen, maar ook van den geest,
die uit dit boekje naar voren komt: een zwaarwichtige leutergeest, die volmaakt de
kunst verstaat met zéér veel woorden zoo goed als niets te zeggen. Omslachtig en
pompeus waarheden als koeien te verkondigen en oude koeien van waarheden te
halen uit de sloot der vergetelheid, waarin zij eindelijk en gelukkig terecht kwamen,
dat is verder het karakter dezer schriftuur, die zich gaarne voor diepzinnig, ethisch
en belezen uitgeeft. De wereldoórlog wordt hier innig verafschuwd, de Russische
revolutie hartelijk begroet, maar bezadigd gecritiseerd in haar ‘excessen’, de
Marxistische geschiedbeschouwing menschkundig tot haar betrekkelijke waarde
teruggebracht.... alles naar den aard eener banale degelijke vooruitstrevendheid,
die zich echter verbeeldt bijzonder te zijn in ethiek en intellect beide.
Zoo doet dit nagelaten geschrift zich voor, waarbij wij niets verloren hadden, indien
de uitgave ook maar was nagelaten.
F.C.
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De fortuintjes van Casanova.
Tooneelspel in 4 bedrijven.
Personen:
Jacques Casanova, zich noemende ‘chevalier de Seingalt’..
THOMAS HOPE, bankier, bewindhebber van de Nederlandsche Oost-Indische
Compagnie.
ESTHER, zijn dochter.
FLORIS GRAVIUS.
PRINS ROGIER PICCOLOMINI.
PRINSES PICCOLOMINI.
THERESA TRENTI, cantatrice.
VERHOEVEN, eigenaar van het hotel ‘De Bijbel’.
Juffrouw VERHOEVEN.
TONIA, hun nichtje.
DIRK, hotelknecht.
Een huisknecht van de familie Hope.
In het tweede en derde bedrijf kunnen enkele figuranten aan de handeling als
toeschouwers deelnemen. Zij zijn echter niet onmisbaar.
Het stuk speelt in 1760. Te Amsterdam. De drie eerste bedrijven in het hotel ‘De
Bijbel’, het vierde ten huize van den bankier Hope.

Eerste Bedrijf.
Een zitkamer in het hotel ‘De Bijbel’, rococo behangen en gemeubeld. Op den
achtergrond een dubbele deur, waarvan slechts een helft wordt geopend. Behangsel
van verschoten-groen damast, Engelsche platen in vergulde lijsten aan de wanden.
Links, tusschen twee deuren, een schoorsteen in den haard een hoog opvlammend
vuur, want het is winter en het vriest hard. Op den schoorsteenmantel een oude
staande klok onder een spiegel en twee kandelabers met kaarsen. Een groote armstoel
met zijleuningen bij het vuur. Rechts twee deuren door een kleine sofa gescheiden,
daarbij een kleine ronde tafel. Op den achter-
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grond, links van de middendeur, een grootere sofa, rechts een speeltafel met
toebehooren voor het kaartspel en twee twee-armige kandelaars. stoelen. Op de vloer
kleine tapijten. In het midden hangt een lichtkroon met kaarsen.

Eerste Tooneel.
HOPE, ESTHER, VERHOEVEN, JUFFROUW VERHOEVEN, later TONIA..
Door de middendeur treden de bankier Hope en zijn dochter op, met veel
plichtplegingen binnen geleid door het echtpaar Verhoeven. De heer Hope is een
welgedaan man, kleine vijftiger, deftig gekleed in donkerbruin met fijne kanten lubben
en jabot, lange pelsjas getailleerd en met pelerine, donkere kousen, lage schoenen
met gouden gespen. Hij heeft een kostbaar gouden horloge in het zakje van zijn
gebloemd zijden vest, en daar hangt een breede gouden ketting met breloques enz.
uit. Een driekanten steekje onder den arm, gepoederde pruik, wandelstok en
handschoenen. Esther Hope is een jonge schoonheid met gitzwart haar en groote
droomoogen. Zij draagt een klein mouche op de wang, is uiterst elegant gekleed met
pelise en groote handmof, een breed-gerande, hoog-gebolde hoed met vederen en
fluweel. Verhoeven, een man van middelbaren leeftijd, en in kokskleeren, een lang
mes in den gordel: een goedige dikkerd, soms niet zonder parmantige manieren,
bewust eigenaar te zijn van een der best gerenommeerde hotels in Amsterdam.
Juffrouw Verhoeven is een nog jonguitziende vrouw met teekenen van vroeger mooi,
mager, hoog opgemaakt gepoederd kapsel, opzichtig gekleed in tamelijk wijde
hoepelrok van gebloemde zijde, het lijfje uitgesneden, doch niet teveel. Zij draagt,
omdat het zoo koud is, een wollen sjaaltje, dat zij echter gemeenlijk los laat hangen.
Bij den linker mondhoek een groote mouche in den vorm van een ster.
HOPE,

(laat Esther voor zich uit binnen treden).

Jammer, dat graaf Zintzendorf uit is. En m'nheer Casanova? Is die misschien oòk
uit?
JUFFROUW VERHOEVEN,

(die het antwoord van haar man voorkomt).

Ridder Casanova heeft de boodschap achter gelaten, dat hij binnen 'n kwartier zou
terugkomen. Aan mij persòònlijk!
HOPE,

(binnentredende, terwijl hij een prachtige gouden snuifdoos uit de jaszak haalt, en die, na
er op geklopt te hebben, geopend Verhoeven voorhoudt).

Zoo, aan u persóónlijk?
Juffrouw Verhoeven knikt met het hoofd, klaarblijkelijk zelf-ingenomen.
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VERHOEVEN

(buigend).

Teveel eer, m'nheer Hope.
HOPE

(genadig, maar joviaal).

Ga-je gang, Verhoeven.
Verhoeven neemt een prise, daarna presenteert Hope de doos aan juffrouw Verhoeven,
die er met een dienaresse ook een snuifje uit neemt. Vervolgens snuift Hope zelf
overvloedig, en wuift dan de korrels van zijn jabot.
HOPE.

Hum!
(tot Esther, glimlachend).

Voor de zaken tref ik het dus niet, kind.
(tot het echtpaar Verhoeven omdat hij weifelt wie van de twee hij moet aanspreken).

En graaf de Saint-Germain, dan?
VERHOEVEN.

O, m'nheer de Saint-Germain is gewoonlijk wel op zijn kamer. Die gaat haast nooit
uit. Niet waar, vrouw?
JUFFROUW VERHOEVEN

(schudt onverschillig maar bevestigend het hoofd.)

Ik geloof van wel.
(Gaat naar den schoorsteen en schelt daar met een tafelschel).
VERHOEVEN

(vertrouwelijk).

Gelooft u, m'nheer Hope, dat graaf de Saint-Germain al zooveel eeuwen oud is,
als-t-ie zegt? Hij ziet er, bijlam, niet ouder uit dan ik.
HOPE.

Ja, Verhoeven, dà-kan ik je niet zeggen. M'nheer de Saint-Germain beweert 'n
levenselixir uitgevonden te hebben, en zeker is, dat hij daarom bij den koning van
Frankrijk in hooge gunst staat. Je hebt op 't oogenblik heel wat groote heeren in je
hotel.
VERHOEVEN.
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En waar zouden ze in Amsterdam anders heengaan, m'nheer Hope? Toch niet naar
‘De Ster van het Oosten’, waar 't zoo vuil is, zeggen ze. ‘De Bijbel’, m'nheer Hope!
Door heel Europa en aan alle hoven bekend!
(met een mengsel van vertrouwelijke vleierij in stem en houding)

. Enne.... alle heeren, die voor hun keizers of koningen geld komen leenen bij het
huis Hope en Co.... nietwaar, m'nheer?.... Die logeeren, natuurlijk, bij mij. Geen
beter hotel in de stad, geen grooter bankiershuis in heel Europa. En m'n keuken,
m'nheer Hope, m'n keuken! Trouwens, waarvoor ben ik anders maitre geweest in
de cuisine van Haar Koninklijke Hoogheid de Prinses-Gouvernante?
HOPE

(glimlachend).

Je wilt dus zeggen, dat we elkaar zoo wat aanvullen. Jij zorgt voor 'n goeie tafel, en
ik voor de financiën van de heeren.
VERHOEVEN

(gevleid).

O, m'nheer Hope. U is wel aimabel.
HOPE.

Wat het geld betreft, beste Verhoeven, de Amsterdamsche Beurs gaat niet zoo grif
op alle leeningen in als jij op het voorzetten van 'n fijnen schotel.
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JUFFROUW VERHOEVEN

(nadat zij hoofdschuddend en brommend met een stofdoek, dien zij op het sleutelmandje
aan haar arm had liggen, het stof van den schoorsteenmantel heeft geveegd, tot Tonia, die
binnenkomt, vinnig).

Kun-je niet wat beter op letten, dat de meiden hier de boel zindelijk houën? Moet ik
dan overal zelf bij wezen?
(stroef)

Ga kijken of m'nheer de Saint-Germain op z'n kamer is.
Tonia, die bij het binnenkomen voor Esther en Hope een knieknik heeft gemaakt, gaat
met een kwaden blik op haar tante heen.
JUFFROUW VERHOEVEN

(op klagenden toon tot Esther).

Als ik niet overal zelf bij ben....! D'r is geen ernst meer onder die jonge meisies van
tegenwoordig. Ze kijken teveel naar het manvolk! 't Is God geklaagd!
ESTHER

(die eerst met aandacht de platen aan den wand heeft bekeken, lacht nu hartelijk).

En u, keek u daar vroeger dan nièt naar?
VERHOEVEN

(goedig).

Laat d'ouwe maar praten, mademoiselle. Als jonge meid was ze dol op jongens.
JUFFROUW VERHOEVEN

(verontwaardigd).

‘Ouwe!’ Zouden de menschen niet denken, dat ik ‘zestig’ ben?!
VERHOEVEN

(tot Hope).

Maar als ik zoo vrij mag zijn, m'nheer, die m'nheer Casanova.... Je noemt 'em ‘ridder’
en hij zelf noemt zich Casanova de Seingalt, maar.... onder ons, ik hoor rare dingen
van 'em!
HOPE

(glimlachend).

Och kom!
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Esther heeft nu aandacht voor hetgeen er gesproken wordt.
VERHOEVEN.

Ja, ze hebben me verteld, dat-ie in Venetië in de kast heeft gezeten, in de prison,
m'nheer Hope.
HOPE

(lachend).

Maar dat is toch niets bijzonders, m'n waarde! Hoeveel aanzienlijke lui zitten er
soms niet in de gevangenis, onschuldig! De chevalier de Seingalt heeft over z'n
gevangenschap een heel interessant boek geschreven, dat ik gelezen heb.
ESTHER

(met warmte).

Zoo geniaal bedacht, z'n vlucht uit de gevangenis!
VERHOEVEN

(op wien deze geruststelling weinig indruk maakt).

Nou ja, maar hij is heelemaal geen chevalier, m'nheer Hope, hebben ze me gezeid.
Hij heet heelemaal geen Seingalt: 'n zoon van twee Venetiaansche comedianten,
m'nheer, comediànten!
HOPE

(een beetje hoog).

Wat raakt me dat gekwebbel, man? Iemand die hier komt met brieven van de
voornaamste lui in Parijs en Versailles, die me speciaal wordt aanbevolen door graaf
d'Affri, den
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Franschen ambassadeur; die bovendien brieven heeft van de voornaamste
bankiershuizen, die.... gekheid!.... Wie heeft je die nonsens verteld?
ESTHER

(als voren).

M'nheer Casanova is zelfs aanbevolen door den gezant van de Heeren Staten in
Parijs, m'nheer van Berkenhoven.
VERHOEVEN

(een beetje geintimideerd).

Nou, ik heb 't anders niet van 'n kwa-jongen. 't Was prins Piccolomini, die 't me 'n
paar dagen gelejen vertelde, dat-ie m'nheer Casanova in Italië gekend had.
HOPE

(verwonderd).

Prins Piccolomini? Wie is dat?
VERHOEVEN.

'n Italiaan van hooge geboorte, m'nheer, die met z'n vrouw reist, de prinses.... mooi....
m'nheer Hope, die prinses!
JUFFROUW VERHOEVEN

(geërgerd).

Nou ja, zwijg daar maar over. Daar stelt m'nheer Hope toch geen belang in.
HOPE

(vroolijk).

Tjongen, tjongen, je durft veel te zeggen, juffrouw Verhoeven.
JUFFROUW VERHOEVEN.

Och m'nheer, praat u niet van die prinses. Aan tafel zoo vrij met de heeren.... Ik
weet niet of àlle prinsessen zoo zijn, maar ik weet wèl, dat ik m'n oogen uit m'n
hoofd zou schamen om zoo koket te wezen.
VERHOEVEN.

Jij schaamt je nog al gauw!
JUFFROUW VERHOEVEN.

Ze heeft 't vooral op m'nheer Casanova begrepen, die....
(met geringschatting)

die prinses.
ESTHER
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(nieuwsgierig).

En m'nheer Casanova?
HOPE

(schertsend).

Dat hoef-je niet eens te vragen, die is daar natuurlijk wel van gediend.... als ze zoo
mooi is.
(tot Verhoeven)

En wat doen ze hier?
JUFFROUW VERHOEVEN

(voor dat haar man kan antwoorden).

Spelen, m'nheer, spelen. Niets anders dan spelen: pharao, piquet, biribi. Ik vertrouw
ze niet.
VERHOEVEN

(goedig).

Och, m'nheer, Je weet hoe de vrouwen zijn. Wat m'n vrouw tegen die prinses heeft
mag Joost weten.
TONIA

(aan de middendeur).

M'nheir de Sein-Sermain is bauve.
HOPE.

Goed, meisje. Wil-je dan dit kaartje aan den graaf brengen?
(haalt uit een fijn portefeuilletje een visitekaart).
Tonia gaat daarmee weer heen.
HOPE

(tot Verhoeven).

Je nichtje, hè?
(op een bevestigenden hoofdknik van Verhoeven)

'n Lief kind! Zoo echt van Kattenburg!
JUFFROUW VERHOEVEN

(humeurig).

't Mocht wat! ‘'n lief kind!’ Ze is zoo brutaal als 'n hond op 'n boerenerf.
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ESTHER

(zacht)

Heel vriendelijk..
HOPE

(tot zijn dochter).

Als ik bij m'nheer de Saint-Germain ben, dan blijf jij maar hier zoo lang wachten,
kind, tot ik je waarschuw. Misschien houdt juffrouw Verhoeven je dan zoo lang
gezelschap.
JUFFROUW VERHOEVEN.

Natuurlijk, m'nheer, heel graag.
ESTHER

(hoog).

O, ik verzoek u... dat is onnoodig. Ik kan heel goed alleen blijven.
HOPE

(angstvallig).

In 'n hotelkamer, kind? Waar iedereen kan binnenkomen?
ESTHER

(lachend).

Juist heel interessant! Misschien zie ik prins en prinses Piccolomini wel!
HOPE

(schertsend).

Of Casanova....
ESTHER.

Of de chevalier Casanova.... zeker.
JUFFROUW VERHOEVEN

(uitvorschend).

'n Knappe man, niet waar, juffrouw? Zoo geestig en zoo galant.
VERHOEVEN

(kluchtig verontwaardigd)

Ziet u, dat is waar alle vrouwen opletten. ‘Zoo geestig en zoo galant!’
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(geërgerd)

Sinds die m'nheer Casanova.... ridder de Seingalt.... in m'n hotel is, zijn alle vrouwen
in m'n huis het hoofd kwijt.
ESTHER

(spijtig).

Ei! Ei!
TONIA

(opnieuw aan de deur).

Komplement fen m'nheir de Sein-Sermein en 't sei m'neer 'n eer sijn, sei-t-ie, m'nheir
Hope te ontfengen.
HOPE.

Nu, kind, ik laat je dan 'n oogenblik alleen. Als graaf de Saint-Germain er niets op
tegen heeft, zal ik je laten roepen.
ESTHER

(met ingenomenheid).

Als-t-U blieft! Zegt u maar, dat ik verlang om met hem kennis te maken. Zoo'n
beroemd man.
TONIA.

Sel ik Uwes moar faur goan?
HOPE.

Ja, kindlief.
(Hope gaat door de middendeur heen, terwijl Verhoeven en zijn vrouw zich buigend
voor hem terzijde plaatsen).
VERHOEVEN

(tot Esther).

Je staat me wel toe, mademoiselle, dat ik naar m'n keuken ga, anders bederft m'n
sauce à la Choiseul.
ESTHER

(vroolijk).

Het zou bepaald zonde zijn!
VERHOEVEN

(buigend).

Je dienaar dan, mademoiselle.
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(gaat heen).
ESTHER

(tot Juffrouw Verhoeven).

U kan me gerust alleen laten, juffrouw Verhoeven.
(op anderen toon tot de binnentredende).

Ah, madame Trenti!
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Tweede Tooneel.
ESTHER, MADAME TRENTI, later CASANOVA.
Op het oogenblik, dat Verhoeven vertrekken wilde, is madame Trenti in de middendeur
verschenen. Verhoeven heeft dan beleefd plaats voor haar gemaakt en als hij is
heengegaan wordt hij gevolgd door zijn vrouw, die met een geringschattenden blik
voor de cantatrice en schouderophalend weg gaat.
Madame Trenti is een nog mooie aschblonde vrouw, niet meer geheel jong (37 jaar)
elegant, maar geheel in 't zwart gekleed met niet te wijden hoepelrok. Haar kapsel is
hoog opgemaakt en zij draagt een paar kleine mouches. Zij heeft een wat versleten
wijde pelise met capuchon los om de schouders hangen. Handmof. Ofschoon het fel
wintert, heeft zij toch een waaiertje in de hand - zij draagt mitaines - en brengt dit
zenuwachtig, maar gracieus in beweging, terwijl zij haar gemoedsbewegingen kenmerkt
door het open- en dichtklappen er van. Het dient, kortom, meer om er mee te spelen,
gewoonte van het optreden voor het publiek, dan om er zich mee te verkoelen.
MME TRENTI

(verrast).

Mademoiselle Hope, U hier?
(treedt nader, maakt eerst voor Esther een statiebuiging, en als deze haar de hand
reikt, buigt zij zich opnieuw om er een kus op te drukken).
ESTHER.

Ja. M'n vader was 'n paar heeren, hier in 't hotel, 'n bezoek schuldig en heeft mij
meegenomen.
MME TRENTI

(zacht insinueerend).

Mademoiselle schijnt goed bekend met Casanova.... monsieur Casanova.
Esther op den natuurlijken toon van iemand, die niets te verbergen heeft, niet zonder
hoogheid).

Heel goed zelfs. Al verleden jaar, bij z'n eerste reis naar Holland, is de chevalier
de Seingalt bij ons gekomen. 'n Bijzonder merkwaardig man.
MME TRENTI.

Merkwaardig? Dat geloof ik. Dat was hij al toen hij als 15-jarige jongen promoveerde
als doctor in de rechtswetenschappen, en 'n jaar later z'n eerste preek hield.
ESTHER

(verbaasd, vroolijk).

Z'n eerste preek?! Casanova?!
MME TRENTI
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(niet minder geamuseerd dan Esther om de combinatie: preeken en Casanova.)

Ja, hij was in de lagere orden opgenomen, maar z'n vroomheid heeft niet lang
geduurd.
ESTHER

(hartelijk lachend).

Die is heerlijk! Casanova als boetprediker! Daar zal ik hem eens mee plagen! Ik zie
hem al bisschop of zoo!
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MME TRENTI.

En waarom niet? Als geestelijke zou hij misschien kardinaal, misschien zelfs paus
geworden zijn. U zegt zelf, dat hij een merkwaardig man is. Nu brengt hij 't misschien
maar tot eerste minister. Misschien wel in Frankrijk.
ESTHER.

Minister van financiën. Hij heeft er al de Staatsloterij ingevoerd.
MME TRENTI.

Maar even waarschijnlijk is het, dat hij ergens weer in de gevangenis terecht komt,
al is 't dan niet een gevangenis met looden daken, zooals bij ons in Venetië. Voor
Casanova staat overal de gevangenisdeur op 'n kier.
ESTHER

(bestraffend).

Foei, madame Trenti! In Venetië was hij onschuldig gevangen gezet. Dat weet u
beter dan ik. En z'n vlucht! Wat 'n genie, wat 'n combinatievermogen! Wat 'n
berekening van alle mogelijke kansen! Alleen die vlucht al heeft den chevalier de
Seingalt over heel Europa beroemd gemaakt.
MME TRENTI

(bewonderend ondanks haar tegeningenomenheid).

't Is waar! Wat 'n slimheid, wat 'n overleg, wat 'n zelfvertrouwen! Maar onschuldig?
Jacques Casanova is nooit onschuldig geweest. Zelfs niet als kind in de wieg.
ESTHER

(niet zonder een kleine hatelijkheid in haar toon).

Ja, ik vergat, dat u hem nog beter kent dan.... wij. Dat dochtertje van u lijkt op hem
als....
MME TRENTI

(met vuur).

Dat dochtertje van me is 'n engel, waarom ik in gedachte den vader dagelijks zegen,
die het me gegeven heeft. Het heeft al z'n goede hoedanigheden en niet een van
zijn slechte.
(koeler, maar toch met warmte)

Maar wat Casanova betreft, mademoiselle.... ik ben u zooveel verplicht. Ik waarschuw
u voor hem. Voor iemand, die zoo mooi en zoo goed is als u... begrijp ik m'nheer
uw vader niet, die u met Casanova alleen naar concerten laat gaan.
ESTHER

(koel, afwijzend).
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Maak u daarover niet ongerust, madame. Hollandsche meisjes leeren op zich zelf
te passen. Wij zijn niet bang om in 't vuur te blazen.
(Zij gaat naar den haard en wakkert er met den blaasblag het vuur aan, dat weer
opvlamt, om dan op het haardijzer de voeten te warmen).
MME TRENTI.

Pas maar op, mademoiselle, dat u zich niet brandt. U kent Casanova niet. Als hij 'n
vrouw wat wil wijs maken, dan denkje soms, dat de Heilige Geest zelf tot je spreekt.
(bitter)

Maar hij is soms de duivel zelf.
ESTHER

(hoog en koel).

Ik kan niet zeggen, dat u heel vriendelijk
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over den chevalier de Seingalt oordeelt. Heeft hij u dan zooveel kwaad gedaan?
MME TRENTI

(met warmte).

Hij heeft....
(zich zelf in de rede vallende)

Ah, mon dieu, waar dient 't ook voor?
ESTHER

(naderbij komende).

Uw dochtertje.... Sophie, niet waar?... lijkt heel erg op hem. Ik zag hoe ontroerd de
chevalier was, toen hij die avond van uw concert, toen zij voor de collecte met de
schaal rond ging, zoo onverwacht bij hem kwam. Ik kreeg den indruk, dat hij van 't
kind hield. Maar uzelf.... houdt u nog van den vader?
MME TRENTI

(haastig).

Ik heb u niet gezegd, dat Casanova de vader is van m'n kind! Den vader van m'n
kind?! Of ik nog van 'em houd?
(droomend, als met haar gedachten in het verleden)

Ik heb hem aangebeden! Zooals elke vrouw hem aanbidt als hij haar wijs maakt,
dat hij van haar houdt, en als hij haar dat zegt.... zooals hij dat zeggen kàn. Ik was
mezelf niet meer, toen ik van hem hield. Wat heeft die man toch, dat hij ons zoo
betoovert? Hij is niet eens knap.
ESTHER

(haastig).

Vindt u hem nièt knap?!
(zichzelf stuitende, ontroerd)

En nu?
MME TRENTI.

Nu? Nu? Och 't is alles voorbij, he?.... De vader van Sophie bestaat niet meer voor
me. Maar Casanova?
(hartelijk)

Mademoiselle Hope, ik ben u zoo dankbaar.... Door uw aanbevelingen heb ik hier
zooveel succes gehad.... daarom moet ik u voor Jacques waarschuwen. Niet dat
hij slecht is, o, integendeel! Maar.... hoe zal ik 't zeggen? Hij weet niet altijd het
onderscheid tusschen goed en kwaad. Of liever gezegd: hem is alles goed, als hij
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z'n doel maar bereikt. En.... hij is onweerstaanbaar. Het is gevaarlijk voor iemand
als u om naar hem te luisteren.
Casanova, door de middendeur binnengekomen, heeft de laatste woorden gehoord.
Hij is goed 35 jaar, tamelijk groot en, zonder een een Apollo van uiterlijk te zijn, heeft
hij een goed gezicht, waarin de scherp gebogen neus echter te groot is. Heel levendige
oogen en een welgevormde mond met zinnelijke lippen. Hij draagt een sierlijke
gepoederde pruik, waarvan het wit te scherp afsteekt tegen zijn bruine gelaatskleur
en zijn zwarte wenkbrauwen. Op den rug is de pruik samengebonden met een elegante
strik. Bij het binnentreden heeft hij een'n beetje schuin gedragen steekje op, dat hij
onmiddellijk afneemt, zoodra hij de dames aanspreekt. Een wandelstok met gouden
knop in de hand en een groote handmof, overeenkomstig met het bont van zijn met
een pelerine
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gedragen en met brandebourgs toegeknoopte pels. Handschoenen. Wanneer hij
straks zijn pels aflegt is hij in een bruin lakensche rok met schitterende knoopen en
een culotte van kakelbonte geruite zijden tricot, met vuurroode zijden kousen en lage
lakschoenen met diamanten gespen. Kostbare breloques hangen uit zijn vestzak, dit
kleedingstuk is van satijn met groote bloemen geborduurd. Kostbare ringen aan de
vingers o.a. een zeldzaam groote solitaire. Zijn gouden snuifdoos is met diamanten
bezet. Fijne kanten op de borst en aan de mouwen: type dus van den kostbaar
gekleeden ‘petit-maitre’ of wat men dertig jaar later een ‘incroyable’ zou genoemd
hebben.
CASANOVA

(bij het binnentreden).

Aha, la bella cosa! Twee lieve vriendinnen, die in duo m'n lof zingen!
Mme Trenti en Esther zijn beide verrast, maar bij de eerste toont zich schrik, terwijl
Esthers verrassing van blijdschap getuigt.
CASANOVA

(naderende, terwijl hij eerst Esther en daarna Mme Trenti galant de hand kust, maar Esther
met eerbied en Mme Trenti met zekere beminnelijke onachtzaamheid),

Mademoiselle Hope, in het hotel ‘De Bijbel’! Nooit heeft de Hoop mij vroeger zoozeer
overgang tot de liefde toegeschenen, als nu ik haar in den ‘Bijbel’ vind. En u hier?
(Mme Trenti met een knipoogje aanduidende)

met die charmante Teresa Trenti.... in gesprek over mij?!
ESTHER

(ongedwongen).

Over u, ja, chevalier. Dus niet over koetjes en kalfjes, zooals wij zeggen.
CASANOVA.

Volkomen waar, allerliefste prinses van de Amsterdamsche millioenairs. Ik heb noch
de eer te behooren tot de koetjes, noch tot kalfjes.
(blaast)

't Is warm hier.
ESTHER

(vroolijk).

Dat is uw Venetiaansch bloed, want het vriest, dat het kraakt. Ik vind hier 't zelfs
koud.
Mme Trenti port het vuur wat op.
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CASANOVA.

Misschien heb ik mij wat te driftig gemaakt.
Esther, die op de sofa tusschen de twee deuren heeft plaats genomen, ontsteld).
Waarom, in Godsnaam?
CASANOVA

(lachend).

O, niet erg, natuurlijk. Ze bombardeerden me met sneeuwballen.
(Hij neemt met een galante buiging Mme Trenti het waaiertje uit de hand en wuift er
zich verkoeling mee toe.)

Hier in Holland is het canaille goedig, plomp maar goèdig. Moet je 't in Parijs of in
Londen zien. Hier kan 'n man van stand tenminste over straat gaan, en hij wordt
maar zelden gemolesteerd.
(op zijn degen wijzende)

Voor de rest: ik weet me te verdedigen.
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ESTHER.

Maar wat is er toch gebeurd, chevalier?
CASANOVA.

O, niets bijzonders, Ze vonden, dat ik.... Ze scholden me uit voor harlekijn!
(opent zijn pels)

Mij, Casanova de Seingalt!
Esther breekt in een schater uit, dien zij vergeefs tracht in te houden! O, chevalier!....
Casanova!
CASANOVA

(verwonderd).

Zoo vroolijk, charmante Esther?
ESTHER.

O, madame Trenti!
MME TRENTI

(met het lachen van Esther instemmende).

Wat 'n broek!
CASANOVA

(nog verwonderd).

M'n broek? Is 'n broek, 'n culotte, ma foi. In Parijs de laatste mode voor 'n
morgenwandeling. Vindt u 'em....?
ESTHER

(haast stikkende).

Ik vind...
(Zij is eigenlijk over haar vroolijkheid wat verlegen).
MME TRENTI

(spottend).

'n Beetje kleurig!
ESTHER

(als om zich te excuseeren over haar vroolijkheid, maar toch lachend).

Heel kleurig! En dan... als ik bedenk, dat
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(staat lachende op)

als ik bedenk, dat Mme Trenti me zoo even vertelde, dat u geestelijke bent geweest.
CASANOVA.

Maar niet met die broek aan.
ESTHER

(weer in lachen uitbrekende).

Goeie help, dat ontbrak er nog maar aan!
(Met gedwongen ernst)

Maar vertelt-u eens, waarom heeft u eigenlijk de Kerk verlaten?
CASANOVA

(met gemaakten ernst).

Omdat ik... meer van de schepselen hield dan van den Schepper,.... vooral van de
mooiste helft van het menschdom.
ESTHER.

Foei, u spot. De vrouwen, dat zijn zondige wezens.
CASANOVA.

Juist daarom.
ESTHER

(opnieuw vroolijk).

O, chevalier, chevalier, wat 'n combinatie! Zoo'n.... culotte, en dan.... zooveel neiging
om te zondigen.
CASANOVA.

Zoo verleidelijk toch.
MME TRENTI.

Wat? Die culotte?
CASANOVA.

Nee, de zonde, par dieu! Als m'n culotte de dames niet bevalt, dan zal ik 'em
natuurlijk nooit meer dragen.
(op anderen toon)

Maar nu ik het geluk heb u hier te zien, mon adorable mademoiselle Esther, mag
ik u vragen wat daar de oorzaak van is?
ESTHER.

Vader is hier. Hij kwam voor graaf Zintzendorf en.... voor uzelf, maar nu is hij bij
graaf de Saint-Germain.
CASANOVA.

Graaf Zintzendorf, die hier voor de keizerin Maria-
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Theresia 'n leening komt sluiten van twintig millioen daalders, en ze tegen 5% krijgt,
terwijl ik voor den koning van Frankrijk geen 20 millioen francs kan los krijgen tegen
8%!
(geeft Mme Trenti het waaiertje terug).
MME TRENTI.

Als mademoiselle het goed vindt ga ik heen.... Ik wou graaf Zintzendrof zien te
spreken, straks als hij terug komt, over m'n concert van morgenavond. U begrijpt....
als zoo'n voorname m'nheer komt, loopt de zaal vol.
CASANOVA

(spijtig),

Ja ja, die graaf Zintzendorf maakt in Holland regen en zonneschijn!
ESTHER.

Vader en ik komen stellig hooren, en ditmaal zal vader me nièt alleen laten gaan
met.... ridder Casanova.
CASANOVA

(verontrust).

Waarom niet?
ESTHER

(schertsend).

Mme Trenti heeft me gezegd, dat u eigenlijk veel te gevaarlijk is om met
kraak-porselein om te gaan. En de deugd van 'n jong meisje.... niet waar?
CASANOVA

(beleefd, maar oprecht).

Misschien in Frankrijk of in Italie. Wat de Hollandsche jonge meisjes betreft.... ik
weet haast niet of het 'n compliment is, als ik moet erkennen, dat zij alles behalve
aan kraak-porselein doen denken, ook niet haar deugd.
ESTHER

(lachend).

Zooveel te beter!
CASANOVA.

Ah, zegt-t-u dat niet! 't Is zoo beminnelijk, wanneer 'n mooie jonge vrouw, die al
zooveel macht over ons bezit door haar schoonheid, nu en dan eens zwak weet te
zijn.
MME TRENTI
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(glimlachend tot Esther).

Begrijpt u nu waarom uit den jongen Casanova geen zielenherder is gegroeid? Dit
zijn zijn leerredenen.
(buigend)

Mademoiselle, ik heb de eer. Dienaresse, ridder de Seingalt.
CASANOVA

(spottend).

Veel succes bij graaf Zintzendorf, madame Trenti.
Mme Trenti gaat heen.
CASANOVA

(vleiend). Hij heeft intusschen pels, handmof, hoed en stok op den anderen sofa gelegd).

Zullen we 'n oogenblik plaats nemen, hier bij het vuur? Maar leg toch eerst je pelise
af, charmante Esther.
(Hij helpt haar galant en zorgzaam bij het afdoen van haar pelsmantel. Esther zet zich
dan bij den haard en Casanova doet er een paar blokken op. Het is schemer. Dirk
komt binnen om de kaarsen op te steken. Als hij daar mee wil beginnen kijkt Casanova
hem geërgerd aan).
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Derde Tooneel.
DE VORIGEN, zonder MME TRENTI; DIRK.
CASANOVA.

Wat kom je hier doen?
DIRK.

De bazin zegt, dat ik de kaarsen moet aansteken.
CASANOVA.

En ik zeg, dat het niet noodig is.
DIRK.

Is het niet noodig? En de bazin zegt....
ESTHER

(zacht).

Het is beter, dat hij ze opsteekt.
CASANOVA

(teleurgesteld).

He, ik dacht zoo, dat....
ESTHER

(tot Dirk).

Steek ze maar op.
Casanova ziet ongeduldig toe, dat Dirk zijn werk zoo gauw mogelijk verricht. Ben-je
nu nog niet klaar? Dat doe ik zelf veel gauwer! Geef hier! (Hij ontneemt hem het lichtje,
waarmee hij de kaarsen aansteekt, en in een oogwenk zijn alle kaarsen aan. Dirk
gaat dan verbaasd heen, terwijl hij bij de deur nog eens omziet).
ESTHER.

Zie zoo, dat is veel prettiger!
CASANOVA.

Dat is maar hoe je 't neemt.
(Hij wil zich aan haar voeten op het haardkleedje neerzetten)

U hier op den troon, als m'n koningin, en ik als je slaaf aan je voeten.
ESTHER.

Nee, nee, daar niet! Ieder kan hier binnenkomen, en Floris is ook weer in de stad
en logeert hier.
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CASANOVA

(terwijl hij op een stoel aan haar zijde plaats neemt.

Uw aanbidder uit Rotterdam.
ESTHER.

Mijn neef!
CASANOVA.

Uw aanbidder. Ontken 't niet. Hij is jaloersch op me, woedend, kan me niet meer
uitstaan. Nu hij haast weer genezen is van den prik, dien ik hem wel heb moeten
geven....
(als hij ziet, dat Esther de wenkbrauwen fronst)

Tot mijn spijt.... Maar u weet wel.... hij dwong mij tot dat duel.
ESTHER.

Hij heeft me nog niet willen vertellen hoe het is toegegaan. Hij heeft u uitgedaagd,
nietwaar? Dat was verkeerd. Maar misschien had ik er wel schuld aan....
CASANOVA.

U hadt hem verweten, dat hij vorig jaar, toen ik hem uitgedaagd had, zoo beleefd
voor me uit den weg is gegaan.
ESTHER.

Ja, want toen had u ongelijk. Allebei komt u op die ‘smalle’ weg aan, in 'n postkoets,
en u begint dadelijk te eischen, dat Floris z'n koetsier gelasten zal uit te wijken, en
als hij dat niet dadelijk doet, beleedigt u hem, daagt hem uit. Dat was.... enfin....
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Floris had toen eigenlijk wel gróót gelijk, dat hij uit den weg ging.... voor zoo'n
hou-degen als u.
CASANOVA.

Ja. Z'n hoffelijkheid nam me toen dadelijk voor hem in.
ESTHER.

Maar nu heeft hij u uitgedaagd, dus.... heeft hij ongelijk. Hoe is 't eigenlijk gekomen?
CASANOVA

(schertsend).

Eh bien... ik was in het Poolsche koffiehuis, waar hij met 'n vriend sou gaan biljarten.
Ik zag dadelijk, dat hij de mindere was van zijn tegenpartij, ofschoon hij me van te
voren had ingefluisterd: ‘Zet gerust op mij.... ik win 't van hem’.
ESTHER

(lachend).

Haha! Ja, zoo pedant is m'n Florisje wel.
CASANOVA.

Pedant?! Die Rotterdamsche burgermeesterszoon heeft 'n verbeelding van zich-zelf
als in Parijs nauwelijks de ergste ‘petitmaitre’ in den tuin van 't Palais-Royal.... Ik
‘zette’ dus heelemaal niet op hem, ik ‘zette’ op de tegenpartij. Na afloop van 't spel,
waarin de andere hem 'n lesje gegeven had, dat zijn geld waard was, komt uw neef
naar me toe, en zegt medelijdend: ‘ik condoleer u met uw verlies.’ - ‘Met m'n verlies?’
- ‘Ja, u heeft toch op me gezet?’ - ‘Geen questie van,’ zeg ik, ‘ik zag dadelijk, dat u
niet tegen uw partij op kon?’
ESTHER

(met een mengsel van spot en medelijden in haar stem).

Die arme jongen!
CASANOVA.

Hij wordt rood van kwaadheid, beleedigt me, enfin zijn beleefdheid van verleden
jaar was verdwenen, de keurigheid van optreden, die me zoo voor hem had
ingenomen....
ESTHER.

Ja, toen had u ongelijk, zeg ik nog eens.
CASANOVA

(galant).

Tegenover 'n mooi meisje voel ik me altijd nederig. Maar heb ik dan later, toen ik
hoorde dat die Rotterdammer uw neef was, niet al m'n best gedaan om hem te
winnen, en beleefd te wezen op mijn beurt? Maar neen! Dat is niet mogelijk. Hij tart
me, hij prikkelt me. Hij daagt me op alle mogelijke manieren uit, enkel omdat....
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ESTHER

(niet zonder koketterie).

Omdat?
CASANOVA.

Omdat hij van u houdt en u.... ma ravissante princesse, u houdt toch ook wel 'n
beetje van uw Floris.... o, u hoeft niet te blozen!
ESTHER

(verlegen).

Absoluut niet waar! Of liever... wij kennen elkaar al zoo lang, Floris en ik. En.... hij
heeft toch wel veel goeds.... dat is waar.... zoo eerlijk, zoo zeker van z'n zaak....
altijd.
CASANOVA

(spijtig).

Ja ja, uw vriend is in meer dan één zin gevaar-
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lijk voor me.... omdat hij me niet kan uitstaan.... 'n Rotterdamsche
burgemeesterszoon.... cospetto!.... Dat schijnt hier in 't land zooveel te wezen als
'n prins van den bloede in Frankrijk.... en ik die hem in 'n duel, dat verboden is, maar
'n verbod, waar niemand zich aan stoort, gewond heb, niet zwaar, gelukkig!
ESTHER.

Ja, gelukkig maar 'n prikje. Anders zou ik wanhopig geweest zijn.
CASANOVA

(nadenkend en glimlachend).

Toen ik vorig jaar met m'n geheime opdracht naar Holland zou reizen, zei m'n vriend,
de kardinaal de Bernis, minister van Buitenlandsche zaken, tegen me: ‘mon cher
Casanova, pas vooral op voor eerezaken. Geen duels! Alleen gezanten zijn de
spionnen, die 'n regeering kan erkennen, de geheime diplomaten worden
verloochend, als zij in moeielijkheden komen. Jij behoort tot de diplomatie de la
coulisse: als je je op een of andere manier compromitteert zal onze gezant d'Affri
zeggen, dat hij je niet kent.’ En nu, waarachtig, heeft uw koppige neef me
uitgedaagd.... en het gevolg is, dat ik al 'n bezoek heb gehad van....
enfin, la police.
ESTHER.

Maar Floris heeft toch alle schuld op zich genomen.
CASANOVA.

Ja, parbleu, dat heeft me weer met hem verzoend.
ESTHER

(met duidelijke ingenomenheid).

Het is zoo'n goeie jongen.
CASANOVA.

Maar met 'n kwaad hoofd. Het zal, ma foi, nog tusschen hem en mij uitdraaien op
'n gevecht op leven en dood.... om u.... mooie Esther.
ESTHER

(staat op, wijl Casanova haar te vurig de hand kust, en gaat haastig over naar de andere
zijde, en plaatst zich op de sofa naast haar pelsmantel, dien Casanova daar neer gelegd
heeft).

Ik wil niet, dat jelui meer duelleert, hoort u, ik zal het hèm ook zeggen. Ik wil het niet.
CASANOVA.

Wat Esther wil is mij heilig.
(Hij kust haar opnieuw de handen, kijkt haar daarna een oogenblik verteederd aan).

Weet u wel, dat uw vader me haast aan een bovenmenschelijke proef van vertrouwen
onderwerpt door me zoo telkens met u alleen te laten: u, z'n grootste schat?
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ESTHER

(lachend).

Maar ik zal wel oppassen, dat u me niet steelt.
CASANOVA.

En als ik nu eens niets liever verlang dan u te stelen?
(Op een afwijzend gebaar van Esther, die onrustig opstaat en quasi naar een der
platen aan den wand gaat kijken).

Groot Nederland. Jaargang 19

224

CASANOVA.

U bent dan wel heel zeker van uzelf, aanbiddellijke prinses.
ESTHER.

Heel zeker.
CASANOVA.

Het is waar, dat u mij imponeert. Toen ik zoo alleen met u naar het Concert van
Teresa Trenti reed, was ik in tweestrijd.
ESTHER.

Om mij?
CASANOVA

(vurig).

Ja, om u. Ik vroeg me af, of ik niet moest erkennen tegenover alle mooie vrouwen
altijd 'n echte deugniet te zijn geweest?
ESTHER

(lachend).

De bekentenis eener schoone ziel! En wat was het antwoord?
CASANOVA.

Ik vroeg of ik het goede vertrouwen wel waard was, dat uw vader in mij stelt? Ik was
het nièt waard, en dit besef deed me mij zoo klein gevoelen tegenover uw deugd,
uw schoonheid, uw onafhankelijkheid....
ESTHER

(alsvoren, maar ingenomen door zijn bekentenis).

Dus u was een berouwhebbend zondaar.
CASANOVA

(onstuimig).

Nooit heb ik me zoo klein gevoeld tegenover 'n vrouw als tegenover jou, Esther.
Nooit heeft 'n meisje zooveel indruk op me gemaakt. Ik aanbid je!
(grijpt haar hand)

Ben ik je dan zoo heelemaal onverschillig, Esther?
ESTHER

(haar hand loswringende).

Nee, nee, chevalier, laten we daar over niet meer spreken. Onverschillig? Neen,
zeker, onverschillig bent u me zeker niet. Maar als u toch niet aan een huwelijk
denkt, zooals u laatst zei....
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CASANOVA

(plotseling afgekoeld).

Altijd dat huwelijk! Ik zeg niet, dat ik niet wil trouwen. Jij, Esther, hebt alles om mij....
in die val te lokken.... voor jou wil ik zwak zijn, maar....
ESTHER

(gevleid).

Maar?....
CASANOVA.

Maar begrijp-je dan niet, dat het huwelijk voor 'n man als ik het graf is van de liefde?
ESTHER

(koel).

Neen, van de liefde begrijp ik dat niet, wel van de passie.
CASANOVA

(met geestdrift).

Maar, pardieu! Dat is hetzelfde. Liefde zonder passie, dat is.... dat is goed voor
armelui's schoolmeesters of voor nonnetjes in het klooster, maar niet voor menschen
van onstuimig bloed, zooals jij en ik, Esther.
ESTHER

(koeltjes).

O, wat dat onstuimige bloed betreft: spreek
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alleen voor jezelf, chevalier.
(guitig)

't Wordt tijd, dat we over iets koelers gaan spreken. Gaat u mee schaatsen rijden?
CASANOVA.

Ik wil wel, maar ik ken er niets van.
ESTHER.

't Is maar 'n slag. Je moet durven, dan gaat het van zelf. Het is niet moeielijker voor
u, dan voor mij uw kabalistisch systeem was, en dat heb ik toch ook gevonden.
CASANOVA.

Niet mogelijk!
ESTHER.

En toch is het zoo. Als u weer eens bij ons komt zal ik het u bewijzen.
(juichend)

Ik bezit den ‘Sleutel van Salomo’, net zoo goed als u, en zonder dat u je belofte aan
dien kluizenaar op den berg van....
CASANOVA....

van Carpagna.
ESTHER.

Zonder dat u die belofte gebroken hebt.
CASANOVA

(verwonderd).

Maar dat is haast niet te gelooven. Als dat waar is....
ESTHER.

Het is waar. U zoudt binnen drie dagen dood gaan, als u het kabalistisch geheim
aan iemand meedeelde, het geheim van uw cijfer-voorspellingen, waardoor de
toekomst voor u ontsluierd kan worden. Maar ik ken dat geheim!
CASANOVA.

Zonder dat ik het u heb meegedeeld.
ESTHER.

Ik heb het geraden. En ik zal het u morgen of zoo bewijzen.
CASANOVA.

Maar dan bent u weinig minder dan 'n wonder van intelligentie!
ESTHER

(blij).
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Papa staat er ook verbaasd over. Maar u begrijpt: al heb ik dan ook geen belofte
gedaan: ik deel hem toch niet mee wat ons geheim is, want daardoor zal die goeie
papa in de toekomst alles moeten doen wat ik graag wil.
CASANOVA

(verheugd).

Dus u is tusschenbeide ook wel 'n heel klein beetje ondeugend?
ESTHER

(lachend).

Natuurlijk! Waar ziet u me voor aan? Ik mag mijn paatje toch wel een beetje leiden....
ten goede.
CASANOVA.

Ten goede? Dat zeg ik me zelf ook wel eens. Maar ‘de Sleutel van Salomo’ en zijn
wijsheid opent soms de doos van Pandora. Eer er wat goeds uit komt, is er heel
wat kwaads gedaan. U ziet, dat Madame Trenti niet heelemaal gelijk had, toen ze
zei, dat ik geen onderscheid ken tusschen goed en kwaad.
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Vierde Tooneel.
DE VORIGEN, JUFFROUW VERHOEVEN.
Juffrouw Verhoeven komt onverwacht binnen. Als zij ziet, dat Casanova Esther bij de
hand houdt, weifelt zij een oogenblik, dan treedt zij wat beteuterd voor haar doen,
nader). Mademoiselle, m'nheer uw vader laat vragen of u bij hem wil komen, bij
m'nheer de Saint-Germain. In den gang vindt u m'n nichie om u den weg te wijzen.
CASANOVA

(zacht).

Staat uw vader ook in connectie met die charletan?
ESTHER

(guitig).

Maar de graaf Saint-Germain hoort oòk tot de diplomatie de la coulisse. Hij is, geloof,
ik gekomen om een deel van de Fransche kroonjuweelen te verpanden.
CASANOVA.

Laat uw vader zich maar voor hem in acht nemen.
ESTHER.

O, chevalier.... Iedereen zegt, dat graaf de Saint-Germain zoo geleerd is.
CASANOVA.

Hij is de geleerdste en geraffineerdste van alle bedriegers in Frankrijk, en dit wil
heel wat zeggen.
JUFFROUW VERHOEVEN

(ongeduldig).

Zal ik zeggen, dat u komt, mademoiselle.
ESTHER.

Ja, ik kom al.
(tot Casanova)

Vind ik u straks hier? Vader zal verlangend zijn u te zien.
CASANOVA.

Hoe zou ik niet hier zijn, als ik weet, dat u hier terug komt.
ESTHER.

Tot straks dan.
(gaat door middendeur heen).
Casanova maakt een zwijgende buiging en ziet haar bewonderend na.
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JUFFROUW VERHOEVEN

(die de deur voor haar geopend heeft):

Tonia wacht u op het portaal.

Vijfde Tooneel.
CASANOVA, JUFFROUW VERHOEVEN.
JUFFROUW VERHOEVEN

(sluit behoedzaam de deur, pookt dan het haardvuur op en nadert met een verliefden blik
Casanova).

M'nheer Casanova, wat heeft u daar 'n mooie broek aan. Daar kijkt iemand nou
eenvoudig met pleizier naar.
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CASANOVA

(terwijl hij haar uit den weg gaat, en hoed, pels en stok opneemt, met gemaakte verlegenheid).

O, madame, u maakt me verlegen.
(Met een beweging, alsof hij zijn kamer wil binnen gaan).
JUFFROUW VERHOEVEN

(sentimenteel zuchtend).

Ach, m'nheer Casanova, ga toch niet zoo gauw heen. U weet wat u me heeft
aangedaan.
CASANOVA

(half verschrikt, half verontwaardigd).

Ik!!!???
JUFFROUW VERHOEVEN

(sentimenteel).

Ja, u. De eerste dag al. Die zoen vergeet ik nooit!
CASANOVA

(verschrikt).

'n Zoen van mij?
JUFFROUW VERHOEVEN

(met neergeslagen oogen).

Ongevoelig mensch, weet je dat niet eens meer?
CASANOVA.

Bij mijn onschuld!
JUFFROUW VERHOEVEN.

En 't ergste is, dat Tonia het gezien heeft.
CASANOVA

(kwaad).

Och kom! 'n vergissing!
(wil heengaan).
JUFFROUW VERHOEVEN
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(de armen naar hem uitstekende, terwijl zij op hem aandringt).

O, ga toch niet zoo heen, m'nheer Casanova. Heb 'n beetje gevoel voor m'n
zwakheid!
(grijpt zijn hand).
CASANOVA

(als een onschuld).

Och, nee madame, toe... 't is waar.... de eerste dag.... 'n moment van zwakheid,
misschien.... ik weet 't zelf niet.
(met geveinsde wanhoop)

Hoe heb ik er toe kunnen komen?! Maar ik zweer u, m'n gevoelens voor u zijn rein.
Dáár.... als 'n broer voor z'n zuster.
JUFFROUW VERHOEVEN

(geraakt).

Ja, he, als 'n broer voor z'n zuster. Maar zoo denkt u er niet over als u die prinses
Piccolomini voor heeft. 'n Prinses, god beter 't.
CASANOVA

(nijdig).

Ik weet niet wat u bedoelt, madame, maar ik moet u zeggen, dat ik niet bespied wil
worden. Dat je man me snijdt als 'n gemeste kalkoen is me onverschillig. Alle
hotelhouders in Holland zijn beurzensnijders. Maar met de hotelhouderessen wensch
ik althans goeie vrienden te blijven.
JUFFROUW VERHOEVEN

(zuchtend).

En verlang ik dan wat anders met u?
CASANOVA

(alsof hij die vraag niet gehoord heeft).

En als dat niet gaat, dan verkas ik.... naar ‘De Ster van het Oosten’, waar de
eigenares ongevaarlijk is.
TONIA

(komt haastig binnen).

Tente, oome froagt offe... uw doadelek in de keuke komt.
JUFFROUW VERHOEVEN

(bits).
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Waarom klop je niet, ongemanierd creatuur?
(grijpt zijn hand).
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CASANOVA

(lacht haar hartelijk achterna. Als hij ziet, dat Tonia haar tante wil volgen, roept hij deze met
een äpssstl-psssstlö en met een wenkje terug).
Tonia doet alsof zij dit niet hoort, maar treedt in de kamer terug om het haardvuur op
te porren.
CASANOVA

(werpt pels, stok, steek en handmof op de sofa terug).

Allerliefste Tonia.
(hij slaat de armen om haar midden)

Wat heb-je toch heerlijke wangen. Ik heb ze nooit van m'n leven zoo gezien.
TONIA

(bits).

Hende teuis, he? Maak jij m'n tente d'r haufd moar op hol, mauie m'nheir. Ikke bin
d'r niet fen gediend.
CASANOVA

(vleiend).

Och kom, Tonia, dat meen je niet... Je tante? Maar als ik tusschen jou en je tante
te kiezen heb, neem ik toch honderd maal liever jou, m'n heerlijk kind!
TONIA

(gestreeld en half overwonnen al, maar toch niet zonder bitsheid).

Je heb nie te kiesen, m'nheir. Hep ik niet met m'n eige augen gesien.... Gesien, weit
je? Det je m'n tente 'n soen gaf, den deg toe-je pes kwem?
CASANOVA

(haastig).

Dat was 'n welkomstkus. Dat is zoo de gewoonte in....
TONIA

Ken sein! Moar hier is 't gein gewaunte, dat de reisigers in 'n hotel op sieg de
eigenares soene!
CASANOVA

(galant).
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Maar toen had ik jou nog niet gezien, m'n schat. Het eerste wat ik in ‘Den Bijbel’
leerde kennen waren de ‘Klaagliederen’. Het ‘Hooglied’ ontdekte ik pas later.
TONIA

(lachend).

Wes ikke det?
CASANOVA

(haar overvloedig kussende).

Ja, m'n liefste, ja m'n duifje, ‘kus mij met de kussen uws monds, want uw uitnemende
liefde is beter dan wijn.’

Zesde Tooneel.
PRINS PICCOLOMINI,

(komt binnen van links, blijft dan staan en glimlacht).

M'n compliment, chevalier.
Tonia snelt met een gilletje weg.
PRINS PIC.

Waarde Casanova, je bent nog altijd dezelfde. Je verliest je tijd niet.
CASANOVA

(koel).

Dat is 't eenige, waarop ik zuinig ben. Adieu!
(wil zijn vertrek binnen gaan).
PRINS PIC.

(alsof hij Casanova's koelheid niet opmerkt).

Je schijnt

Groot Nederland. Jaargang 19

229
er goed voor te staan, sinds we elkaar 't laatst hebben ontmoet, m'n waarde.... ridder
de Seingalt.
CASANOVA

(ietwat gekscherende, terug tredende).

En jij.... prins.... toen ik je 't laatst zag.... in Vicenza.... en we daar dat eerezaakje
hadden, je weet wel, was je nog maar graaf en.... schermmeester.
PRINS PIC.

(stellig).

Graaf en.... meester op alle wapenen, ja.... en nu ben ik prins, want m'n vader is
intusschen gestorven.... en....
CASANOVA

(bijtend).

Prins en.... chevalier d'industrie.
PRINS PIC.

Net als jij.
CASANOVA

(hoog).

O, pardon, geen vergelijkingen, alsjeblieft. In Parijs ben ik eigenaar van 'n fabriek
van gedrukte zijden stoffen, waarin de prince de Conti, prins van den bloede, m'n
stille vennoot is. 't Is waar, dat de fabriek 'n fiasco dreigt te worden.... door den
oorlog. Maar in tijd van vrede zou er veel geld mee te verdienen zijn. Bovendien
ben ik er de voornaamste collecteur in de Staatsloterij, die ik er zelf heb ingesteld.
PRINS PIC.

(spottend).

Prettig voor de lui, die er hun geld in wagen.
CASANOVA

(alsof hij deze opmerking niet gehoord heeft).

Hier ben ik, als agent van Monsieur de Boulogne: controleur général van financiën,
in opdracht van den duc de Choiseul, om een leening te sluiten, en als 't me een
beetje wil meeloopen met den vrede, zal ik die sluiten ook.
PRINS PIC.

(lachend).

De leening.
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CASANOVA

(zelfbewust).

Ja, voor den vrede zou ik met koning Frederik moeten spreken, en met die heb ik
nog geen kennis gemaakt.
(Hij haalt zijn gouden snuifdoos te voorschijn en neemt 'n prise - ceremonie van het
kloppen op de doos en het wegpinken van de snuifkorrels op de jabot - dan geeft hij
de doos gesloten aan Piccolomini)

'n Snuifje?
PRINS PIC.

Prachtige doos! Het portret....?
CASANOVA

(gemaakt onverschillig).

'n Cadeau van den prins-bisschop van Keulen.
PRINS PIC.

(nadat hij een snuifje genomen heeft).

M'n compliment: ik zie, dat je tegenwoordig met heel fatsoenlijke menschen omgaat.
En dan.... leeningen sluiten.... geld in de loterij winnen à la bonne heure. Ik vertrouw
het je toe. Maar maak me niet wijs, dat je 'n groote specialiteit bent in de financiën.
(doet alsof hij de snuifdoos wil opsteken).
CASANOVA.

Pardon, mag ik m'n snuifdoos even terug hebben?
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Hum. 'n specialiteit in de financiën????
(ondanks zichzelf geamuseerd)

Parbleu,.... ik wist 't zelf ook niet. Maar toch schijnt 't zoo.
(Hij glimlacht).
PRINS PIC.

Maak dat nou anderen wijs!
CASANOVA.

Ik heb me er zelf nooit voor uitgegeven, en toch.... toen ik in Parijs kwam, vond ik
er m'n beschermer, ik mag wel zeggen: m'n vriend, den kardinaal de Bernis. Hij
recommandeerde me aan monsieur de Boulogne, omdat die aan de bron zit van....
(maakt met vinger en duim de beweging van geld tellen)

Je begrijpt me. Goed! Die ontvangt me allercharmantst: dineetjes, soireetjes,
soupeétjes met danseressen van de opéra, allerliefst!
PRINS PIC.

De danseressen?
CASANOVA.

Eens, dat we na 'n diner zoo bij elkaar zitten, 'n oogenblik onder vier oogen, zegt
hij peinzend, alsof hij dacht, dat ik ze misschien in mijn vestzakje zou hebben:
‘monsieur Paris-Duverney heeft 20 millioen noodig voor 'n militaire school’....
Plotseling komt het in me op om te bluffen, om te zeggen: ‘ik kan hem er honderd
leveren!’
Prins Pic. lacht hartelijk.
CASANOVA.

Ik had natuurlijk niet de minste verwachting, dat monsieur de Boulogne, 'n beroemd
man in de financiën, me aan m'n woord zou houden, en vragen: ‘hoe?’
PRINS PIC.

Hij vroeg het wèl?
(lacht).
CASANOVA

(geamuseerd).

Hij vroeg het nièt! Maar inviteerde me op 'n diner met andere groote financiers, en
zei al vast: ‘ik ben volkomen op de hoogte van uw plan’. - Hè, wàt? Monsieur de
Boulogne, controleur-général van financiën, is op de hoogte van m'n plan, en ik zelf
nog niet?
Prins Pic. lacht nog hartelijker.
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CASANOVA

(voortgaande).

‘Dat is verduiveld kras,’ denk ik. Maar ik zwijg, en zet een ernstig gezicht.
PRINS PIC.

Je zat er in!
CASANOVA.

Niet 't minst, ‘'n slimme maat,’ dacht ik, ‘die me voor gek houdt.’ Ik ga naar het diner
met het voornemen om hem en zijn vrienden eerst te laten praten en hun dan te
antwoorden naar de ingeving van het oogenblik. Je kent m'n levensregel: ‘sequere
deum!’ Ik vertrouw op m'n goed gesternte.
PRINS PIC.

Zeg liever, dat de menschen jou vertrouwen.
CASANOVA.

Goed! De menschen vertrouwen me! Ik heb dan de
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heeren financiers laten praten en ben toen zelf aan de praat gegaan, en heb zoolang
gepraat tot ik ze volkomen bepraat heb voor 'n staatsloterij
(lachend)

in den trant van die te Genua. En daar sta ik nu aan het hoofd van als collecteur.
De eerste trekkingen zijn gelukkig geweest....
PRINS PIC.

Voor de spelers?
CASANOVA.

Nee, voor den Staat en.... voor mij. Ze hebben me rijk gemaakt.
PRINS PIC.

Sakkerloot! Je moet toch maar veine hebben. 't Is om er het water van in je mond
te krijgen. - 'n Plannetje! 't Is hier vol rijke vreemdelingen. 'n Paar Amsterdamsche
millioennairs zijn er ook bij, althans komen nu en dan. Ik hou' hier 'n bank, 's avonds,
'n spelltje pharao, weet-je? Sta je me voor de helft?
CASANOVA

(koel).

Wel bedankt voor de eer, graaf, prins. Je weet, dat ik 'n afkeer heb van valsch
spelen.
PRINS PIC.

(geraakt).

Geen grofheden, chevalier!
CASANOVA.

Geen verontwaardigende toon, prins! Je kent me op het punt van den degen.
Herinner-je je nog m'n bekende stoot?
(Hij maakt 'n schermbeweging).
PRINS PIC.

(bedaarder).

Geen questie van valsch spel: ik ben alleen bankhouder.
CASANOVA.

Dat komt op 't zelfde neer.
(op een beweging van Piccolomini)

Nee, m'n waarde, m'n bedoeling is niet je te beleedigen.
(vertrouwelijk)
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Zeg me alleen maar.... die allerliefste prinses van je, is die nu waarachtig met je
getrouwd? Enfin.... wat men noemt ‘getrouwd?’ In Vicenza was ze nog maar alleen
je.... hm! hm! Je ‘vriendin’ zal ik maar zeggen.
PRINS PIC.

(lachend).

Alsof, wanneer 'n man getrouwd is, z'n vrouw niet z'n vriendin is! Ze is nog m'n
‘vriendin’. Maar ik ben niet zoo egoistisch als andere mannen. Ik laat haar hier door
gaan voor m'n vrouw, de lui zijn hier zoo burgerlijk. Ik was gisteren op de Beurs,
waarvan je altijd zooveel hoort. ‘Allemaal milioennairs,’ vertellen ze. Maar je kunt
niets aan die lui zien. Je moest zien hoe ze gekleed zijn: pummels, allemaal!
CASANOVA

(spottend, in den zelfden toon).

Ja, he? Burgerlui!
CASANOVA.

Plebejers!
CASANOVA

(als voren).

Lui waar je eigenlijk niet als 'n fatsoenlijke prins mee kunt omgaan, behalve voor 'n
spelletje pharao om ze te plukken.
(hem op den schouder kloppende, zingende):

‘Ze zeggen

Groot Nederland. Jaargang 19

232
d'r is er een prins in 't land!’ 'n Liedje, dat ze hier op jou gemaakt hebben.
PRINS PIC.

(ongerust, toch ingenomen).

Zou je denken?

Zevende Tooneel.
DE VORIGEN, PRINSES PICCOLOMINI.
CASANOVA

(die de prinses van links, maar uit een andere deur dan haar man, ziet binnenkomen).

Ha, daar is die toute belle princesse Piccolomini!.
PRINS PICCOLOMINI

(veel beteekenend),

Ik laat jelui alleen.
CASANOVA

(beschermend).

Dank-je, Piccolomini.
PRINSES PIC.

(een mooie jonge vrouw, opzichtig en rijk gekleed, hoepelrok, mouches, gepoederd haar,
waaiertje, koket).

M'n waarde chevalier.
(reikt hem de hand, dan lorgneert zij zijn culotte).
CASANOVA

(kust haar galant de hand, guitig).

U ook al, prinses?
PRINSES PIC.

Het wordt me groen en geel voor de oogen!
CASANOVA.

Absoluut laatste mode.
PRINS PIC.
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Ik moet er zoo ook een laten maken. Adieu! Au revoir.
CASANOVA.

Bewonderenswaardige echtgenoot, ik geef je m'n zegen!
PRINS PIC.

(terug komende van bij de deur, tot de prinses).

Haal jij Casanova over om van avond de bank met me te houden!
(gaat neuriënd heen).
CASANOVA

(nadat hij den prins heeft zien vertrekken, verliefd en onstuimig).

Heerlijke vrouw, wanneer maak je me gelukkig?
(wil haar omhelzen).
PRINSES PIC.

Chevalier, u verliest het respect uit het oog, dat aan 'n vrouw van mijn rang toekomt.
CASANOVA

(verwonderd).

Ik?! Natuurlijk!!! Wat wil ik met respect doen om je te zeggen, dat je me betoovert?
Respect?! Maar verrukkelijke prinses, respect is goed voor oude vrouwen!
(haar onstuimig omhelzende)

Je meent niet wat je zegt, Prinses.... uit het sprookje!
PRINSES PIC.

(hem zacht afwerende).

Voorzichtig, m'n kapsel! Bovendien elk oogenblik kan er iemand hier binnen komen.
Wat 'n prachtige ringen heb je aan, chevalier!
CASANOVA

(galant).

Kies er een uit, de mooiste, de kostbaarste. M'n prachtigste diamanten zijn niet zoo
schitterend als je oogen!
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PRINSES PIC.

(hem bij de hand vattende).

Die diamant daar.... is-ie echt?
CASANOVA

(verontwaardigd).

Of m'n diamant echt is?! Maar prinses.... Het is geen adelstitel! Je kunt hem laten
taxeeren. Voor u, ma ravissante princesse, voor u is m'n solitaire als je mij-zelf
(op klagenden toon)

niet langer solitair laat in m'n kamer. Waarom ben-je gisterenavond niet gekomen?
PRINSES PIC.

Ik had.... ik leed aan vapeurs.
CASANOVA

(sarcastisch).

Ja, in den vorm van 'n dikken Amsterdamschen bankier.
(vleiend)

Kom je dan van avond bij me?
PRINSES PIC.

(verward).

Ssssst! Ik hoor iemand op de trap.
(verwijdert zich van hem).
CASANOVA

(nog onstuimiger).

Van avond???
PRINSES PIC.

(haastig).

Ik zal zien. Als de prins aan 't spelen is, wacht me dan hier.... Ssst!
(Casanova verdwijnt snel in zijn kamer rechts, terwijl hij pels, steek en stok meepakt).
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Achtste Tooneel.
PRINSES PICCOLOMINI, TONIA, HOPE, ESTHER, later FLORIS GRAVIUS.
TONIA

(opent de middendeur om Hope en Esther binnen telaten).

M'nheer Kèsènove sel in s'n koamer weise, m'nheir.
HOPE

(binnentredende, terwijl de prinses met belangstelling vader en dochter lorgneert).

Goed, kind. Ik zal 'n oogenblik wachten. Misschien kun-jij me wel even aandienen.
(Als hij de prinses ziet)

Ah, pardon, madame.
PRINSES PIC.

(met bevallige innemendheid).

Monsieur cherche le chevalier de Seingalt?
HOPE

(hoffelijk).

Mais parfaitement, madame.
PRINSES PIC.

Le chevalier est dans sa chambre.
(met een beweging om te vertrekken).

Vous permettez, monsieur?
HOPE.

Serviteur, madame.
Prinses met bevallige dienaresse voor vader en dochter af.
HOPE

(zacht tot Tonia).

Wie is dat?
TONIA.

'n Prinses! Pikkeldelminni heit d'r men.
HOPE

(met langen uithaal, maar niet alsof hij erg geimponeerd is).
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De prinses Piccolomini!!!
TONIA.

Mot ik uwes nou andiene, meheir?
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HOPE.

Wil-je dat doen?
Tonia klopt aan de deur.
CASANOVA

(van binnen)

Entrez!
Tonia wil binnentreden, maar heeft nauwelijks de deur geopend of zij geeft een gilletje
en slaat de deur weer toe).
HOPE.

Wat is er?
TONIA

(verlegen).

Nies, m'nheir.
(aan de deur)

M'heir! M'heir! Doar is m'neir Hope om uwes te spreike!
CASANOVA

(binnen).

Ik kom dadelijk!
HOPE.

Dank-je wel, meisje.
(geeft haar een daalder).

Ga nu maar heen. Dan wachten wij hier wel.
Tonia met een dienaresse af.
Hope zet zich in den leunstoel bij den haard en neemt een snuifje, terwijl hij nadenkend
het hoofd schudt).
ESTHER

(haar arm om zijn schouder slaande).

Is er wat, vadertje? U is niet zoo opgewekt als anders. Gaat het niet goed met de
leeningen van de keizerin, van den czaar, van den koning van Frankrijk?
HOPE.
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Ah, de koning van Frankrijk!.... Hij kan lang op z'n leening wachten. Zoolang er geen
vrede is.... nee, kind, dat is 't 'em niet.
(Terwijl hij haar hand streelt)

Och, het is niets kind. Niets bijzonders.
ESTHER.

Jawel, ik zie het aan uw gezicht. U heeft wat. Toe, biecht u eens gauw op, als 'n
zoet vadertje.
HOPE

(glimlachende).

Och, niets bijzonders, meisje. Er is 'n schip... ‘Het Goede Vertrouwen’, 'n schip van
de Oost-Indische Compagnie, met 'n lading van drie millioen waarde, dat te lang
uitgebleven is, en er gaan zelfs geruchten, dat het met man en muis is vergaan.
ESTHER.

Vreeselijk!
HOPE

(onrustig opstaande).

Ik ben er bij betrokken, natuurlijk.
ESTHER.

Veel?
HOPE

(luchthartig).

Och neen, kind. 't Kan me niet veel schelen... maar....
ESTHER.

Maar....
HOPE.

Ik loop rond met de vraag of ik de risico op me zal nemen of niet?
(als door 'n ingeving getroffen)

Ik sal er Casanova eens over raadplegen. Z'n kabalistische becijferingen moeten
mij raad geven.
ESTHER

(gepikeerd).

Maar ik kan het net zoo goed als hij!
HOPE

(bewonderend).
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Ik weet 't, lieveling. Ik weet wel hoe 'n schrandere bol van 'n dochter ik heb. Wat
zegt Casanova er wel van, dat je zoo achter z'n geheim bent gekomen?
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ESTHER

(niet zonder zelfingenomenheid).

Hij gelooft het natuurlijk maar half.
HOPE.

Natuurlijk. 't Is ook moeielijk te gelooven.
Floris Gravius komt door de middendeur binnen. Als hij Hope en Esther ziet treedt hij
aangenaam verrast nader. Hij is een jonge man, eenvoudig en donker, maar niet
zonder verfijning gekleed: een degen met stalen gevest op zij. Blootshoofds. Hij kan
zijn overkleeren in den gang hebben opgehangen. Hij is blond en heeft zijn krullend
haar van achteren met een lint opgenomen. Hij draagt zijn linkerarm in een zwarten
doek, maar gebruikt hem als het noodig is toch vrijelijk).
FLORIS

(blij uitroepende).

Oom Hope! Hessie!
ESTHER

(blij hem tegemoet tredende, hartelijk).

Daar is Floor!
Het drietal schudt elkaar de hand.
HOPE

(goedig).

Ja jongen. He? Dat hadt-je niet gedacht. We wachten op den ridder de Seingalt.
FLORIS

(Met het oog op Esther).

Die ridder de Seingalt is wel een man van groote beteekenis voor u geworden.
ESTHER

(een beetje luimig).

Je begroeting is niet heel vriendelijk.
FLORIS

(zacht en onderworpen).

Neem me niet kwalijk, Hessie.
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(tot Hope)

Gisterenavond ben ik weer in de stad gekomen. Nu kom ik van uw woning.
HOPE.

Ja, we waren uitgereden om 'n paar visites te maken.
CASANOVA

(binnentredende). (Hij is nu in een rijk goud geborduurd costuum, draagt op de borst een
ridderkruis met diamanten gesierd. Hartelijk nader komende)

Die allerbeste monsieur Hope! Wat 'n geluk u te zien! Gaat het wel met uw
gezondheid? Gaat het goed met den vrede?
HOPE

(hem opgeruimd de hand drukkende).

M'n waarde chevalier, als het zoo goed ging met den vrede als met m'n gezondheid,
dan had de koning van Frankrijk morgen z'n twintig millioen.
CASANOVA

(Floris ziende, terwijl hij hem koeltjes maar hoffelijk de hand reikt).

En daar is m'n waarde en geëerde antagonist ook! Geneest uw arm goed, ridderlijkste
van alle vijanden?
FLORIS

(lacht gedwongen).

Dank u.
(met nadruk)

Luchtigste van alle vrienden.
HOPE.

Bravo! Ik zie, dat jelui nu goede vrienden zijt en dat hoort ook zoo. Duelleeren?
Goèd....
ESTHER

(hem in de rede vallende)

Met uw verlof, papa, duelleeren is heel verkeerd.
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HOPE.

Jelui hoort het: ‘heel verkeerd’! Wat mij betreft: ik heb er hartgrondigen afkeer van.
Ik vind het duel barbaarsch, gruwelijk, mal!
CASANOVA.

O, monsieur Hope!
HOPE.

Bovendien is het door de Heeren Staten verboden.
(Mme Trenti komt binnen en Hope gaat, haar begroetende, met haar spreken.
HOPE.

Ha, daar is madame Trenti ook!
FLORIS

(terwijl hij haar begroet).

Uw landsman, prins Piccolomini, heeft me uitgenoodigd deel te nemen aan een
pharao-bank, hier van avond, na de table d'hôte.
HOPE.

En je hebt waarschijnlijk bedankt?
FLORIS.

Ik heb er voor bedankt, want ik ben nog revanche schuldig aan den ridder de
Seingalt.
ESTHER

(ontroerd).

Revanche?!
CASANOVA

(koeltjes, hoog).

O, uw revanche kan me niet veel schelen. Wij spelen toch niet met dezelfde
bedoeling. Ik speel alleen voor m'n pleizier....
FLORIS

(driftig).

En ik dan?! Ik ook!
CASANOVA

(verzoenend).

Zeg dat niet, m'n waarde. U speelt om te winnen.
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FLORIS

(met de hand aan den degen).

U beleedigt me, m'nheer Casanova!
ESTHER

(tusschenbeide komende).

Om Gods wil!....
CASANOVA

(hoffelijk).

Dat is allerminst m'n bedoeling, vooral niet in dit gezelschap. Maar telkens, de vorige
keeren, als u gewonnen had, dan deed u net als Charlemagne, en ging heen. Dat
is vervelend.
FLORIS

(driftig).

Daar moest u dankbaar voor zijn, want u is in het spel niet van mijn kracht.
Hope nadert, madame Trenti kijkt aandachtig toe.
CASANOVA

(spottend).

Ta-ta-ta-ta! Mogelijk. Maar ik geloof er niets van.
HOPE.

Maar hebt-jelui nu alweer wat?!
FLORIS

(driftig).

Niets bijzonders, oom, 'n spelletje piquet met m'nheer Casanova.
(tot Casanova)

Ik zal u bewijzen, dat ik sterker ben dan u.
HOPE

(goedig).

Jongen, denk nou toch aan het lesje, dat je al van m'n heer Casanova gekregen
hebt, naar aanleiding van je biljardten.
FLORIS

(nog driftiger).
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Oom, hoe kan u het zeggen?
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CASANOVA.

Dus?
FLORIS.

Spelen!
CASANOVA.

Wanneer? Vanavond?
FLORIS.

Dadelijk.
CASANOVA.

Ik neem 't aan. Maar de eerste, die van de tafel opstaat, of hij wint of verliest, dat
wil zeggen: de eerste, die aan het spel een eind maakt, betaalt aan de tegenpartij
50 louis d'or.
FLORIS.

Top! Maar geld op tafel.
CASANOVA

(hoog en koel).

Anders speel ik niet.
Prins en prinses Piccolomini treden binnen.
PRINS PIC.

Geld op tafel? Wordt er gespeeld?
(tot Floris)

En mijn bank?
HOPE

(tot Floris).

Floor, dat spelen van jou bevalt me niet. Je bent veel te driftig. Bij het spel hoort
een koel hoofd.
FLORIS

(driftig).

't Kan me niets schelen, oom. Ik zal uw Venetiaanschen vriend 'n lesje geven, dat
hem geld zal kosten.
ESTHER

(bestraffend).

Floris, ik vind het heelemaal niet aardig, dat je zooveel verbeelding van jezelf hebt.
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FLORIS.

Jawel, dat jij ook tegen me bent weet ik al lang.
MME TRENTI

(naderkomende, terwijl zij de hand op zijn arm legt).

O, m'nheer, u weet niet wie Casanova is. Hij is onoverwinnelijk.
FLORIS

(spottend lachend).

Onoverwinnelijk! Hahahaha! Dat zullen we dan eens zien!
VERHOEVEN

(komt op met een rood gezicht).

Mag ik vragen of de heeren aan de vroege table d'hôte willen eten, of aan de late?
Er wordt een etensbel geluid.
CASANOVA.

M'nheer Gravius en ik, we komen niet aan tafel, niet aan de vroege en niet aan de
late. We gaan spelen. Laat het speeltafeltje maar klaar zetten.
FLORIS

(haastig).

Dat kan ik zelf wel doen.
(Hij gaat naar den achtergrond en vat het tafeltje op).
MME TRENTI

(medelijdend).

Het zal u niet meevallen, dat spelletje. Ik beklaag u nu al.

Tweede bedrijf.
Vorig tooneel, alle lichten aan, Casanova en Floris Gravius zitten tegenover elkaar
aan de speeltafel, welke op den voorgrond, dicht bij den schoorsteen, is geplaatst.
Bij ieder der spelers staat een zilveren
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kandelaber van twee lichten. In de nabijheid der speeltafel, in het bereik der
aanzittenden, staat een stommeknecht met overblijfselen van een inderhaast genomen
souper: ledige flesschen, tinnen borden en schaaltjes van Delftsch blauw enz. Prinses
Piccolomini staat achter Casanova, die met den rug naar het vuur zit, prins Piccolomini
zit à cheval op een stoel bij Gravius, die hij in de kaart ziet. Juffrouw Verhoeven komt
uit de kamer rechts, gevolgd door Tonia. Beide verdwijnen dan een oogenblik in de
andere kamer, die van Casanova. Dirk zit op een stoel bij de middendeur, geeuwend.
De spelers spelen met twee kaartspelen van 32 kaarten en ieder teekent de gemaakte
punten op een naast hem liggend piketplankje aan, terwijl ieder een hoopje goudgeld,
waarvan zij telkens eenige goudstukken aan elkaar toeschuiven, naar gelang de een
of de ander schijnt te winnen, en een paar rolletjes goudgeld naast zich hebben liggen.
De bedragen zijn bij beide tamelijk gelijk: het hoopje bij Gravius iets grooter dan bij
Casanova. De spelletjes duren slechts kort. Beurt om beurt geven zij bij drie kaarten
tegelijk: 8 maal, de overblijvende kaarten worden op twee hoopjes van 5 en 3 gelegd,
waaruit zij de een na den ander hun spel pogen te verbeteren.

1e Tooneel.
CASANOVA, FLORIS GRAVIUS, PRINS PICCOLOMINI, PRINSES PICCOLOMINI, JUFFROUW
VERHOEVEN, VERHOEVEN, TONIA, DIRK, later MME TRENTI.
JUFFROUW VERHOEVEN

(aan de deur, de achterste, van Floris' kamer).

Ik hoop, dat je d'r op gelet hebt, dat Trijn de kamer van m'nheer Casanova ook in
orde heeft gemaakt. De heeren zullen wel moe wezen en gauw gaan slapen.
CASANOVA

(van zijn spel opziende, zonder dat hij dit echter staakt).

Gelooft u?
JUFFROUW VERHOEVEN.

Nou, ik zou zoo zeggen: een spelletje piket, dat al van gisterenavond duurt. D'r moet
toch eens 'n eind aan komen.
Mme Trenti komt door de middendeur op. Zij is ook nu in 't zwart gekleed, maar het
lijfje is aan den hals laag uitgesneden. Zij draagt, zoo al geen echte, dan toch
glinsterende sieraden om den hals, aan de armen en in het haar, waarin zij ook een
roos heeft gestoken. Om den blooten hals heeft zij, tegen de kou, een sjaaltje geslagen.
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CASANOVA

(opgewekt).

Ah, Teresina mia, hoe is het concert geweest?
MME TRENTI

(nader komende).

Heel goed.
PRINSES PICCOLOMINI.

Was 't vol?
MME TRENTI

(met voldoening).

Stampvol!
PRINS PIC.

En natuurlijk groot succes.
MME TRENTI

(koeltjes).

Heel veel succes, dank u.
CASANOVA.

Wat heb je gezongen, cara?
MME TRENTI.

Onder andere de groote aria uit de Dido van Vinci.
CASANOVA.

En was graaf Zintzendorf er?
FLORIS

(ongeduldig).

M'nheer Casanova, ik wou, dat u speelde en niet sprak. U leidt me af.
CASANOVA

(opgeruimd).

Ik zal zwijgen. Maar permitteer me: 'n goed speler laat zich niet afleiden.
MME TRENTI

(terwijl zij zich in den grooten leuningstoel bij het vuur zet en zich, met de voeten op het
haardijzer, vooroverbuigt om zich de handen te warmen).
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Maar eindigt dat spelletje piket dan nooit?
CASANOVA

(spottend).

Het zal wel gauw eindigen met de nederlaag van m'n heer Gravius.
FLORIS

(woedend).

Of met die van u, potverdorie!
MME TRENTI

(medelijdend).

M'nheer Gravius, u weet niet wat u begonnen îs. Ik beklaag u.
GRAVIUS

(die duidelijk vermoeid en reeds bleek is, met roode oogen, en overspanning laat blijken).

Dat is volstrekt onnoodig. Ik heb met uw medelijden niets te maken. U zal zien, dat
m'n tegenpartij het aflegt.
CASANOVA

(opgeruimd).

Misschien ben ik aan de verliezende hand. Maar de pari?
JUFFROUW VERHOEVEN

(die weer is binnengekomen en zich bij de speeltafel ophoudt, terwijl Tonia door de
middendeur is heengegaan, tot Floris).

U bent moe.
(Zij wil de kaarsen snuiten, maar Floris protesteert daartegen)

Maar, lieve mensch, kijk ereis wat 'n snotneus die kaars heeft.
FLORIS

(knorrig).

Kan me niet schelen!
MME TRENTI.

Ik zou het maar opgeven, als ik u was.
FLORIS

(driftig).

Waar ziet u me voor aan?
PRINS PIC.
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't Zou anders zoo'n schande niet zijn. 'n Spel piket, dat nu al langer dan 30 uur duurt!
(meer voor zich zelf, spijtig)

En
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m'n bank, die er gisterenavond en van avond weer door in 't honderd geloopen is.
FLORIS

(met voldoening van zijn kaarten opziende).

Pic!
CASANOVA

(hem de kaarten toonende).

Dit keer heb ik répic.
Zij werpen de kaarten neer, markeeren en Casanova geeft nu.
JUFFROUW VERHOEVEN.

Graaf Zintzendorf vroeg vanmiddag nog: ‘hoe gaat het met het spelletje piket van
ridder Casanova en die hollandsche m'nheer,’ dat vroeg-ie.
(tot Tonia, die weer is binnengekomen, bezig het stommeknechtje op te ruimen en
iets omverwerpt)

Wees toch wat voorzichtiger, onhandige meid!
FLORIS

(driftig tot juffrouw Verhoeven).

Juffrouw Verhoeven, wat ik je verzoeken mag: ga heen, je stoort me!
CASANOVA

(na zijn spel verbeterd te hebben).

Carte blanche!
(laat zijn kaarten zien).
FLORIS.

Carte blanche! Altijd en eeuwig: ‘carte blanche’! 't Lijkt wel of u 't er om doet.
CASANOVA

(onverschillig, tot juffrouw Verhoeven).

'n Glas water, s'il vous plait.
JUFFROUW VERHOEVEN

(tot Dirk).

Zit daar niet te slapen en breng 'n karaf water aan de heeren.
CASANOVA.
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Ik heb liever, dat hij voor het vuur zorgt. 't Begint hier koud te worden.
(Dirk port het vuur op en legt er wat bij).
TONIA

(gedienstig).

Ik sel 't wel brenge.
JUFFROUW VERHOEVEN.

(bits)

Dat is jou niet toevertrouwd. Jij breekt alles.
(met een verliefden blik op Casanova).

Ik zal het zelf wel doen, m'nheer Casanova.
CASANOVA

(spottend).

Hè ja, madame, van u iets verkoelends.
Juffrouw Verhoeven en Tonia af.
PRINSES PIC.

(tot Mme Trenti).

Wat 'n helleveeg, die hotelmadame!
(verwijdert zich van verveling en zet zich op de sofa tusschen de twee deuren)

Ik heb eens hooren vertellen, dat de beroemde professor Boerhaave....
MME TRENTI

(zich bij haar voegende).

Die het geheim verstond om goud te maken?
PRINS PIC.

A la bonne heure! De graaf de Saint-Germain, hier in 't hotel, beweert, dat hij dat
geheim ook kent! Maar waarom is hij dan niet zoo rijk als Croesus?
CASANOVA

(opziende).

Misschien omdat hij voor zich zelf geen waarde aan geld hecht.
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PRINS PIC

(spottend).

Neé, hij zal geen waarde hechten aan geld. Dat bestaat niet!
MME TRENTI.

Maar 't was toch een groot man, die Boerhaave. Hij had ook 'n elixir uitgevonden,
waardoor hij 'n menschenleven tot langer dan een eeuw wist te verlengen.
CASANOVA

(spottend).

Wat niet verhinderd heeft, dat hij aan 'n maagzweer gestorven is, toen hij even over
de zestig was.
MME TRENTI

(teleurgesteld).

Och, maar jij gelooft ook niets!
FLORIS

(korzelig).

Monsieur Casanova, speelt u of converseert u over Boerhaave?
CASANOVA

(koeltjes).

Zooals u ziet: ik doe allebei tegelijk.
FLORIS

(driftig).

Het een of het ander?
CASANOVA

(met een geringschattend lachje).

Voor u. Maar niet voor mij, als ik goed speel en goed converseer. Om 't u te bewijzen:
ik heb 'n quinte de roi!
FLORIS.

Die maak ik teniet.
JUFFROUW VERHOEVEN

(binnenkomende met een presenteerblad met een karaf water en glazen, tot Casanova).
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Alsjeblieft, m'nheer Casanova, 'n lekker glas water uit de Vecht!
(Op zingenden toon sentimenteel)

‘Aan de Vecht ben ik gebo-o-oren’, weet u?
PRINSES PIC.

O, madame, ik versmacht! Wil u me ook 'n glas geven?
JUFFROUW VERHOEVEN

(tot Dirk, niet zonder geringschatting).

Dirk, geef jij mevrouw eens 'n glas water. Zij versmacht.
CASANOVA.

En wie is de gelukkige voor wie u versmacht, charmante princesse?

2e Tooneel.
DE VORIGEN, HOPE, ESTHER, VERHOEVEN.
VERHOEVEN

(aan de deur, buigende).

Ja, m'nheer, mademoiselle, de heeren zijn nog altijd aan 't spelen. Wat 'n
uithoudingsvermogen!
ESTHER

(in schitterend avondtoilet, maar een pelise om de schouders).

Zeg u liever: wat 'n koppigheid.
HOPE

(in zwart satijn met licht zijden vest: deftig en eenvoudig).

Maar heeren, heeren, moet dat spel piket nu duren tot een van twee op het slagveld
blijft?
CASANOVA

(terzijde tot Floris).

Doorspelen of ophouden?
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FLORIS.

Doorspelen!
(Intusschen staan beide op om vader en dochter te begroeten).
CASANOVA.

Wat 'n verrassing! U tweeën nog hier?
(kust Esther de hand en met een bewonderenden en koesterenden blik op haar toilet)

Verrukkelijk!
Floris toont zijn ontevredenheid door hard zijn stoel te verzetten. Ook hij heeft vader
en dochter begroet, maar onhandig en plomp.
HOPE

(met een blik op Mme Trenti).

Ja, we waren naar het concert van onze Mme Trenti gegaan....
(maakt een lichte buiging voor mme Trenti, die bij zijn binnentreden is opgestaan en
nu een hoofdsche dienaresse voor vader en dochter maakt)

Het was weer héél mooi, madame Trenti.... maar toen wij naar huis zouden gaan,
zei ik tegen m'n dochter: ‘ik wil toch eens zien wie van de twee’....
(valt zich zelf in de rede)

‘spelers de pari gewonnen heeft.’ Niet waar, kind?
ESTHER

(lachend).

U zei eigenlijk wat anders.
HOPE.

Nu ja - pardon, monsieur Casanova! - ik zei eigenlijk wie van de twee raaskallen....
PRINS PIC.

(onderdanig).

Zeer juist, m'nheer Hope, zeer juist. Mag ik me eens even voorstellen: Piccolomini.
HOPE

(koeltjes).

Zeer vereerd, prins.
PRINS PIC.
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(Zijn vrouw bij de hand vattende en voorstellende).

La princesse Piccolomini.
Buigingen over en weer.
ESTHER

(tot de twee spelers, die intusschen weer zijn gaan zitten, om hun spel voort te zetten).

Hoe lang moet dat nog duren, heeren. 't Is al haast anderhalve dag aan den gang.
VERHOEVEN.

Ongelooflijk!
PRINSES PIC.

Ja, maar de heeren nemen nu en dan een kwartier rust.
FLORIS

(terwijl hij de kaarten schudt).

Rust is het woord niet, madame.
ESTHER

(medelijdend).

Maar arme jongen... Je ziet er uit! Je valt er haast bij neer!
CASANOVA.

Ik moet het voor m'n tegenpartij opnemen. M'nheer Gravius is robust als.... als 'n
Hollander.
Er is buiten een zwak hoornsignaal gehoord. Nu herhaalt het zich, als of het, gedragen
door den wind, duidelijker is te hooren.
JUFFROUW VERHOEVEN

(verschrikt)

De torenwachter blaast brand!
Allen kijken verschrikt op en om. Men hoort buiten het aankomende en verstervende
geroep: ‘brand! brand!’
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VERHOEVEN

(angstig),

Zeker hier in de buurt.
E e n v r o u w e s t e m b u i t e n : Waar is de brend, bu'men?
Een andere stem geeft een onverstaanbaar antwoord.
Het alarmsignaal van den toren blaast dreigender. Het geroep ‘braaand!’ houdt aan.

E e n s t e m b u i t e n : In 't Oost-Injesche Heuis!
HOPE

(verschrikt).

In 't Oost-Indische Huis?!
Allen staan ontsteld op.
CASANOVA

(terwijl hij zijn geld opstrijkt).

Waar is de brand?
FLORIS

(op een toon, alsof hij de overwinning reeds zeker acht).

Scheidt u er uit?
CASANOVA.

Cospetto! Nee, doorspelen! Maar even kijken waar de brand is.
PRINSES PIC.

(die het dichtst bij den heer Hope staat).

O, monsieur Hope, ik voel me zoo naar!
HOPE

(zenuwachtig).

Prins, uw prinses is niet wel!
Allen verwijderen zich haastig door de middendeur, maar terwijl ook Esther wil
heengaan, houdt Floris haar terug.
FLORIS.

Hessie!
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ESTHER

(koel maar niet onhartelijk).

Ja, Floor, ga je ook niet even kijken waar de brand is?
FLORIS

(driftig).

Wat kan mij die brand schelen als ik zelf vuur en vlam ben?
ESTHER

(spijtig).

Van ongemotiveerde jaloerschheid.
FLORIS.

Ongemotiveerd? Ik heb m'n oogen, Esther. Ik zie maar al te goed, dat die man, die
Venetiaan, die God-weet-wat! - je in z'n macht heeft. Ik ben niets meer voor je sinds
hij hier is! Vorig jaar al heb je partij voor hem getrokken.... tegen mij!.... Omdat ik
hem niet uitgedaagd had. Nu heb ik met hem geduelleerd en.....
ESTHER

(haastig en hartelijk).

Je wond had, goddank, niets te beteekenen.
FLORIS

(mistroostig).

Och, voor mijn part, had de vent me den doodsteek kunnen geven. M'n leven is
toch niets meer waard.
(Woedend)

Maar hij hindert me, die sinjeur! Een volgende keer zal ik hem prikken. Ik wil z'n
bloed zien! Laat hem niet in Rotterdam komen, want dan laat ik hem hangen.
ESTHER

(zachtzinnig).

Toe, Floor, wees niet zoo driftig. Ik geef je de verzekering, dat m'nheer Casanova....
(zwijgt verlegen. Zij wil

Groot Nederland. Jaargang 19

244
haar pels afdoen en wacht tot Floris haar daarbij zal helpen, maar deze merkt haar
bedoeling niet.
FLORIS

(haar hand vattende).

Je onverschillig is?... Zeg op! Ik zie het aan de kleur, die je krijgt, aan je neergeslagen
oogen. 0, Hessie Hessie, je geeft niets meer om me!
ESTHER

(hartelijk).

He, Floris, hoe kun-je het zeggen? 't Is waar, dat ik Casanova heel geestig vind, dat
ik graag met hem praat. Hij weet zooveel te zeggen, en geeft altijd zooveel te denken
bij wat hij zegt
(geestdriftig).

Hij is zoo'n interessante, zoo'n èchte man. Bovendien heeft hij dat innemende, dat
'n vrouw omhult in een atmosfeer van sympathie, van hoffelijkheid, van koestering.
(met een piekje in haar stem)

Hij zal nooit 'n meisje haar mantel alleen laten afdoen, Floor. Zijn manieren zijn voor
menigeen een voorbeeld.
FLORIS

(driftig).

Naar den duivel met z'n manieren, die Italiaan! Hij meent er niets van. Ik zal hem
Hollandsche manieren leeren!
ESTHER

(smeekend).

Toe, Floor, begin niet weer tegen hem. Zie je dan niet, dat hij je in alles de baas is?
FLORIS

(woedend).

Wel verdomd! Dat zullen we dan eens zien!
(Hij verwijdert zich driftig door de middendeur).
ESTHER

(hem een stap volgende).
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Floris!
(Zij keert terug, blijft dan midden in het vertrek staan, terwijl zij met een fijn kanten
zakdoekje, dat zij uit haar zijden réticule haalt, de oogen droogt. Zuchtend.

Floris!
(na een oogenblik)

Casanova!
(Dan glimlacht zij).

3e Tooneel.
ESTHER, CASANOVA, later HOPE.
CASANOVA

(binnentredende, luchtig, lenig, blij dat hij Esther alleen vindt).

Esther!
ESTHER

(niet onaangenaam verrast, maar ingetogen).

U, monsieur Casanova? Waar is de brand?
CASANOVA

(galant).

In m'n hart, in m'n hoofd, in m'n heele wezen van top tot teen. Jacques Casanova,
die in brand staat, en jij, Esther, jij bent de brandstichtster!
ESTHER

(lachend, verlegen).

U zegt teveel, monsieur Casanova.
CASANOVA.

Teveel?! Dan is 't juist genoeg. 'n Amant, die niet teveel zegt, zegt niets. Esther, ik
bewonder je!
ESTHER

(met zichtbaar welgevallen).

Waarom?
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CASANOVA

(haar hand vattende).

Om je verstand, om je goedheid, om je.... onschuld, Esther. Wil-je wel gelooven,
dat ik ontzag voor je heb? Nergens ter wereld heb ik 'n meisje ontmoet, dat zoo
sterk in haar onschuld was als jij, Esther. Ik aanbid je!
(drukt haar tegen zich aan).
ESTHER.

Nee, nee.... Jacques.
CASANOVA.

Esther, ik zeg, dat ik je aanbid!
ESTHER

(duwt hem krachtig terug, geraakt).

Chevalier!
CASANOVA.

Een zoen maar, mooie Esther!
ESTHER.

Zelfs niet op m'n wang.
CASANOVA

(teleurgesteld).

Aanbiddelijke Esther, waarom weiger je mij, waarom weiger je je zelf een pleizier,
dat per slot van rekening niets anders is dan 'n simpel bewijs van vriendschap?
ESTHER

(levendig, ontroerd).

Omdat... als we met 'n zoen begonnen, wij gauw niet genoeg daaraan zouden
hebben. We moeten geen gevaarlijk spel spelen.
CASANOVA

(verleidelijk, insinueerend).

Waarom niet? Ik ben dol op gevaarlijke spelletjes.
ESTHER

(terwijl zij zich waait).

Ik niet, want ik kan niet tegen m'n verlies.
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CASANOVA.

Och kom, jij die zoo rijk bent in alle opzichten
(haastig)

Ik bedoel in geestelijke gaven. Jij en ik, wij zijn toch in alles vrij.
ESTHER

(koel).

Vrij? Goed! Maar ik ben niet vrij van zekere vooroordeelen, die u niet schijnt te
kennen.
Zij zet zich op de sofa tusschen de twee deuren.
CASANOVA

(lacht smalend).

Vooroordeelen! Vooroordeelen! En dat in onzen filosofischen tijd! Ik dacht, dat u
daar boven verheven was.
ESTHER

(koel).

Ik weet niet of dat al of niet een compliment is, maar wel, dat er vooroordeelen zijn,
die 'n meisje, dat zich zelf gerespecteerd wil zien, moet respecteeren. Filosofie of
niet: 'n superioriteitsgevoel, dat zich daarboven verheven acht, bedriegt zichzelf.
CASANOVA

(zich met een knie voor haar nederleggende).

Een kusje maar, Esther. Zoo'n heel klein kusje.
ESTHER

(ondanks zich zelf lachend, terwijl zij opstaat en zich bij den haard zet).

Beste chevalier, dat eerste heele kleine kusje krijg je van mij.... niet! Une femme
avertie....
CASANOVA

(onaangenaam verrast).

Wie heeft je voor mij gewaarschuwd? Madame Trenti?
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ESTHER

(ernstig)

Madame Trenti? Ja, zij zou mij misschien voor u hebben kunnen waarschuwen....
dat dochtertje van haar.... ik stel me zoo voor, dat het uit een ‘heel klein kusje’
ontstaan is.... en de rest!
CASANOVA

(onstuimig).

Esther, je bent geestig als.... monsieur de Voltaire-zelf.
ESTHER

(alsof zij het compliment niet hoort).

En misschien is de moeder u nu onverschillig.
CASANOVA.

Onverschillig? Nooit! 'n Vrouw van wie ik gehouden heb!
ESTHER.

Nu ja, dan bent u haar vriendelijk gezind.
CASANOVA.

Meer dan dat!
ESTHER.

Zelfs dat meerdere is al niet veel beter, nadat je haar eerst hebt wijs gemaakt, dat
je zonder haar niet meer kon leven. Dit is immers zoo de geijkte term?
CASANOVA

(licht geraakt).

‘Wijs gemaakt?’ Dat is niet aardig gezegd, adorable amie. Als twee menschen zich
wederkeerig door de liefde laten bedwelmen, zijn ze over en weer de dupe van
elkaar. Dat is er juist het aantrekkelijke van.
ESTHER.

Niet voor mij. Ssst! Daar komt iemand!
(Den binnentredende te gemoet tredende)

En de brand, vader? In het Oost-Indische Huis?
HOPE.

Gelukkig niet. Een voddenpakhuis op de Jodenbreestraat. Ha, mon cher chevalier,
goed, dat ik je nog even spreken kan. Maar....
(hem aanziende)
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m'n compliment.... Voor iemand, die dertig uur aan de speeltafel heeft doorgebracht,
zie je er uit.... m'n compliment.
(schudt hem de hand en presenteert hem daarna een snuifje)

Maar.... houdt mij ten goede, zoo iets gaat hier niet, een spelletje van dertig uur!
Dat is misschien goed onder de jongelui aan het hof te Versailles, of in de salons
van Parijs, maar hier in.... Amsterdam.... 'n stad van soliditeit. Ik vind het 'n beetje
onbehoorlijk, vooral van m'n neef. Anders toch wel 'n beste jongen, maar 'n kwaje
rakker, hè?
CASANOVA

(goedig).

M'nheer Gravius is 'n charmant garçon. Alleen maar wat....
HOPE.

'n Rotterdammer, chevalier! 'n Rotterdammer, kwaad volk om mee te beginnen.
Maar àpropos, waarde chevalier, morgenochtend, als je uit geslapen bent, wil ik
toch eens hooren wat je kabalistische berekeningen me raden in 'n ietwat précair
geval.
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CASANOVA.

Morgenochtend? Waarom nu niet?
HOPE.

Maar je bent moe, niet waar?
CASANOVA.

Moe? Ik? Ik weet niet wat dat is!
HOPE.

Zooveel te beter, temeer omdat het morgenochtend misschien te laat zou zijn.
Maar.... laten wij er dan bij gaan zitten.
(zet zich op de sofa, Casanova naast hem).
ESTHER

(bij den haard).

Vader heeft geen vertrouwen in den sleutel van Salomo, die ik gevonden heb.
HOPE.

Natuurlijk wel, kindlief, natuurlijk wel. Daar, jelui moogt me allebei raden. Is 't nu
goed? Moet je hooren, chevalier, de zaak is, dat we aan de Oost-Indische Compagnie
nog altijd dat schip verwachten. Ik geloof, dat ik je er al eens over gesproken heb.
De waarde van schip en lading is drie millioen. De Compagnie zoekt nu aan de
Beurs een assuradeur, die er 10% op geeft: drie ton.
CASANOVA.

Drie wat?
HOPE.

Drie ton. Driemaal honderd duizend gulden.
CASANOVA

(blij verrast).

U noemt f 100.000 ‘ton’? Dat is, op mijn woord, de echte ‘bon ton’.
Esther en Hope lachen.
CASANOVA.

En?
HOPE.

Niemand wil er aan.
ESTHER

(naderbij komende).

Het is misschien vergaan, zooals U gisteren zei.
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HOPE.

Dat is het. Er is bericht aan de Beurs, dat het vergaan is.
CASANOVA

(geheimzinnig).

We zullen zien.
(haalt een fijn gouden potlood en notitieboekje te voorschijn)

Ik zal mijn beschermgeest Paralis het probleem stellen.
(plechtig)

En als mademoiselle Esther me wil helpen, zullen we samen het vraagstuk oplossen.
ESTHER

Uw beschermgeest? Paralis? Is die bij den Sleutel van Salomo noodig. Ik heb geen
beschermgeest.... behalve dan m'n vader, hè?
HOPE.

Je ziet dus wel, kind, dat jij er toch niets van terecht zou brengen. Wat zegt u,
chevalier?
CASANOVA

(galant).

Ik zeg, dat mademoiselle Esther geen beschermgeest noodig heeft. De vrouwelijke
intuïtie vult bij een verstand als van uw dochter volkomen dat hoogere intellect aan,
dat 'n man niet zou bezitten, die, zooals ik, niet wist onder de onafgebroken hoede
te staan van den leidenden geest.
ESTHER

(blij).

Nu, vadertje, zijn mijn geestelijke waarden aan uw beurs à la hausse?
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HOPE.

Dus m'n dochter....
CASANOVA.

Uw dochter zal u even goeden raad geven als ik. Dus, mademoiselle, ik stel, geleid
door Paralis, het probleem, en wij zullen het samen trachtte op te lossen.
Hij staat op, doet gewichtig, alsof hij ernstig nadenkt, dan, in het midden van het
vertrek, teekent hij wat in zijn zakboekje aan.
HOPE

(op een beweging van zijn dochter).

Stil, kind, stoor hem niet.
Hope kijkt met angstige spanning toe, Esther met glimlachende belangstelling.
Casanova kijkt peinzend op.
ESTHER.

Klaar?
HOPE.

Kind, wees toch stil!
CASANOVA

(tot Esther, terwijl hij zijn aanteekeningen zien laat).

Kunt u er uit wijs worden?
ESTHER

(nadat zij een oogenblik zijn aanteekeningen heeft gadegeslagen en ze dan op een eigen
zakboekje, dat zij met een potlood uit haar réticule te voorschijn haalt, copieert).

Heel gemakkelijk!
HOPE

(staat op en slaat haar aanteekeningen over haar schouder gade).

Ik begrijp er niets van. En kun-jij daar uit wijs worden? Ik zie niets dan getallen, die
in een pyramide zijn opgesteld.
ESTHER

(zacht).

Stil toch, vader!
HOPE

(tot Casanova, trotsch).
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Wat'n dochter heb ik, hè? Wil je gelooven, dat ik tusschenbeide....
(als hij ziet, dat Casanova nog berekent, houdt hij stil en neemt zenuwachtig een
snuifje).
Casanova en Esther berekenen ieder wat op hun notitieboekje, dan kijkt Esther
Casanova vragend aan.
CASANOVA.

Bent u er klaar mee?
ESTHER

(van haar boekje opziende).

Ja.
(lezende)

‘In zulke gevallen moet men....’
CASANOVA.

Ga-t-u voort.
ESTHER.

‘Moet men niet loven en bieden.’
HOPE.

Bravo! Juist wat ik dacht!
CASANOVA

(verwonderd).

Pardon, ik geloof dat u u vergist. Mijn sleutel opent op: ‘In zulke gevallen moet men
niet gelooven, maar beven.’
HOPE

(teleurgesteld).

Precies het tegenovergestelde.
ESTHER

(tot Casanova).

Ik heb uw pyramide toch juist gecopieerd. Kijk maar.
CASANOVA

(haar boekje vergelijkende met het zijne).

Zonderling!
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U krijgt ‘loven’ en ‘bieden’ en bij mij is het ‘gelooven’ en ‘beven’. Hoe is dat mogelijk?
HOPE.

M'n waarde Casanova, met alle respect voor Paralis: in dit geval heeft mijn dochter
gelijk. De ‘vrouwelijke intuitie’, waarvan je daarnet sprak, geeft me beter raad dan
je beschermgeest. Ik weet wat mij te doen staat. Ik neem de assurantie op mij.
CASANOVA

(verschrikt).

Maar, m'nheer Hope... ik sta heelemaal niet in voor de waarheid van het orakel. Er
is verschil tusschen de oplossing, die uw dochter krijgt, en de mijne....
HOPE

(stellig).

Ik weet wat me te doen staat.
ESTHER

(toch ook wel een beetje onder den indruk).

Maar drie honderd duizend gulden, vader.
HOPE.

Maar drie millioen, kind! De ‘Goede Vertrouwen’ bestaat! 'n Stem zegt me, dat het
schip niet vergaan is.
CASANOVA.

Monsieur Hope, bedenk u wel. Ik ken dergelijke inwendige raadgevingen. Het is
goed er alleen maar naar te luisteren, wanneer zij ongeluk voorspellen. Drie honderd
duizend gulden is geen bagatel.
HOPE.

Drie honderd duizend gulden? Abah. Wie niet waagt, wie niet wint. Als de ‘Goede
Vertrouwen’ behouden binnen komt, zijn de drie millioen gulden mijn, en krijg jelui
ieder drie honderd duizend gulden van me. Zoo niet dan....
CASANOVA EN ESTHER

(tegelijk).

Dan?....
HOPE.

Dan ben ik drie honderd duizend gulden armer, en dat is nog niet erg. Ik assureer
schip en lading.
CASANOVA.

Wees toch voorzichtig, m'nheer Hope.
HOPE.
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Geen woord meer.... en.... geen woord er over met iemand anders. Het blijft onder
ons drieën.
(kijkt op zijn horloge, tot zijn dochter)

Maar 't is al laat, kind, wij moeten naar huis.
CASANOVA

(ernstig).

Vertrouw het orakel niet teveel, m'nheer Hope. Paralis heeft me menigmaal slechten
raad gegeven. Het zou me mijn heele leven lang spijten als u, door mijn toedoen,
zooveel geld verloor.
HOPE.

Stel je gerust. Ik neem de heele verantwoordelijkheid op me. Ik heb meer vertrouwen
in je kabalistische berekeningen dan je zelf. Bovendien is 't de raad van m'n dochter,
dien ik opvolg. Paralis zou in dit geval onschuldig zijn. Mocht het blijken, dat ik me
bedrogen heb.... nu dan.... drie ton verlies zullen me niet arm maken, en mijn
vertrouwen en vriendschap voor u blijven het zelfde. Is 't zoo goed?
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CASANOVA

(ontroerd).

O, m'nheer Hope, u bent...
(lachend).

Vous avez vraiment le bon ‘ton’.
HOPE

(hem bewonderend aankijkende).

Wat zou mijn bankiershuis niet in Europa kunnen doen als u en uw beschermgeest
Paralsi m'n stille vennooten waren. Maar Parijs lokt u te veel.
ESTHER

(ondeugend en een ietsje spijtig).

Niet alleen Parijs. Zeker iemand in Parijs.
CASANOVA.

O, neen!
ESTHER.

O, ja! U heeft het vorig jaar verteld.
CASANOVA

(kijkt haar een oogenblik glimlachend aan, geestdriftig).

Als alle mannen in Amsterdam zoo waren als u, m'nheer Hope, en alle vrouwen
zooals uw lieve dochter, dan....
ESTHER.

Dan?
CASANOVA.

(galant).

Dan zou ik Amsterdam 'n stad vinden, die ik zelfs voor den hemel niet zou willen
ruilen.
HOPE.

Wie weet of het ons niet lukt u hier te houden. Ik zal met Esther een plannetje
smeden om u voor goed te vangen. Nietwaar Hessie?
ESTHER

(niet zonder weemoed).

M'nheer Casanova is geen vogel, die zich laat vangen.
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(Zij doet haar pels om, daarbij geholpen door Casanova. Casanova kust haar de hand,
wisselt met Hope een handdruk en leidt vader en dochter naar de deur).
HOPE.

Goeden nacht dan, chevalier.
CASANOVA.

Goeden nacht, m'nheer Hope, ik recommandeer me aan uw vriendschap.

4e Tooneel.
CASANOVA alleen, later MME TRENTI.
Casanova blijft een oogenblik in gedachten staan, glimlachend, dan rekt hij zich
lichtelijk uit en bedwingt een geeuw. Toevallig werpt hij daarbij een blik in den spiegel
boven den schoorsteenmantel) Bonsoir, Jacques Casanova. Schelm! Hoe is 't? Ik
geloof, dat je voor het eerst van je leven last van je geweten krijgt. Maar dan is er iets
niet met je in orde, beste vriend. Dan ga je misschien dood. Dan verhuis je misschien
naar die betere wereld, waar geen mooie vrouwen zijn, voor wie je zoo zwak bent.
Waar alleen ‘engelen’ zijn aan wie het niet de moeite waard is te zeggen: ‘je bent 'n
engel!’....
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Ridder Jacques Casanova de Seingalt, je bent verliefd. Verliefd als 'n schooljongen.
O, doe geen moeite om 't te ontkennen. Voor den eersten keer van je leven voel je
ontzag voor 'n jong meisje, voor de onschuld van 'n jong ding, dat Esther Hope heet,
en het mooiste jonge meisje is, dat je ooit gezien hebt, met een vader, die zijn
millioenen niet kan tellen. Zul-je je laten vangen, Reintje de Vos-Casanova? De val
staat voor je open: het huwelijk, het eerzame huwelijk, het wettige huwelijk, het brave,
deugdzame hu-hu-huwelijk! (op anderen toon) Brrrrrrr! Als ik er aan denk voel ik me
koud worden. Casanova getrouwd? Nooit! (op insinueerenden toon) En de mooie
Esther dan? En haar juweel van 'n vader dan? En haar mooie oogen dan, die de
mooiste juweelen overtreffen? (vast) Nooit! zeg ik.... (waarschuwend) Casanova,
wees op je hoede, want je bent er in voor dat je het weet. (Breekt in een schaterlach
uit) Wat 'n grappig idée: Casanova getrouwd!.... Grappig?.... Nee, luguber! Het is koud
hier.
MME TRENTI

(is in de middendeur verschenen en kijkt hem verwonderd aan).

Ik geef toe dat het een verwonderlijk ding zou wezen jou getrouwd te zien.
CASANOVA

(verheugd).

Teresa!
MME TRENTI.

Maar ik wist niet, dat je er zooveel pleizier in had, dat je zooveel vrouwen ongelukkig
hebt gemaakt.
CASANOVA.

Ongelukkig? Zong je daarom op je concert
(zingend):

‘Eccoti venuta alfin, donna infelice?’
(In een herleving van zijn vroegere teederheid, terwijl hij haar de hand kust):

Heb ik je door mijn liefde dan waarachtig zoo ongelukkig gemaakt, Teresina mia?
MME TRENTI

(hartstochtelijk).

De allerheiligste madonna heeft m'n geluk gekend, toen je nog van me hield,
Jacques. Maar daarna? Het is je onmogelijk om trouw te wezen.
CASANOVA

(op een toon van miskende onschuld).

O, zeg dat niet, Teresa! Je miskent me! Er is geen man, die constanter lief heeft
dan ik.
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MME TRENTI

(zenuwachtig lachend).

Jij?! Maar je fladdert van de eene vrouw naar de andere.
CASANOVA.

Nu, is dat 'n bewijs, dat ik niet trouw ben in de liefde? Wat 'n redeneering! Ik heb
standvastig lief, ik zweer het je. Maar m'n hart is te ruim om kleingeestig altijd bij
een en dezelfde vrouw te blijven. Ik hou zooveel van de vrouwen, dat ik ze allemaal
wel gelukkig zou willen maken. Ik bedoel de mooie, de jonge!
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MME TRENTI

(half overwonnen).

Ja, aardige praatjes maken, dat kun je.
CASANOVA

(trekt haar tot zich en geeft haar een kus).

Als ik zoo bij je ben, voel ik weer hoeveel ik van gehouden heb.... toen we nog jong
waren: twee kinderen in het huis van den senator Malapieri, en toen hij ons beide
een pak slaag gaf omdat ik....
Mme Trenti legt hem de hand voor den mond.
CASANOVA.

Als een jonge deugniet, die ik toen al was, je 'n proefondervindelijke les gaf in de
natuurlijke historie. Kinderen nog!
MME TRENTI

(glimlachend, peinzend).

Maar toen we elkaar zes jaar geleden terug zagen?
CASANOVA

(lachend).

Na, toen was jij geen kind meer, want toen was je al de ‘madame’ geweest van den
markgraaf van Bayreuth.
MME TRENTI.

Dat bedoel ik niet. Ik wil zeggen, dat ik toen te graag naar je geluisterd heb. Toen
is ons kind geboren.
CASANOVA

(verteederd).

Zij is allerliefst. Ze heeft jou lieve gezicht en jou karakter, Teresa.
MME TRENTI.

Maar jou oogen en jou geest.
(nadenkend)

Maar wat ben je toch voor 'n man?
(hem verschrikt aanziende)

Ben je misschien de duivel zelf?
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CASANOVA

(laat behaagzuchtig zijn voet zien).

Zijn dat bokspooten. Teresa?
MME TRENTI

(nadenkend).

Wat heb-je, wat bezit je, dat alle vrouwen, die je maar aanzien, van je moeten
houden? En dan later niet weten of je ze gelukkiger hebt gemaakt omdat je ze in je
armen genomen hebt
(hij neemt haar in zijn armen, waaruit zij zich los wringt)

of ongelukkiger omdat je ze verlaten hebt? Wat is dat toch in je, Jacques?
CASANOVA.

Maar ik wil je opnieuw in m'n armen nemen.
MME TRENTI

(stoot hem terug).

Nee, nee, 'n vrouw die eenmaal het verdriet heeft gekend je te moeten verliezen,
wil niet het geluk kennen je terug te winnen. 'n Liefde als met jou leef je geen twee
keer in je leven.
CASANOVA

(teeder).

Teresina, je hebt misschien gelijk. Maar luister eens.... ik ben rijk.... toe.... geef me
m'n dochtertje. Ik zal haar laten opvoeden als 'n prinses.
MME TRENTI.

Sophie afstaan?! Ik?! Ik zou net zoo lief m'n oogen verliezen. Nooit!
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CASANOVA.

Maar ik zal van ons kind een voorname vrouw maken, in Frankrijk of in Italië.
MME TRENTI

(weemoedig).

God weet, dat het leven me zwaar en de toekomst me donker is. Maar nooit, nooit,
nooit sta ik Sophie af. Omdat....
CASANOVA.

Omdat?
MME TRENTI.

Omdat ze me aan jou herinnert.
CASANOVA

(onstuimig).

Teresa, ik voel, dat ik nog altijd van je hou!
MME TRENTI

(koel).

Maar ik niet meer van jou. Tenminste niet genoeg meer om nog eens m'n
gemoedsrust aan je op te offeren.
CASANOVA

(bijt zich op de lippen).

Toenik zes jaar geleden in Ventië met je omging, had de markgraaf je heel wat geld
en juweelen gegeven.
MME TRENTI.

Alles bij m'n opera-onderneming in België verloren.
CASANOVA.

Alles?!
(verlokkend)

Toe, ga met me mee naar m'n kamer.
MME TRENTI

(hartstochtelijk hem terug duwende).

O, nee, nee, ga weg, ik ben bang voor je!.... Bovendien....
(als een invallende gedachte)

Je spel piket met die jonge Hollander.
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CASANOVA.

Naar den duivel met het spel piket en den Hollander.
MME TRENTI.

Ja, naar den duivel wenschen doet hij jou ook, denk ik. Hij kan je niet uitstaan. Ik
geloof, dat hij jaloersch op je is. Hij is verliefd op mademoiselle Hope.
CASANOVA.

Zoo'n pummel! Hij is haar niet waard.
MME TRENTI.

Ben jij haar dan waard? Ze is zoo goed als ze lief en mooi is, en ik heb er genoeg
van gezien om te weten, dat zij en haar vader je goedgezind zijn. Waarom vraag je
haar niet?
CASANOVA.

Maar ik heb haar al gevraagd.
MME TRENTI

(verbaasd).

Je hebt haar ten huwelijk gevraagd?
CASANOVA.

Ik zeg niet ten huwelijk.
MME TRENTI

(geërgerd en verontwaardigd).

O, Jacques, Jacques, heb je haar ook al trachten te verleiden? Zie je dan niet in,
dat je met je eigen levensgeluk speelt?

5e Tooneel.
DE VORIGEN, TONIA.
TONIA

(hoort de laatste woorden en weifelt even).

Ik kwem de lichte euitdoen.
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CASANOVA

(tot Tonia).

En m'nheer Gravius?
TONIA.

In s'n koamer, meheir. Tente wou, det ik hier de lichte sou euitdoen.
CASANOVA

(tot Mme Trenti).

Dan heeft hij den pari verloren!
MME TRENTI.

Geen wonder. Tegen jou verliest iedereen.
(onverschillig)

Ik ga slapen. Buonna notte!
(met meer warmte)

Maar op 't laatst zal al dat verlies op jou rekening komen. Denk daar wel aan.
CASANOVA

(met een bedwongen geeuw).

Teresina, als je zoo ernstig kijkt.... dan krijg ik ook slaap. Buona notte!
(Hij doet alsof hij zijn kamerdeur wil binnen gaan, maar blijft daarbij stil staan).
Mme Trenti gaat door de middendeur heen, maar vooraf werpt zij een blik terug op
Casanova en Tonia. Dan verwijdert zij zich schouderophalend).
CASANOVA

(terug komende).

Dus je zei, Tonia, dat monsieur Gravius is gaan slapen?
TONIA

(terwijl zij de kaarslichten uitdoet).

Offie sloapt weit-ik niet.
CASANOVA

(haar in de wang knijpende).
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En jij, m'n liefste, ga jij ook slapen?
TONIA.

Meheir, ik bin van uwes hendtestelijkheiden niet gediend. Doe det m'n ouë tente,
moar niet mijn!
CASANOVA.

Hoe kom je er aan, kind? Ik heb je toch al gezegd, dat jij voor mij in ‘De Bijbel’ het
‘Hooglied’ bent!
TONIA.

Sau? Moar de ‘Kloagliederen’ skijn-je dan toch niet zoo noar te finde, want tente is
al drie nechten leng, es iedereen noar bed is, opgestoan en....
CASANOVA

(verrast).

En?
TONIA

(stuursch).

Nou ja, det sel u wel weiten...
CASANOVA.

Ik zou weten waarom je tante 's nachts opstaat?
(schatert het uit)

Misschien om....
(met gemaakte tragiek)

Misschien heeft ze wel een misdaad begaan en kan ze 's nachts geen rust vinden....
Misschien heeft ze wel een van de hotelgasten vermoord, die aan haar bed komt
spoken. Heb jij daar nooit iets van gemerkt, Tonia?
TONIA

(die dit idee maar half aardig vindt).

O, nee, nee, det is 't niet. Ik weit wel woarom sij 't doet.
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6e Tooneel.
VORIGEN, FLORIS, later DIRK.
Floris komt van links op, en ziet er verfrischt uit.
CASANOVA

(verwonderd)

He, wat, slaapt u niet?
FLORIS.

Zooals u ziet. Ik heb me wat opgeknapt, wat verfrischt, en ben hier om het spel voort
te zetten.
(met een blik op de speeltafel)

Trouwens, ik had m'n geld hier laten liggen.
CASANOVA

(geërgerd).

Ja, onvoorzichtig genoeg.
FLORIS

(beleefd).

't Was onder uw hoede, chevalier.
CASANOVA

(koeltjes, beleefd, een beetje teleurgesteld).

Teveel eer. Maar.... u bent langer dan 'n kwartier weg gebleven, en de afspraak
was....
FLORIS

(driftig)

Geen chicanes! Hier ben ik om door te spelen. Ik ben dertien minuten weg gebleven.
Ik heb daar Dirk voor laten zorgen.
(roept aan de deur)

Dirk!
(tot Casanova)

Dertien minuten!
CASANOVA.
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O, veel langer.
FLORIS

(aan de deur).

Dirk! Kom dan toch potver....!
TONIA.

O, m'nheir!
Dirk komt op, zich de oogen wrijvende.
FLORIS.

Dirk, hoe lang ben ik in m'n kamer gebleven?
DIRK

(slaperig).

Op de klok was 't, geleuf ik, krek dertien minuten.
FLORIS.

U hoort het.
CASANOVA.

Ja, als hij het gelooft.
(weifelend)

Dus het spel wordt voortgezet?
FLORIS.

Natuurlijk.
CASANOVA.

U heeft er nog niet genoeg van?
FLORIS.

Neen, m'nheer, u misschien?
CASANOVA

(smalend).

Ik?! Tot morgenavond desnoods!
DIRK

(ontevreden).

Mot dat nou nog es zoo'n nachie worre?
CASANOVA.

O, jij zult tevreden gesteld worden, wees daar niet bang voor
(tot Floris)

Dus u wil het spel voort zetten?
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FLORIS

(uitdagend).

Ja, ja, en nog eens ja! 't Schijnt wel of u er niet veel trek in heeft.
CASANOVA.

De laatste partijen dan.
FLORIS.

U bent moe.
CASANOVA

(tergend).

Dunkt u?
TONIA

(die het gesprek met belangstelling heeft gevolgd).

Is-t-er licht genoeg, heiren?
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CASANOVA

(galant).

Als jij blijft, ja, anders niet.
TONIA

(gaat kwaad heen).

Och, kom, moak det m'n tente wijs!
De klok op den schoorsteenmantel slaat elf.
FLORIS.

Wat zegt ze?
CASANOVA

(terwijl hij zich aan de speeltafel zet en het geld, dat hij opgestreken heeft, weer neer legt,
onverschillig).

Dat haar tante niet wijs is, geloof ik.
Floris neemt plaats. Zij trekken om de kaarten.
FLORIS.

U geeft.
CASANOVA.

Ja, het geluk is weer aan uw kant. Maar tusschen ons gaat het niet om winst of
verlies. De vraag is wie het 't langst uithoudt.
Casanova geeft.
FLORIS

(tot Dirk).

Dirk, jij zorgt voor sterke koffie.
CASANOVA.

En voor het vuur. Het is hier koud.
DIRK

(slaperig).

Asjeblieft, heeren.
(Hij port in het vuur).
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CASANOVA

(nadat zij over en weer hebben afgenomen enz).

Ik declareer 'n hooge vijfde....
FLORIS.

Ik heb 'n vijfde van den ‘heer’.
CASANOVA

(smalend).

Wat 'n geluk in 't spel!
FLORIS

(geraakt).

Geen hatelijkheden. Ik zal u toonen, dat ik even gelukkig ben in de liefde.
CASANOVA

(spottend).

Dan zal ik u feliciteeren.
Buiten hoort men een ratel en de stem van den nachtwacht, die roept: ‘Bewoar je fuur
en koarslicht wel, elf heit de klok!’
CASANOVA

(onder het schudden der kaarten).

Wat roept die man toch?
FLORIS.

Hij roept, dat het elf uur is op de klok.
Prinses Piccolomini steekt het hoofd om de deur van haar vertrek. Als zij de twee aan
het spel ziet, werpt zij driftig de deur dicht.
FLORIS.

De prinses schijnt uit haar humeur te zijn.
CASANOVA

(onder het spelen)

Was zij het? Geen wonder! Ik ook!

Scherm.
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(Wordt vervolgd).
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Gedichten.
Paddestoel en varen
Langs den vijverzoom
wieglen in een droom
veeren van de varen,
uit het groene mos
rees het varenbosch,
't blijft in 't water staren.
Paddestoel bij stoel
mist dit hoog-diep doel,
dicht aan de aard gebonden,
rood van haat en geel.
In het windgespeel
nooit zij stoeien konden.
Varens richten op
waaiers breed met knop,
strevend naar de gloeiing
van het zonnelicht,
dalend schicht na schicht,
warm in fonkel-broeiing.
In het water weer
glanst de varenveer,
wat al fraaie staven,
wemeltakken fijn
in een tooverschijn,
dicht bij kleine haven.
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Varens varend gaan,
paddestoelen staan,
die niet kunnen wieglen,
'k wil gelukkig zijn
om het lichtfestijn
van dit stille spieglen.

Bij de zilversparren.
Bij de zilversparren-rijen
is een wereld van verblijen,
waar de heldre droppels blinken,
suizel-lichte stemmen klinken.
Nu te luistren, nu te schouwen
naar het droomrig zilverblauwen,
naar de fijne parelkransen,
die op windewiegling dansen.
Wat toch zongen, wat verhaalden,
al die fijne, scherpe naalden,
al die spelende edel-kleuren,
al die zangen, al die geuren?
Oberon, is dit uw woning,
zeg het mij, o elvenkoning,
komen straks de slanke scharen
met de groenig-gouden haren?
Werp ook mij een mantel om
in dit geurig heiligdom,
in dit oord van diep geluk,
'k wil een makker zijn van Puck.
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Zooals zonnestralen
Zooals zonnestralen
in de beukenlaan
doen de blaêren pralen,
die verschietend gaan;
zooals kinder-reien
dartlen door het bosch,
de Echo in valleien
schiet na 't zingen los,
Zooals vogel-kwinken
heel de lucht vervult,
en het zonne-zinken
stam aan stam verguldt;
zooals stroompjes huppen
over keievlak
waar het nat in druppen
bij een kromming brak,
Zooals gouden bijen
glinstren in de zon,
bij violen-rijen,
geur- en honingbron;
zooals vlinderwieken
vol mystieke pracht
bij het uchtendkrieken
trillen zacht en zacht,
Zooals koele droppen
storten op het blad,
zingen in de toppen,
vallen op het pad;
zooals 't maneblinken
door de wolken vliet,
glans dien de oogen drinken,
als het hart geniet,
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Zooals sterren gloeien
in 't diep-blauw fluweel,
werelden, die bloeien
vol muziekgespeel,
streve zóó mijn leven,
vóór de nacht begint,
in oneindig-geven,
daar het diep bemint,
want geen hemel blijft gesloten
op de vraag van 't kind......

Langs het vijverpad.
Langs het vijverpad
ritselt blad bij blad,
stuivend rond in kringen
zij hun afscheid zingen.
Even duurt dit spel,
want zij snellen snel,
tot ze uiteen gedreven
tot het water zweven.
En weer jaagt de wind
blaêren speelschgezind
in al nauwer kringen,
ziet ze gaan en springen.
In het zongeglans
zwiert de blaêrendans,
zwenkend even later
naar het vlakke water.
Al maar meer en meer
dwarlen blaêren neer,
langs het rondend vijverpad
kringelt blad bij blad.
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Idylle
Zat Pan hier niet te pijpen in het dal
van drogen vijver in een houten boot,
oolijke speler bij het avondrood,
die lokt met zoete tonen, schal bij schal?
Het was te hooren, dat hij stil genoot
van ieder klinken-òp, van elken val,
en als betooverd stond de looverhal
van berken slank en dennen donker-groot.
En op het eiland was nog wiekgezwiep
van enkle duiven, vluchtend naar hun nest,
geen briesje woei, al rooder werd het west,
En Pan zong voort, alsof hij zingend riep,
tot hij zijn lied met zachte vraag besloot,
toen rees de nacht, de schoone dag was dood.
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In droge bedding.
In droge bedding van de vijversloot
hippelt een merel met heel-vlugge sprongen,
hij had een wijl hoog in een spar gezongen,
toen 't bosch doorlicht werd door 't vroeg avondrood.
Hoe mooi dit oord, natuur schijnt te verjongen
elk jaar opnieuw, dan rijst de nieuwe loot
hoog in de lucht, alleen werd de oude boot
in vijver ginds meer in 't week zand gedrongen.
Nog is er water in de ronde kom,
maar leeggeloopen zijn de beide sloten,
daar hupt de merel tusschen varens rond.
De peppel-kruinen, even nog bezond,
zij fluistren zacht als trouwe bondgenooten
op 't eiland ginder in 't hoog heiligdom.
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Zilverberken.
Het rossig zilverblanken van de stammen,
fijn-slanke berken, met de takken, twijgen,
doet zacht mij dwalen in droom-zalig zwijgen,
ontroerd door 't spel der blanke zonnevlammen.
Hoe ongelijk de hoogten van die kruinen,
welk wonder rhythme van die tooverboomen,
zijn wij in 't rijk van groot-geluk gekomen,
in 't sprookjesrijk van elven, berke' en duinen?
Nu stil wijken naar het bosch vol greppels
met de paden door grijs mos begroeid,
en te zien de blauwe bloem, die bloeit,
En het zwaatlen van de hooge peppels
en terug weer naar dien rossen gloed
van de berken waar men luistren moet.
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De berken.
Wat fijn gelispel door het bosch der berken,
wat wonderzang spelend het loof doorsnelt,
geen enkle stam staat schuin of ligt geveld,
òp streven zij, de cierlijke-slanke' en sterke.
Hoe veel verscheidenheid heb ik geteld
in vorm en rhythme van die wonderwerken,
die zilverstammen, toppen, 'k hoorde vlerken
van duive' in 't hout met plotseling geweld.
Een droom van zilver in 't namiddaglicht,
zoo vredig, dat men denkt aan stil-genezen
van 't hart, dat lijdt, maakt zingend-zinnen plicht.
Nu 'k stil-gelukkig ben van hier te wezen,
houd onder 't voortgaan ik mijn blik gericht
op wat ik schouw van wondren, hoog-gerezen.
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Dans.
Maanlicht en bloemen, in den nacht gesloten,
en droppen dauw, die van de takken druipen,
't is of gestalten door de scheemring sluipen,
door 't halve-donker, die de onrust vergrooten.
Vreemd leven is in't bosch van tikken, fluistren,
van zacht verwaaien wat de blaêren zeien,
en waar naaldboomen staan in rechte rijen
klinkt ijl-fijn suizen helder bij het duistren.
Dat groen-goud ginder is dat elvenhaar,
en fonklen in het maanlicht de juweelen,
nu droomen-reidans heerlijk wordt gevierd?
Wat is dat schoon, de maan werd vol en klaar,
't bosch trilt van zang door 't wondervolle spelen
van rei die licht langs hooge stammen zwiert.
J. REDDINGIUS.
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Schetsen uit Britsch-Indie.
De Monsoon.
Geelbruin.... verdord.... verlept. Verschroeid! Alles is als gestold, als verzengd onder
de brandende hitte der onverbiddelijke zon! Een wreede zon, meedoogenloos, van
een macht zoo onbegrensd dat zij de geheele natuur schijnt te dwingen om hare
opperheerschappij te erkennen in een slavernij van hijgende, dorstende en
schroeiende ellende. Over alles heen ligt de witte, zware stof! De planten, de bloemen
die verlept en moedeloos het bestaan nog voortslepen zijn als bedolven onder die
last. De rotsen als sombere, roerlooze, ineengedoken monsters, wasemen
wraakzuchtig een heete adem uit. Wraakzuchtig tegen de zon wier macht ook hen
beheerscht. De ellende stijgt en stijgt! De lucht is ondragelijk geworden! Het water
is bijna geheel verdampt; alléén hier en daar ligt nog een armoedig, modderig plasje,
dat dof de schelblauwe hemel weerkaatst, glansloos, zonder dartele schakeering,
totdat ook dit verdwijnt en alléén een vochtig plekje overblijft omkransd door enkele
ranke, groene grashalmen, eenige symbolen van herleving in die smartende natuur.
Schimmen van uitgehongerde dieren met holle oogen van ellende strompelen over
den harden bodem! Groote ossen als levende skeletten.... buffels als zwarte
symbolen des doods.... en langoorige geiten zóó mager dat de botten bijna door de
bruine, fletse huid dringen.... Zij zijn te ontmoedigd om te klagen.... te zwak om zich
meer in te spannen. Langzaam.... langzaam bewegen zij zich door het land, hun
voedsel zoekend tot dat zij op 't laatst in één zullen storten om terstond een prooi
te worden van de groote, uitgehongerde wreede gieren, die op hunne krachtige
uitgespreide vlerken hoog in de lucht steeds heen en weer wieken. Des nachts geen
rust meer! De huizen, de hutten.... zijn onbewoonbaar geworden. Op de straten...
langs de wegen.... onder de boomen.... liggen de menschen uitgestrekt als honderden
lijken in den glans van de zilveren maan. Men hoort ze klagen.... zich rusteloos
omwentelen.... zuchten, kreunen. Somtijds verheft zich het troostelooze gehuil van
een kindje dat
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door de warmte bevangen, smeekt om waterkoelte.... verlossing van al dat leed.
Somtijds het jankend blaffen der jakhalzen, die in de schaduw heen en weer sluipen.
Somtijds de eentonige kreet van een nachtvogel.... Maar altijd, dóór alles heen,
het gezang van de krekels, dat niet langer rhytmiesch harmonieus is, maar een
schelle, harde, metaalachtige kreet is geworden, als een koortsige klacht die steeds
luider wordend een climax schijnt te willen bereiken.... een climax van verzengde,
verschroeide wanhoop!
Nog meer hitte! De climax is bijna bereikt!.... Daar verheft zich de wind! Als met een
tong van vuur strijkt hij over alles heen. De bamboes en palmen sidderen en
klepperen heen en weer. De dooie bladeren dwarrelen van de uitgedroogde twijgen....
het harde gele gras ruischt.... en groote, sombere, donkerblauwe wolken, rollen
langs den hemel en stapelen zich op in geweldige massa's totdat zij de zon met
kracht verdringen en alléén nog eenige stralen te voorschijn dringen. Nog meer
wind! Nog meer drukkende hitte!! Een bliksemstraal snijdt wreed flitsend door de
lucht.... de donder davert.... nog meer bliksem.... nog meer donder.... Dààr vallen
de eerste, zware druppels op de aarde!.... Zij kaatsen terug op den korstigen bodem.
Op de harde wegen, op de bruine rotsen. Men hoort ze kletteren, sissen, druipen!
Maar de storm breekt los.... slag op slag.... bliksemstraal op bliksemstraal: een
stortende.... stroomende.... neerplassende.... schuimende regen.... Het is een
chaotische strijd tusschen de machtige zon.... en de krachtige regen....
Verlossing! Verlossing! Verlossing!! Neer stroomt de regen! Néér plast de regen....
neer schuint de regen!.... meer nog, meer nog! Nooit genoeg! Het is alsof de
dorstende grond onverzadiglijk is.... Alles is druipend.... doorweekt.... dóórnat.... En
het regent meer van uur tot uur.... van slag tot slag!!.... Geen uithongering.... geen
watersnood meer! De menschheid herleeft.... de menschheid durft leven.... Zij werkt,
zij ploegt, zij spit.... en des nachts hoort men de ‘tom-tom’ roffelen.... Er is een feest
in de dorpen....
Is dit een tooverland? Een fatamorgana?.... Zijn dit graslanden.... weiden, bloeiende
velden.... heesters en bloemen? Is dit Indië, dit liefelijke land?
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Alles is als omhuld, als getooid in een kleed van smaragd.... in een waas van intense
groen.... een waas zoo zacht, zoo liefelijk, zoo streelend dat men als in eene extase
dit schijnt te aanschouwen, in eene extase dat het geheele wezen schijnt te doen
oplossen in die wedergeboorte der droomerige, genietende natuur.
De rotsen sluimeren in het lange gras, de beekjes kabbelen over de glanzende
steenen.... de harde wegen zijn zacht en glimmend geworden en alles schijnt te
glimlachen.... zich te voegen.... zich te geven, alles schijnt zich in eene harmonie
van liefelijke welwillendheid aan te sluiten.... en de arme uitgehongerde dieren met
hunne groote ellende-gekwelde oogen, wandelen door het land van smaragd en
verkwikken zich in de hen omringende weelde.
En toch: de vreugd der geheele natuur is een diep-ingetogen stil genieten! Geen
jubelen.... geen luide kreten van vreugd! Alles is stil, stil als het hart dat na diep,
zwaar Leed weer vrede en geluk mocht vinden! Het licht is getemperd.... de lucht
is koel.... Het is alsof de natuur deze wedergeboorte aanschouwt met den glans
van tranen in de oogen! - En des avonds als het daglicht is verdwenen ziet men
een wonder geschieden.... Duizenden kleine, geruischlooze vlammetjes zweven
rustig door de lucht.... vlammetjes van blauwachtig kil licht.... Zijn het de glinsterende
tranen die zijn blijven hangen? Kleine symbolen van al het doorstane bittere leed?....
Neen het zijn de vuurvliegjes.... de zilveren lichtjes van Indië, die de donkere nacht
met hun glans doortrillen!

Regen.
Regen in Indië, regen in de bergen.... alles druipt, alles ruischt alles klettert, alles
dampt! Elk beekje wordt een waterval, elk bergpaadje, een glimmende, glibberige,
glinsterende oppervlakte! De sierlijke varens glimmen en druipen.... de bruine rotsen
glimmen en druipen.... elk plantje, elk bloemetje bukt onder de zware last van
glinsterende druppels en neêr, neêr stort de regen.... neêr plast de regen, neêr
stormt de regen.... en alles zwijgt onder die last van water en damp en wacht geduldig
drijvend en gelaten totdat die geweldige watervracht voorbij zal zijn en zij zich weer
uit die wereld van vocht zullen kunnen verheffen. In de valleien groote, grijsachtige,
witte wolken, wolken van dons, wolken van damp, wolken die lang-
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zaam, loom voorbij rollen en de bergen zachtjes bedekken. Zachtjes verbergen.
Zijn zij de emanatie der bedrukte geesten der aarde? De klacht die opwaarts stijgt?
Het gecondenseerde protest van al die natuur van druipende, dampende wezens
en planten? Regen! regen! de vogeltjes, diep gedoken in hunne veertjes, verbergen
zich! De apen, tegen elkander aangedrongen, zoeken naar warmte in de hooge
boomen en hunne bevroren en verstijfde lichaampjes bibberen, trillen van koude!
De ratten, de muizen, heel die wereld van knagende, kruipende dieren, zijn in hunne
hollen verscholen en zelfs de krekels, die eeuwige polsslag der Indiesche aarde,
zijn verstomt. En de menschen? In armzalige lappen gehuld, huiverend, sidderend
van koude, loopen zij langs de druipende wegen in elkaar gedoken, gebukt.... de
armen over elkaar gekruisd of hunne kleine kinderen dicht tegen zich aangedrukt.
Die zonnekinderen, die wezens van warmte, van luchthartige onbezorgdheid!
Wat lijden zij!.... Hier ziet men ze om een armzalig houtvuurtje geschaard, de bruine
handen uitgestrekt als smeekend over de knetterende vlammen.... zwijgend
droevig.... en met hunne sombere oogen zien zij als verwijtend om zich heen....
Hunne druipende vrachtdieren laten de koppen hangen. Ook zij dringen dicht bij
het vuur en hunne lange natte staarten slaan naar de vliegen, die door de vocht
loom geworden plakken aan hunne dampende huid. Het is een groep van grijze,
grauwe, bruine misère!.... van hopelooze ontmoediging! Daar.... een zonnestraal!
eerst trillend onzeker.... dan vaster.... en zie.... het is alsof een groote zucht van
verlichting strijkt over de geheele natuur!.... De regen is opgehouden!!.... Wacht een
signaal.... een vogelstemmetje. Snerpend schel, terstond door een ander beantwoord!
Dáár flitst uit een boom een vogeltje.... rood als een bloedroode robijn.... rooder dan
een roode papaver.... Op een groote grijze distel is hij gefladderd en onder de last
van het kleine lichaampje, schommelt zij heen en weer.... droppels als diamantjes
om zich heen stortend. Hij wiegt op de zilveren distel en door de rhytme bewogen
zingt hij een liedje zoo fijn en teer, zoo kristal helder, dat het gelijkt op de droppeltjes,
die om hen heen spatten.... De kinderen huppelen lachend voorbij, juichend,
springend over de glinsterende plasjes... De mannen wringen met soepele handen
hunne zwaar en klam geworden doeken uit en vertoonen hunne slanke bruine
ledematen. De vuurtjes zijn uitgebluscht en in de verte, héél in het verschiet hoort
men zachtjes een klagend gezang. Als
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de stem van een hart dat zuchtend nog treurt over al die ellende in stilte gedragen.
De bergen verheffen zich uit hunne mistige omhulsels, als traag en onwillig om weer
te moeten verschijnen en weldra vertoont zich in het verschiet schelwit tegen de
onstuimige lucht de oneindige, statig gekantelde lijn der glanzende sneeuwtoppen!

De Arend.
Een stille ochtend in de bergen.... geen briesje.... geen beweging in de lucht.... Het
is alsof de bergen nog sluimeren.... sluimeren in een waas van lichtblauwe, zachte
mist. Alles zwijgt.... Zelfs de krekeltjes zijn stil.... en het gouden licht der zon,
getemperd.... even verwarmend, streelt over alles heen en verlicht de geheele natuur
met een teer, gouden glans. Opeens valt een kleine scherpe schaduw op de aarde,
dicht voor mij.... een schaduw die leeft en zich glijdend verplaatst.... en opziende
gewaar ik fier, statig en rustig een arend die boven mij drijft in de lucht. Hij zweeft
en hij staart met strak.... vèrziende oogen.... over bergen en dalen, over gansch de
natuur. Dàn daalt hij, dàn rijst hij, in kringen laveerend, beheerschend die hoogte
in. Breed wiekende vlucht. Hij staart en hij zweeft. Steeds zoekend.... steeds
vorschend naar een prooi - die verborgen aan zijn oog zich onttrekt, een dier dat
stil sidderend in de schaduw zich schuil houdt, of in hollen, in boomen, of in struiken
zich bergt. Waarom? oh waarom! Moet zich alles vernietigen...? Waarom is 't bestaan
beheerscht door den Dood? Waarom is die vogel, die zoo edel ons toeschijnt de
schaduw des Doods voor wat weerloos zich kwelt? Daar strijkt hij.... de arend!.... in
de diepte verdwijnt hij.... ook de zon is verdwenen.... het is kil in de lucht.
Zoo verschijnt ons de Dood te midden van 't Leven.... Het was zonnig en vredig!
Om mij heen huilt de wind!

De Krokodil.
Geheel de natuur gloeide om ons heen. En het stille diepe water, weerkaatste al
die warmte, al die gloed. Het platte bootje gleed verder en de zwarte roeier bewoog
rhytmiesch zijne roeispanen.... en staarde met zijn sombere oogen droomend voor
zich uit.... geruischloos voortroeiende door die stilte, alsof de cadans van die
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beweging de rhytme van zijn bestaan was geworden. Water.... water.... water en
dan.... de jungle.... de jungle met zijn doornen en struiken.... zijn rossig ‘speergras’
- de jungle die zich verzet tegen den mensch maar het dier verbergt en huisvest.
De jungle die dikwijls ondoordringbaar is, maar toch lokt, lokt met een
aantrekkingskracht waartegen maar weinigen bestand zijn! Water! Water:.... en
daaromheen rotsige steenen.... dan weer een kleine vlakte maar meestal een
wildernis van struiken, boomen, palmen en lianen. Eerst scheen het alsof de jungle
was uitgestorven.... alsof al het leven er uit verdwenen was.... doch opeens fladderde
iets in de lucht en duikte pijlsnel naar beneden, raakte even het water en rees toen
zegevierend op zijn trillende vleugeltjes de lucht in, een levende turquoise, een
schittering van blauw.... blauwer dan de lucht.... blauwer dan het water!! Het was
een klein ijsvogeltje dat van uit de verte zijn prooi gezien had.... en die had gevangen.
Had dit vogeltje onze oogen geopend?.... overal in de schaduw, in de zon.... overal
waar wij stilte en eenzaamheid waanden, ontwaarden wij nu stille figuurtjes van
vogels en dieren, die zich in de zon koesterden of roerloos, met dat oneindige geduld,
de visschende dieren eigen, op hun prooi wachtten....
De boot naderde een rots.... een rots die eerst geheel verlaten, geheel onbewoond
scheen te zijn. Toch trok die onze aandacht en.... ziet.... te midden van een schaar
witte vogels - die zoo half in de zon waren ingesluimerd.... lag een vreemd, stijf....
geelbruin.... onbewegelijk lichaam.... geheel levensloos zooals het ons toescheen.
Toch had het oogen.... twee kleine, fonkelende, scherpe oogjes... die zonder te
knippen naar de boot staarden.... en opeens gleed het roerlooze lichaam.... zonder
inspanning, bijna zonder beweging van de rots in het water en verdween in de
diepte.... en de vogels stoven krijschend, als een witte sneeuwstorm in de lucht....
dwarrelden verschrikt dooreen en wiekten toen klagend.... verder verder.... over het
blauwe water geheel uit het gezicht....
Een krokodil! De Nijlgod: het symbool van de Dageraad, wiens schitterende oogen
het eerst zichtbaar op het water, den Egyptenaren had geinspireerd. Ik gevoelde
nog zijn oogen van uit de diepte opwaarts staren.... mystiesch, critiesch.... eeuwig
enigmatiesch.
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Himalaya-Bergen.
Op de bergen, lange Indigo blauwe schaduwen.... eeuwig zich verplaatsend als
sombere gedachten op een sterk heerschend gemoed. Bergen, roodbruin, en, als
zonnig beschenen, fel kleurig, fel omlijnd, scherp van vorm en van top.... Op hun
flanken, de bosschen, de struiken, de rotsen.... de steenen.... mosvlakten of geel
ruischend, droog gras.... dan varens en bloemen, steil kronkelende paden, een
eenzame stilte, een zwijgende vracht. Dàn omhuld door een wolk zacht donsig,
zacht streelend - dàn gloeiend in het rood der verdwijnende zon - dàn smeltend in
wazen van blauwmistige sluiers, dàn eindelijk droomend slapend, in de
somber-duistere nacht.
Oh! bergen die raakt aan den hemel daarboven - die steeds zich verheft boven
het nietig bestaan - die beschermt de natuur onwankelbaar, en gestadig.... hoe klein
schijnt de mensch.... hoe nietig.... hoe zwak!

Sneeuwbergen in de Himalaya.
Is het een droom.... een visioen? Wat zijn die aetheriesche vormen ver.... ver in het
verschiet.... nauwelijks zichtbaar, van een teerheid van lijn, van een teerheid van
kleur.... even zich schetsend als een nauwelijks gevormde illusie?.... Zijn het
wolken?.... Langzaam.... langzaam stijgt de sluier van wazige mist opwaarts.... alles
wordt blonder.... duidelijker.... en terwijl onze oogen als betooverd nog staren naar
deze zich scheppende wonderen, ontwaren wij sneeuwberg op sneeuwberg, die
statig, droomend zich verheffen uit de nevelen en zich voortstrekken tot een keten
van oneindige golvende schoonheid, van een reingeestelijke kracht, van een blanke,
teere, eeuwige grootschheid, die zich in het onvergankelijk geestelijke schijnt opte
lossen en zich schijnt te verwazigen in een Nirvana van rust.... in een Nirvana van
stilte.... in een Nirvana van eeuwigen vrede!

Ranee.
Zij was mooi.... zoo mooi als een schoone tropiesche bloem! Alles aan haar was
mooi.... alles aan haar was fijn. Hare polsjes, handjes, voetjes! De tressen van haar
zwartblauw haar, dat zwaargolvend het fijne ovale gezichtje omlijstte. De lange
oogen die donker, somber te
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droomen schenen onder de zware, zwarte wimpers! Het slanke figuurtje, toch vol
en sierlijk van lijn, scheen bijna te teer om de vracht der gouddoorweven, zijden,
bontgekleurde sari te torsen. Zij was schoon.... zoo schoon als zelden schoonheid
zich openbaart!.... en hare ziel was zoo zwart.... zoo zwart als de schaduw der
nacht.... En toch was zij eene vrouw.... eene vrouw die moest lijden.... eene vrouw
die door hartstocht gekweld was.... eene vrouw die geen rust kende.... wier hart als
op golven gedragen eeuwig heen en weer werd geslingerd, zich schrijnend aan de
rotsen van zonde, van kwellende wellust.... van eeuwig begeeren!! En ook zij werd
moeder. Een zoon werd geboren.... en door geheel de stad ging een luid gejubel:
De tom-toms roffelden.... de vuurpijlen sisten! In de nauwe kronkelende straten der
oude stad verdrongen zich schreeuwende, juichende menigten met schitterende
oogen en blankflitsende tanden. Er werd feest gevierd.... feest gevierd zooals men
dit alléén in 't Oosten weet te doen.... want een jonge Rajabi was geboren!
En te midden van al dat rumoer, van al die vreugde, te midden van al die praal,
van al die triomf.... lag zij langzaam te sterven! Roerloos uitgestrekt. Alléén hare
oogen schenen te leven.... die oogen van passie, die oogen van vuur.... Alles zweeg
om haar heen.... alléén uit de verte drong het rumoer van de straten, het rumoer
der juichende menigten.... Zij sloot de oogen.... langzaam.... als ontmoedigd.... en
aldus is zij ontslapen. En terwijl de ‘tom-toms’ nog roffelden.... de menigte nog
juichte, de vuurpijlen nog sisten.... werd zij getooid in al hare weelde.... Ringen
werden aan hare verstijfde vingers gegleden.... braceletten aan hare onbewegelijke,
beenige polsen gedaan.... hare enkeltjes werden met juweelen gesierd.... om haar
bleek voorhoofd legden zij een glanzend diadeem.... om haar lichaam, de schoonste
gewaden.... Wat was zij eenzaam te midden van al die schoonheid.... wat verlaten
temidden van al die pronk. Kleur, schitterende pracht.... en een bleek, dood, verstijfd
lichaam!
Weer een dichte schaar in de nauwe kronkelende straten der oude stad.... weer
het roffelen der ‘tom toms’.... weer een dichte dringende menigte.... Maar wat
beweegt zich daar in weelde van kleuren? in schakeering van licht? Wat is die
optocht van stilzwijgende figuren? Waarheen leidt hun weg.... waarheen hun doel?....
Dáár, statig en langzaam, geweldig en krachtig, beweegt zich een
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praaldier in trage cadans. Wat ligt daar in plooien van bontkleurige zijde als bedolven
door steenen van vèrglanzende pracht? Wat is dit figuurtje verstijfd.... als verlaten....
dat lichaam zoo schoon en zoo edel van lijn? Strak is het gelaat.... gesloten zijn de
oogen..... voor eeuwig ontslapen dat ziedende brein!
Dáár rijdt zij nu verder, de schoonste der Ranees.... waarheen leidt de weg? Naar
het zwijgende graf? Neen voor haar wacht het vuur.... de hoog laaiende vlammen....
zoo heet als haar passie.... haar rusteloos hart!

De Mali (tuinman).
Wie was het, die uit een jungle, uit een dichte wildernis een tuin tooverde, een
weeldetuin schiep? Wie was het die uit den harden bodem bloemen deed verrijzen,
bloemen ontelbaar, bontkleurig, van oneindig verscheiden vormen, van oneindig
verscheiden geuren?.... Het was de mali, de Hindoo tuinman.... een klein, slank,
bruin figuurtje in een blauw, verschoten katoenen jasje.... een vaal-witte lap als
tulband om het hoofd. Mali.... met de oogen van een droomer.... met krachtige, fijne,
magere beenen.... bloote voeten die gespierd elken bodem kunnen bewandelen en
handen van een artiest.... handen van een heler.... handen van een schepper!....
Hij is altijd stil, bijna onhoorbaar. Urenlang zit hij gehurkt vóór zijne geliefde bloemen
en planten en als hij bezig is dan is hij zoo in zijn werk verdiept, dat men hem
onwillekeurig beschouwt als deel uitmakend van de natuur.... Hij is ijverig, stil....
rustig ijverig. Naast hem.... wat verder, werkt zijne kleine vrouw in hare vaalgrauwe
sari, even zwijgend, even stil als hij.... alleen hoort men van tijd tot tijd het rinkelen
van hare zilveren enkelringen en armbanden die in de zon schitterend tegen elkander
tikken, terwijl zij op hare slanke, bruine voetjes langs de lange, bonte bloemenranden
voortschuift. Hoe ongestoord, hoe gelukkig schijnt ons hunne levens.... levens die
geheel in de omgeving schijnen op te gaan en die als het ware geheel door de
wereld vergeten schijnen.... En toch.... ook dit mag niet zijn. Onder die rust, dat
zwijgen verbergt zich een harteleed.... Een paar maanden geleden werd de stilte
onderbroken door het geluid van een kinderstemmetje, van een kleine bruine baby....
een meisje. Vroeg in de ochtend werd het door de vrouw naar den tuin gedragen
in een ronde rieten mand, die zij in eentonige cadans op haar hoofd balanceerde.
Zij zette de
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mand zachtjes in de zon.... en het kindje bleef alléén. Eerst was het stil.... en keek
met de kralen oogjes verwonderd om zich heen - of speelde met het schelblauwe
kettinkje dat in een nauw bandje het tengere halsje omsnoerde. Het sloeg met de
handjes en voetjes naar de insecten en vliegen, de eenigen die zich om het kleine
wezentje schenen te bekommeren... en als de stralen der zon het naakte lichaampje
begonnen te schroeien, verhief het zijn stemmetje eerst hijgend, kreunend, dan in
wanhopig protest. De moeder stoorde zich niet aan die klachten. Waarom zich
verzetten tegen de zon.... die groote heerscher voor wie ieder en alles zich buigt?
Het kindje moest leeren wat elke Oosterling leert.... zich aanpassen.... zich
schikken.... zich aan omstandigheden onderwerpen.... Dagen, weken vergingen en
het stemmetje werd scheller, heescher.... wanhopiger.... en op een dag verscheen
de mand niet meer.... ook de moeder was verdwenen.
Dáár.... op een ochtend, een stille blauwe, wazige, schoone ochtend weerklonk een
kreet.... zoo krijschend, zoo vertwijfeld.... dat het was alsof alles als gespannen,
geschokt luisterde.... Het was alsof de bloemen zich strak oprichtten.... alsof de
insecten hun zoemen staakten, alsof de vogels in hun vlucht even onbewegelijk op
hunne wieken rustten.... Daar, weerklonk die kreet.... weer en wéér en steeg en
steeg in wanhoop, totdat hij, als met een snik van een gebroken hart opeens
stolde!.... en toen begon het klaaggezang, het doodenlied.... één van de
aangrijpendste geluiden van Indië.... een gezang van wanhoop van vele stemmen....
stemmen van stoffelijke ellende.... van blindelings vragen, van klagend verzet tegen
een noodlot dat niets kan doen keeren! Scheller en scheller verhief zich de klacht....
luider en luider.... en het scheen alsof zij de geheele omgeving vulde, alles
beheerschte.... alles deed medetrillen.... En boven uit, door al het klagen heen,
krijschte de stem der kleine moeder, die op het bruine lijkje in bittere ellende zich
verwrong.... Eén dag.... en de tuin was als uitgestorven.... toen, op een ochtend
gleed het figuurtje van de kleine mali over het bedauwde gras.... tusschen de struiken
en heesters.... in zijn armen geurende witte lelies.... een afscheidsgroet.... een
laatste teederheid die de tuin schonk voor het kleine wezentje dat voor goed uit hun
midden was verdwenen.... Wéér een dag.... dáár waren zij weer.... even stil, even
zwijgend.... Mali in zijn blauw verschoten katoenen jasje.... zijn vrouw in de
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vaalgrauwe sari gehurkt voor de lange, bonte bloemenranden.... Hare armbanden
en enkelringen schitterden en rinkelden als voorheen terwijl zij op hare smalle voetjes
voortschoof.... Maar tusschen het werken door vielen groote tranen op de bruine
aarde.... tranen van een smart die niet te helen is.

De Fee.
Hoe hij daar kwam, weet niemand.... Hij liet een huisje bouwen boven op een berg,
omringd door den tuin, die terrasvormig hier en daar beplant met vruchtenboomen,
neerdaalde tot in een diepen afgrond van rotsen.... struiken en dichte wildernis....
De wind loeide om het huis.... de zon brande op het dak.... toch bleef hij daar wonen...
ongestoord, in die groote eenzaamheid. Hij was geheel alléén.... uitgezonderd het
personeel dat hem bediende.... en hij zag niemand dan de opziener van den
vruchtentuin, een lange magere, donkere Inlander, wiens schrandere oogen zich
schenen te verschuilen achter de zware oogleden.... 's Avonds liet hij hem komen....
en hij sprak dan over de vruchtenboomen, over de luiheid der ‘coolies’ over de
administratie van zijn goed.... en als de opziener vertrokken was, bleef hij alléén,
geheel alléén achter.... en de stilte viel om hem heen.... zwijgend, drukkend....
Somtijds hoorde hij het schorre geroep van een hert.... ver, ver in de bergen.... of
het geschreeuw van een nachtvogel, die op geruischlooze vleugels door de donkere
nacht wiekte.... maar meestal was er een intense zwijgen om hem heen, een zwijgen
dat zijne zenuwen spande.... een zwijgen dat levend werd en hem scheen te
overweldigen.... Stilte, stilte.... en alléén, de gedachten die hem kwelden en de
schaduwen uit het verleden.... Op zulke nachten bekroop hem de wensch om alles
te vergeten.... om alles te verdooven.... om alles van zich af te schuiven.... en hij
greep dan naar zijn glas en dronk.... dronk totdat de vurige drank alles in hem
verwischte en hij inéénzonk, het hoofd op de tafel....
Langzamerhand werd dit eene gewoonte en elken avond dronk hij en elken dag
verminderden zijne geestesvermogens.... hij leefde als in een droom.... als in een
suffige roes....
‘Zijne Edele kent deze streek niet.... hij weet niet welke geheimen hem omringen,’
zeide de opziener een avond, toen zijn meester weer zwaar gedronken had. ‘Zijne
Edele kent misschien het plekje waar de wilde lelien groeien onder de bloeiende
rhododendrums?
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Het is een heilige plek.... daar geschieden wonderen.... Wonderen!’ ‘Wonderen,’
riep de eigenaar.... Wonderen hier en in mijne nabijheid,’ en hij begon onbedaarlijk
te lachen. ‘Daar woont eene fee,’ hernam de opziener ongestoord.... ‘Eene fee,’ riep
de andere honend. ‘Abdul, schrandere kerel, waar is je verstand!’ ‘Uw knecht spreekt
waarheid! Zijne Edele gelooft niet? ....toch is het zoo.... Begraaft men op die plek
een schat dan wordt die in eene nacht verdubbeld.’ Zijn meester barstte weer in luid
lachen uit, een lachen dat hem schokte.... en de tranen langs zijne wangen deed
loopen. Hij wierp met bevende hand een bankje op de tafel.... ‘Hier, maak mijn
fortuin,’ riep hij uit. ‘Probeer het maar en morgen....’ doch zijn stem brak met een
snik.... zijn hoofd zonk op de tafel.... het glas rinkelde.... en gleed over den rand en
lag in scherven op den grond. Abdul greep gretig naar het geld en gleed geruischloos
op zijn bloote voeten de kamer uit....
Dagen vergingen.... Wéér herhaalde hij het verhaal.... ‘Maar ik gaf je toch geld,’
vroeg zijn meester? ‘Zijne Edele beloofde het mij.... Zijn knecht wacht nog.’ En
bedeesd, versuft tastte zijn meester in de lade.... en het geld verdween.
Dit is nu lang geleden.... De eigenaar van het huisje op den berg is nu gestorven....
geen mensch die om hem treurt.... of toch.... verweg.... Wat weten wij van zijn
verleden?.... En in het huis dat hij eenmaal bewoonde huist nu de opziener, een rijk
en gezien man, omringd door al zijne bruine familieleden.... en als men hem vraagt
naar de fee van het leliëenplekje.... dan lacht hij niet.... maar even flikkeren zijne
zware oogleden.... ‘Ja, zegt hij ‘eene fee helpt altijd diegenen die aan haar gelooven.’
M. BARNARDISTON-VAN RIEMSDIJK.
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Verzen
I
Opdracht
Als geen geluid meer spreekt
Uit 't over-drukke leven,
Wil dan uw volheid geven
O, lied, dat golvend breekt.
Als buiten nog alleen
Wat late boeren keeren,
Als niets uw vreugd kan deren
O, lied, zing door mij heen.
Straks komt wellicht de tijd,
Dat ik al leed moet dragen,
Dan hoor 'k misschien uw klagen
O, lied, in eenzaamheid!
Als geen geluid meer spreekt,
Zing door het diepe duister,
Mijn dag is stil, ik luister
O, lied, dat zingend breekt!....

II
Lied
Achter mij zongen de beken
En vóór mij zong het graan,
'k Ben door die blijde streken
Ten zomer héén gegaan.
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Achter mij lag mijn verlangen,
En vóór mij was 't al licht,
Al zomer en al zangen,
En achter mij al plicht.
Al plicht om stil te wachten
En om tevreê te zijn,
Maar verder dan mijn gedachten
Was gouden zomer-schijn.
Wat achter lag, blééf achter:
't Bleef zomer zonder eind,
Want, wordt het licht ook zachter,
Géén liefde, die verdwijnt.
Achter mij 't vlieten der beken,
En voor mij 't schoon verschiet;
En door die vreemde streken
Zongt gij, mijn hoopvol lied!

III
Nachtegaal
Wordt de dag in 't westen stil,
Scheem'ren al de struiken buiten,
Voor de nacht nog komen wil,
Hoor ik hem al fluiten.
Door liguster, linde, in bloei,
Uit de donkere eiken zwerven
Zangen als een blij gestoei,
Keerend duizend werven.
Is dan eind'lijk 't laatst gerucht
Van den dag in 't west gebleven,
Gaat er door die klare lucht
't Onverwachte leven.

Groot Nederland. Jaargang 19

280
Door mijn open venster vloeit
't Nu eens vreugdig, dan weer teeder.
Of het klinkt weemoedig weder,
Tot den dood vermoeid.
Tot de dag in 't Oosten nijgt
Naar het wonder duister over:
In de boschjes, in het loover,
Eindelijk zijn zingen zwijgt.

IV
Dien zomer....
Mijn lief, hoort gij de zachte boomen suizen,
Hoort gij de stem in 't riet van wind en water,
Hoort gij de peppels met hun staag geklater,
Hoort gij nog wel dat milde regen-ruischen?
Mijn lief, was het geen zomer van verlangen,
Zong niet ons hart langs avond-stille wegen,
Wat heeft de ziel niet ongedacht gekregen,
Hield zon, hield vreugd niet ieder uur gevangen?
't Is buiten stil; de krekels sjirpen enkel
In 't donker gras, waar nu en dan 't gesprenkel
Der maan geluid'loos over henen vaart;
Ik ben alleen, maar in mijn hart bloeit 't zingen
Dier dagen heen en 't is zoo goed als gingen
Ze opnieuw in bloei, die bloemen toen vergaard.

V
Gij mij nabij
Gij, mij nabij
En achter ons
Het hellend brons
Der hei.
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En, voor ons heen
Een leeuw'rik luid
In blij gefluit,
Alleen.
Al zomergoud;
De wereld stil,
Een lichtgetril
Voor 't woud....
Gij, mij nabij;
En 's levens vert',
Die teeder werd,
Voor mij!

VI
Aan Joannes Reddingius
Mijn vriend, hoe dank ik u voor 't lied?
In stil verlangen lag ik, starend
Naar middag-stille streek, waar klarend
Na-zomer trad uit grijs verschiet.
Hoe teeder klonk het toen in mij:
‘Vraag niet, waar is mijn lied gebleven,
Daar is niets schooner dan te geven,’....
Mijn vriend, herinnering maakt vrij!
Wij waren samen, zomer zong
Nog tusschen garven, rijk-gebonden,
Geen dag heeft ons zóó blij gevonden,
Nooit werd ons hart daarna zoo jong.
Mijn vriend, ons lied zij 's levens vreugd;
Wij kunnen nimmer eenzaam leven,
Ons is dat god'lijk lied gegeven;
Dank, dat ge mij hergaf zijn jeugd!
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VII
Tristan
‘Wij stonden samen, 't meer lag mane-klaar
En rimpelde nerveus het spieg'lend water,
Wij stonden stil en wisten weer hoe later
Ieder alleen zou gaan in stil gevaar.
Het was voor 't laatst, zon dan mijn ziel niet breken,
Ik had haar toch voor allen tijd bemind,
Maar 'k hoorde alleen mij tot me zelve spreken,
En luisterde naar 't ruischen van den wind.
Toen, - heb ik ooit dien laatsten gloed vergeten, Zag ik haar oogen in het bleek gelaat,
Wij hebben nooit elkaar één daad verweten;
Kent gij de pijn, wanneer het licht vergaat?
Wij stonden saam, het zachte licht der maan
Was als verteederd op het meer gebleven;
Nu fluistert nog herinnering en leven
De dagen stil, waar ze in Uw leed vergaan.’

VIII
In zee!..
Zoo gij mij neemt, neem mij op witte wolken
Blij-reizend door de blauwe luchten mee,
Hoog over 't vruchtbaar land, het nijver volk, en
Laat ik mij spieg'len eens in eindelooze zee.
Hoe ging verlangen al uit 't kleine water
Mij voor naar oceaans onmeet'lijkheid;
En nu ik stijg, bid ik: ‘Zee geef mij later,
Verloren in uw diept', dat wat gij zelve zijt!
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Laat mij als één van vele myriaden
Den eeuw'gen spiegel aller schoonheid zijn,
De rust van 't leven, dat in wijsheids daden,
Geen vrede vindt en keert tot spiegelenden schijn.’
Zoo gij mij neemt, neem mij dan op uw wolken
Tot korte reize door de heem'len mee,
Laat achter mij de schoonheid aller volken
Voer mij in zee, tot eeuwigheid in zee!

IX
Gelukzalige dood
Wees stil, hoog boven de luchten
Zingt nog de leeuwerik zijn lied,
Hoe ligt de dag met zijn genuchten
Stil in den middag, voor trillend verschiet!
Wees stil, hoor, hoor hem daar zingen,
Dat er niets geluidend zij
Door harmonie der eeuwige dingen,
In harmonie van schoon-herrezen Mei!
Wees stil, geen menschen en woorden,
Waar 't leven alle hartstocht klaart
In volle uitbundigheid, hoe hoorde
De Oneindigheid 't Lied, dat ten hemel vaart!
Wees stil al luider en strakker,...
Hoe wordt die stip onwerk'lijk groot,....
Weer de aard' nabij, - de dag wordt wakker,....
Plots zwijgt hij stil,.... in 't koren,.... de Dood....
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X
Herfst
Een enk'le herder in het nevelige land,
Zacht rijst het bosch, waar 't morgent voor de vroege stralen
Der zon, die rijst en na heur diep-verlangend dralen
Den morgen vindt en 't al extatisch purper brandt.
Die herder vroeg, en als tevoren stappend traag,
Hoe schudt hij zich voor 't goddelijke licht, Geen vreugde kleurt het op zijn geel gezicht, Hoe langzaam gaat hij naar het dal, in ruste omlaag.
De donk're dennen vreezen al den herfst nabij, 't Wordt al zoo laat dat vroege licht voor 't glanst ter hei
In 't laatste bloeien, voor ook dit in 't grijs verdwijnt, Nu schudden zij haar volle kronen heen en weer;
Teer-glanzend-violet en geel daalt 't drop'lend neer
En alles gaat voorbij, - alleen de zonne schijnt.

XI
Decemberlied
Als alle wegen witter zijn,
Vóórdat de luchten koud
Vervriezen in den mane-schijn,
Wordt ook December oud.
Dan gaat het jaar in stillen nacht
Door diepe sneeuw, alleen,
Dan schreit het door de boomen zacht
Van 't zomersche verleên.
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En als de starren dichter zijn,
Wanneer het laatste rust,
Dan slaapt het in den schemer-schijn
Der sparren, onbewust.
Des morgens zingt voor 't eerst dan weer
Een merel luider op
En praalt de zon in schitter-keer
Boven der heuv'len top.
Dan zijn de wegen witter dan
Ze ooit eerder konden zijn,
Hoe leeft die heele wereld van
Den blijden zonne-schijn!
Hoe trilt mijn hart dan eindelijk
Weer met der meer'len vree,
O, jeugd! o, leven kostelijk,
Neem mij dan met u mee!
JAN J. ZELDENTHUIS
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Garrick en de Fransche tooneelspeelkunst
I
1)

Elders heb ik Garrick aangeduid als den grooten man, die aan den ingang staat
van het romantisch-realistisch tijdvak in de tooneelgeschiedenis; vooral hierdoor,
doordat hij, speciaal bij zijn verblijf in Frankrijk in 1764-'65, den acteurs en actrices
van de Comédie Française een bevestiging en aanmoediging bracht bij hun
voorzichtige pogingen naar meer ‘natuur en waarheid’. Die termen ‘natuur’,
‘waarheid’, en ‘werkelijkheid’, welke ieder volgend kunstenaarsgeslacht in zijn
vaandel voert bij zijn strijd tegen het voorafgaande, mogen voor rekening van de
naïeve strijders zelven blijven; het komt mij voor, dat het hiermee inderdaad aldus
gesteld is, dat iedere periode de eindelooze veelheid der verschijnselen anders ziet,
dan de voorafgaande en daardoor van de verschijnselen iets anders 't belangrijkst
acht, en iets anders verwaarloost. Dat gedeelte nu van de geschiedenis der
menschheid, dat begint met het humanisme, kenmerkt zich door een steeds
toenemende belangstelling voor het stoffelijke; de politieke kant hiervan is de
toenemende materialistische democratie, de opkomst en heerschappij van hen wier
maatschappelijk gevoel geheel door de belangstelling voor het stoffelijke wordt
gericht. Deze beweging zien we als algemeene strooming in de 18de eeuw over
Europa komen uit Engeland. Om ons tot de tooneelkunst te bepalen: de twee
Engelsche tooneelstukken welke via Frankrijk geheel West-Europa de eerste
duidelijke openbaring van den nieuwen tijd brengen, zijn Lillo's ‘George Barnwell or
the Merchant of London’ en Edward Moore's ‘The Gamester’. De tooneelspeler die
door zijn bij dit werk volkomen passenden speeltrant de bewondering van de geheele,
steeds meer ‘verlichte’ wereld trekt, is David Garrick. Zijn invloed zou gering zijn
geweest, zoo ze zich tot Engeland had bepaald; doordat die

1)

In mijn rede over ‘Punt en Corver’; uitgegeven door A.W. Sijthoff's Uitg. Mij., Leiden, 1918.
Blz. 8.
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zich wijder uitstrekte, en vooral op het Fransche tooneel machtig was, - dat den stijl
aangaf voor geheel Europa - is zijn verschijning één der meest indrukwekkende
phenomena geworden van de in 't midden der 18de eeuw met ongemeene kracht
opkomende evolutie. Voor den beoefenaar der moderne tooneelgeschiedenis - ik
bedoel de geschiedenis van dat tooneel, waarvan het eind-19de eeuwsche de
onmiddellijke voortzetting is - mocht het dus een eerste taak heeten, dien invloed
zoo nauwkeurig mogelijk te bepalen.
Een belangrijke poging hiertoe nu is verricht door den Engelschman Frank A.
Hedgcock, professor in het Fransch aan de universiteit te Birmingham, in het geschrift
waarmee hij in 1911, als eerste Engelschman, het doctoraat ès lettres bij de
Sorbonne verwierf. Het is getiteld ‘Un acteur cosmopolite. David Garrick et ses amis
1)
français’. Hij gaf er in het volgend jaar een Engelsche bewerking van, terwijl hij
het, met eenige schade voor de compozitie, tevens belangrijk uitbreidde op
verschillende punten, die bij de vergelijking van het maatschappelijk leven van
2)
Frankrijk en Engeland van belang zijn.
Ik kan niet zeggen dat wie begeert de geschiedenis van het tooneel als levende
voorstelling te leeren kennen - en dát zal de geschiedenis van het tooneel moeten
zijn, niet een aanhangsel van de letterkundige geschiedenis - dit boek volkomen
bevredigd zal terzij leggen. Het prentenmateriaal dat die tijd ons levert, is maar voor
3)
een gering deel gebruikt en niet zóó, als we zouden wenschen; uit de Fransche
critische tijdschriften is veel gehaald, maar waarschijnlijk waren ook critieken gedrukte en in particuliere brieven opgenomene - die betrekking hadden op de
voorstellingen door Garrick in Italië en Duitschland gegeven, te vinden en te
gebruiken geweest. Ik kan dit laatste niet met zekerheid beslissen, doch mag
constateeren dat de auteur weinig blijk geeft in deze richting te hebben gezocht.
Hij zou op dit verwijt kunnen antwoorden, dat althans de twééde titel van zijn boek
hem niet tot zoodanige - ik ontveins het mij geenszins: uiterst bezwaarlijke en
tijdroovende - uitvoerigheid verplichtte. Doch dan blijft dit bezwaar: dat de twee titels
ieder

1)
2)
3)

Parijs. Hachette & Cie. 1911.
‘A cosmopolitan actor. David Garrick and his french friends’. Londen, Stanley Paul & Cie z.j.
Slechts een gering aantal van de opgenomen illustraties heeft direct op Garrick's speelkunst
betrekking.
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iets anders beloven, en dat althans de som dezer beide beloften niet wordt ingelost.
Dat is misschien ook te veel geëischt? Ten minste mochten we echter verwachten,
dat de eerste titel (un acteur cosmopolite - a cosmopolitan actor) een toelichting
zou zijn van de wijze waarop we den engeren tweeden hadden op te vatten. En ook
deze bescheiden verwachting wordt teleurgesteld: we vernemen zeer weinig omtrent
de wederzijdsche artistieke invloeden door Garrick's nauwe aanraking met zijn
Fransche vrienden teweeg gebracht. Het is waar - er is een hoofdstukje, het laatste,
1)
dat den ‘Invloed van Garrick’ belooft te zullen behandelen, maar wat bevat dit
hoofdstuk? O zeker, wetenswaardige bijzonderheden! We leeren er uit, dat, naar
het oordeel van bevoegde beoordeelaars, Garrick na zijn - tweede - verblijf in
Frankrijk in zijn actie nog ongedwongener was geworden, gracieuzer in zijn houding,
eleganter in zijn manieren; dat hij niet meer in voor zijn kunst ietwat gevaarlijke mate
begeerig was naar applaus en dat hij niet meer aan 't eind van een claus dien
eigenaardigen nadruk in zijn dictie bracht, dien de acteurs als ‘spelen op
2)
open-doekjes’ kenmerken. Hedgcock neemt deze mededeeling over uit Davies
3)
‘Memoirs of the Life of David Garrick, Esq.’ die ze niet nader doctumenteert; maar
voegt er aan toe, dat men moet oppassen, niet in Davies' dwaling te vervallen, en
Garrick's meerder gemak van beweging toeschrijven aan een positieven Franschen
invloed. Wat natuurlijkheid van beweging betreft, hadden Le Kain, Molé, Clairon
den Engelschen Roscius niets te leeren; en Préville, de meest realistische Fransche
acteur van dien tijd, erkende Garrick als zijn meester. ‘In truth’ vervolgt Hedgcock
‘French influence here was negative: the bombastic style he had seen at the Comédie
Française made Garrick realize all the horror of excess and of attitudinizing, and
cured him for ever of exaggeration, ‘anxious exertion’ and ‘clap-trap’.
Ik citeer dit in de lucht hangende betoog als een kenmerkend staaltje hoe
lichtvaardig de auteur op een voor de tooneelgeschiedenis allergewichtigst punt te
werk gaat. In 't voorbijgaan zij opgemerkt, dat de désobligeerende opmerking over
't spel van de Fransche acteurs en actrices in de Fransche uitgave van zijn

1)
2)
3)

Ik citeer steeds uit de Engelsche uitgave als de laatste en uitvoerigste.
Eng. ‘a clap-trap’; Fr. ‘Une invite à la claque’.
London 1780 deel II blz. 99 (in de derde uitgave blz. 101).
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boek ontbreekt: dat schijnt hij er eerst later bij te hebben gevoegd. Hij is daardoor
wellicht ontkomen aan de critiek, die géén kenner van de Fransche
tooneelgeschiedenis hem zou hebben gespaard. Want Clairon en Lekain, doch
vooral Clairon, van ‘attitudinizing’ te beschuldigen, is al een zeer onhistorische
beschouwing. Zeker, een later geslacht heeft gedurende heel den neergang van
classieke naar realistische kunst den voorgangers gezwollenheid verweten; - en
zich dan, op zijn beurt oud geworden, beklaagd over de ordinaire verbastering der
1)
kunst bij hen die dan weer de jongeren waren . Maar ‘gemak’ van beweging en
natuurlijkheid - zooals dit hier wordt bedoeld - zijn begrippen, die men niet maar zoo
zonder meer voor elkaar mag substitueeren. Wat expressie en soberheid betreft,
heeft Garrick ongetwijfeld veel moeten opsteken van een acteursgeslacht, dat in de
moeilijke school van het classicisme geleerd had te ontroeren ondanks zeer weinig
vrijheid van beweging, en wel uitsluitend door sterke mimische en vocale werking,
en door de macht van weinige en sobere - doch hoe wèl berekende en aangebrachte!
- gebaren. De toeschouwers op het tooneel, die zoo lang de Fransche spelers - en
de décors - hebben belet zich te ontplooien, waren nog maar weinig jaren naar de
2)
overzij van het voetlicht gebannen ; het opkomend ‘drame bourgeois’ had nog maar
juist zijn plaats veroverd, en had nog geen eigen speeltrant te weeg gebracht; dit
blijkt wel zeer uit het leerzame geval-Aufresne dat zich juist in dienzelfden tijd (1765)
3)
afspeelt . Maar het drame bourgeois, gewichtig symptoom van de toenemende
ververburgerlijking en verrealizeering van het tooneel, was in opkomst; en dát moet,
naar het mij voorkomt, als de hoofdreden worden beschouwd, waarom Garrick's
speelwijze meer invloed kon hebben

1)

2)
3)

Men zie b.v. de Mémoires van Mlle Clairon, die in haar jonge jaren haar ‘genre simple, posé,
d'accord’ schept, dat een tegenstelling is met ‘les éclats, l'emportement, la déraison qu'on
applaudissait à Paris, et que tant d'ignorants appellent la belle nature’; en die zich later
beklaagt dat men de waardigheid van de tragedie niet meer beseft, en speelt op een wijze,
die doet denken aan ‘la bassesse des Halles’. Haar mémoires zijn opgenomen in het 6de
deel van Barrière's ‘Mémoires relatifs à l'histoire de France pendant le 18me Siêcle’. (Paris,
Firmin Didot, 1857).
Zie Ad. Jullien. ‘Les spectateurs sur le théâtre’, Paris 1875.
Men vindt de quaestie zeer goed uiteengezet in F. Gaiffe's ‘Le Drame en France au 18e
siècle’ (Paris, Colin, 1910), blz. 524; waar in een noot de uitvoerige litteratuur over dit
interessante geval wordt opgegeven.
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op het Fransche tooneel dan het Fransche tooneel had op Garrick. Garrick was als
't ware de naaste toekomst van Frankrijk; d.w.z. Garrick bracht aan Frankrijk een
wijze van tooneelspelen welke Frankrijk zou gaan toepassen; want die speeltrant
was de zuivere, de eenig-passende vertolking voor die meer populair-romantische
tooneellitteratuur welke in Engeland reeds bloeide, en waarnaar Frankrijk tastend
zocht, als naar de uitdrukking zijner veranderende levensvizie.
Dit zou naar mijn meening de leidende gedachte en de concluzie hebben moeten
wezen van een boek, welks titel belooft dat het den ‘cosmopolitan actor’ Garrick zal
beschrijven; speciaal in zijn betrekkingen tot zijn Fransche vrienden; en dit zou, met
gebruikmaking van de vele gegevens, die er in de talrijke studies over het Fransche
1)
tooneel van de 18de eeuw verspreid liggen, Hedgcock's eerste taak zijn geweest.
Hij heeft die taak anders, helaas, we moeten zeggen: meer dissertatie-achtig
opgevat. Hij heeft de kennissen van Garrick, uitteraard voornamelijk op den grondslag
van zijn briefwisseling, genoteerd, gerubriceerd, en in hoofdstukken vereenigd.
Daaraan deed hij voorafgaan, bij wijze van introductie, een levensgeschiedenis van
den held van het boek. Dat dan aldus werd ingedeeld:
Eerste deel: Levensbeschrijving van Garrick. Waardebepaling van zijn
eigenschappen (7 hoofdstukken: 1 geboorte, familie, jeugdjaren, 2 zijn leven te
Londen, 3 de tooneelspeler, 4 de bewonderaar van Shakespeare, 5 de dichter, 6
de tooneelschrijver, 7 de mensch).
Tweede deel: Garrick's eerste Fransche vrienden. Zijn eerste bezoek aan Parijs,
1751 (4 hoofdstukken: 1 Jean Monnet en de Fransche tooneelspelers te Londen,
1749, 2 Garrick te Parijs, 1751, 3 Claude-Pierre Patu, 4 Jean-Georges Noverre).
Derde deel. De reizen op het vaste land, 1763-1765; ontvangst te Parijs (5
hoofdstukken: 1 vertrek uit Londen; aankomst te Parijs, 2 de Comédie Française,
3 reis naar Italië, 4 Shakespeare en de Franschen, 5 Garrick te Parijs).

1)

Verspreid. Men zou kunnen hopen, dat Gaiffe, die in zijn ‘Drame en France au XVIIIe Siècle’
een hoofdstuk aan ‘La Représentation wijdt (blz. 522-545), daarin al het materiaal had
verzameld tot een vergelijking van den speeltrant van tragedie van comedie ter ééne en ‘3e
genre’ ter andere zijde. Dit is echter niet gebeurd; dit hoofdstuk van het overigens zeer veel
materiaal verwerkende, - zij het wat warrige en veel herhalende - boek is zeer onvolledig.
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Vierde deel. Garrick's correspondentie met Frankrijk (7 hoofdstukken: 1 de
tooneelspelers, 2 de tooneelschrijvers, 3 letterkundigen, 4 journalisten en bezoekers,
5 Madame Riccoboni, 6 Jean Monnet, 7 Invloed van Garrick. Besluit).
Als bijlagen volgen dan de Fransche origineelen van eenige totnog-toe
onuitgegeven brieven, waarvan de vertaling in den tekst is opgenomen; een paar
autografen van Garrick; voorts gegevens omtrent hetgeen Garrick voor Shakespeare
heeft gedaan, een lijst van Fransche vertalingen van Garrick's werken, en eene van
de Fransche biografieën van Garrick, een litteratuurlijst en een uitstekende index.
Ik geef dezen inhoud als een aanwijzing wat er in het boek te vinden is, niet omdat
ik hem als leiddraad gebruik bij mijn bespreking; die zal slechts hier en daar iets uit
het boek releveeren. Ik wil alleen aan deze inhoudsopgave nog een opmerking
verbinden omtrent het hinderlijke dat een zoozeer on-chronologische behandeling
eigen is. Inderdaad wordt op deze wijze - speciaal geldt dit van het vierde deel van
het boek - geenszins de geschiedenis verteld van Garrick's betrekkingen met
Frankrijk, noch wordt ons een beeld gegeven van den wederzijdschen invloed dier
relaties, maar iedere correspondent wordt star-systematisch en - waar de inhoud
der brieven niet dwingt tot een uiteenzetting van de omstandigheden en tot verwijzing
naar anderer brieven - volkomen los van de andere gegevens afgehandeld.
Laten wij pogen de rezultaten van Hedgcock's boek samen te vatten.
Allereerst dan een opmerking over de beteekenis van Garrick's spel in het
algemeen. Hij was de leerling van Macklin; Macklin, die de reactie was op de school
van Belterton en Booth, waarvan Quin, de meest-geziene acteur ten tijde van
Garrick's debuut, een typisch vertegenwoordiger was. Voor deze school was
navolging van het Fransche classicisme de alpha en de omega der kunst; zoowel
wat den inhoud der stukken als den speeltrant betreft. Macklin herstelde de
oud-Engelsche traditie, den ongedwongen voordrachts- en spreektrant van
Shakespeare. Hij leerde den jongeren op het tooneel te spreken op een wijze die
aan die van het dagelijksch leven herinnerde; we zouden kunnen zeggen: die aan
de spreekwijze van het dagelijksch leven parallel liep. Ook in het costuum bracht
hij hervormingen - waar Garrick minder voor bleek te
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voelen. Kortom, de groote hervormer in-den-geest was eigenlijk Macklin, maar hij
miste de geniale kracht waarmee Garrick deze denkbeelden in de practijk der kunst
omzette.
Die kracht dan had bij Garrick een hoogte bereikt, waarvan wij ons thans moeilijk
een denkbeeld kunnen maken; maar de toon waarop zijn tijdgenooten hun indrukken
weergeven, de détails die zij meedeelen van zijn zielvol-levend realisme, zijn in
dezen een treffend getuigenis. Vooral zijn Lear en zijn Hamlet worden geprezen en,
met herinning aan détails, bewonderend herdacht; zijn Richard III - zijn eerste
heldenrol - had trouwens reeds de toeschouwers met het innigst meeleven vervuld.
Want het uitbeelden van hartstocht, en van den waanzin in alle nuancen, was zijn
1)
specialiteit. O Keefe zegt : I liked him best in Lear. His saying in the bitterness of
his anger: ‘I will do such things - what they are I know not,’ and his sudden
recollection of his own want of power, were so pitiable as to touch the heart of every
spectator. The simplicity of his saying: ‘Be these tears wet? yes, faith!’ putting his
finger to the cheek of Cordelia and then looking at his finger, was exquisite’. En
2)
Davies zegt van deze zelfde rol: ‘He rendered the curse so terribly affecting to the
audience that during the utterance of it, they seemed to shrink from it as from a blast
of lightning. His preparation for it was extremely affecting; his throwing away his
crutch, kneeling on one knee, clasping his hands together and lifting his eyes towards
heaven, presented a picture worthy the pencil of a Raphael.’
Dergelijke uitingen - niet alleen de ietwat conventioneele vergelijkingen als ‘worthy
the pencil’ enz, maar lof, meevoelbaar gemaakt door de beschrijving van bijzondere
momenten - zijn er vele overgebleven. Het is hier niet de plaats om ze in zoo groot
mogelijk aantal te vermelden. Maar we willen deze bewondering niet laten zonder
haar keerzij: een minder gunstige critiek, door enkele van Garrick's tijdgenooten
uitgeoefend. Een blaam, welke après tout even weinig zeker de waarde van Garrick's
spel bepaalt, als dit geschiedt door loftuitingen gelijk de voorafgaande. Maar het
voordeel van de tegenoverstelling van zoo verschillende beoordeelingen is, dat uit
een zoodanigen ‘choc des opinions’ ons meermalen een licht ontspringt omtrent
het ‘hoe’ van de nooit meer geheel voor

1)
2)

Recollections I, 81.
Dramatic Miscellancies II, 181.
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1)

onze oogen op te roepen speelkunst. Wat Garrick verweten wordt, is: zijn
overdrijving; en we gelooven hem die deze critiek uitbracht te eer, waar de
beschrijving die de lofredenaars geven van zijn speeltrant, vaak bij ons hetzelfde
bezwaar deed opkomen. Er is een enkele uitlating van Johnson, die een afkeuring
2)
schijnt te bedoelen ; maar een onmiskenbaar en volslagen ongunstige beoordeeling
hebben we over van éen der tooneelspelers, die door Garrick in de gunst van het
publiek waren verdrongen, Theophilus Cibber. Deze geeft o.a. deze fijn-critische
beschouwing: ‘Tho I have as quick a perception of the merits of this actor as his
greatest admirers - yet I am not therefore to be blind to his studied Tricks, his
overfondness for extravagant Attitudes, frequent affected Starts, convulsive
Twitchings, Jerkings of the Body, sprawling of the Fingers, flipping the breast and
pockets; a set of mechanical motions in constant use, the caricature of gesture,
suggested by pert vivacity, his pantomime manner of acting every word in a sentence;
his forc'd conceits, his wilful neglect of harmony, even where the round period of a
well-expressed noble sentiment demands a graceful cadence in the delivery.’
Verder geeft hij een voorbeeld, hóé Garrick ieder woord in een zin speelde: ‘When
Benedick says: “If I do, hang me in a bottle like a cat, and shoot at me!”.... Methinks
this slight short sentence requires not such a variety of action as minutely to describe
the cat being clapp'd into the bottle, then being hung up, and the further painting of
the man shooting at it...... Observe the Golden Rule of not too much, this Rule every
actor should pay regard to.’ Een treffend voorbeeld van ‘theatraal’ spel in den
slechten zin van het woord geeft Cibber ook, waar hij over Garrick's Romeo-creatie
3)
spreekt
Deze aanduidingen dan krijgen waarde van bewijs, indien we ze kunnen aanvullen
met verschillende als gunstig bedoelde uitspraken. Het is natuurlijk volstrekt niet
onmogelijk dat de enkele exempla welke

1)
2)

3)

Ik heb deze methode o.a. toegepast om tot een bepaling van enkele eigenschappen van
Corver's spel te komen, in mijn rede: ‘Punt en Corver.’.
Toen Boswell hem vroeg: ‘Would you not, sir, start as Mr. Garrick does, if you saw a ghosts?’
antwoordde hij: ‘I hope not. If I did, I should frighten the ghost’. Boswell's ‘Johnson’ ed.
Birckbeck Hill, V - 38, aaangehaald door Hedgcock blz. 54.
‘Theophilus Cibber to David Garrick, Esq., with Dissertations on Theatrical Subjects’.
Uitgesproken in Haymarket Theatre in Januari 1576, en uitgegeven in 1759. Aangehaald bij
Hedgcock blz. 56 noot 1.
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Cibber aangeeft een paar niet gelukkige overdrijvingen betreffen, die in Garrick's
spel uitzondering waren. - Goed, maar het is ons al voldoende te kunnen
constateeren tot wat-voor-kantsche overdrijving hij verviel in zijn zwakke
oogenblikken. En in verband hiermee is van belang een woord van den man zelf,
1)
dat we vinden in Diderot's ‘Salon de 1767’ : ‘Als ge alleen maar overeenkomstig
uw eigen aard acteert,’ zeide hij, ‘of al is het overeenkomstig het meest volmaakte
model, dat er in de natuur bestaat, dan zult ge nooit meer dan middelmatig zijn.’ Dit
is een uitspraak, die wel van zeer groot belang is om tot een juist begrip te komen
van hetgeen er te verstaan is onder die meerdere ‘natuurlijkheid’ en ‘waarheid’ welke
de heele wereld in hem bewonderde, en die speciaal in Frankrijk werd opgemerkt
door haar tegenstelling met het verleegd en ontluisterd classicisme. Zoo min - dit
is wel duidelijk - als we gemakvan-beweging met ‘natuurlijkheid’ mogen identificeeren
(gelijk we hierboven vaststelden), zoo min mogen we Garrick's ‘natuurlijkheid’
beschouwen als een ‘copieeren des dagelijkschen levens’ zonder meer. - Uit de
wijze waarop hij - zij het zelden en bij uitzondering, zij het dikwijls - overdreef,
gecombineerd met zijn boven aangehaalde uitspraak, begrijpen wij, dat zijn
natuurlijkheid moet hebben bestaan in een voortdurend karakterizeeren; in een
uitbeelden van het essentieel-comisch of het essentieel-tragisch aandoende van
een personnage. In dat karakterizeeren dan echter ging hij volkomen vrij te werk;
niet gebonden door de tradities, die de Fransche tooneelspelers in de ontplooiing
van hun talent belemmerden.
En zijn bijzondere verdienste, welke ieder opviel was dan, dat hij de gave bezat,
‘in de huid van een ander te kruipen’. Richard III, een schurkachtigen knecht als
Sharp in zijn ‘Lying Valet’, een ouden puriteinschen bankier, een aanstellerigen
kwast, speelde hij allen met even groote natuurlijkheid; ja, sterker nog: op eén avond
speelde hij na elkaar King Lear en den jongen, dommen, gemeenen en
vlegelachtigen master Johnny in Cibber's ‘Schoolboy’. We hebben hiervan de meest
treffende getuigenissen; van zijn landgenooten en van Franschen, o.a. van Grimm
2)
en Préville. Grimm spreekt b.v. in zijn ‘Correspondence littéraire’ zijn bewondering
uit voor den man die, na in een salon, zonder eenig décor, eerst op de
wonderbaarst-suggestieve wijze de dolk-scène uit ‘Macbeth’

1)

Oeuvres, éd. Assézat, XI - 16.
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1)

te hebben gespeeld daarna daar een koekenbakkersjongen voorstelde, die met
een schotel met taartjes op zijn hoofd loopt, onder het gaan gaapt, zoo zijn taartjes
in de goot laat vallen, dan éerst verstomd zijn ongeluk staat aan te zien, en ten slotte
in tranen uitbarst. Van Jean Georges Noverre, den beroemden balletmeester, is
voorts een zeer belangrijke en uitvoerige beschrijving van een sterfscène van Garrick
2)
over .

II
Genoeg thans, wat de algemeene karakteristiek van Garrick's spel betreft. Het zou
de moeite waard zijn, de karakteristiek van dit spel toe te lichten door zijn stijl als
tooneelschrijver en door de eigenaardige veranderingen na te gaan, die hij in
Shakespeare meent te mogen aanbrengen; doch het is zaak, dat wij ons den titel
van dit opstel herinneren, en onze belofte tot een overzicht te komen van de
weerzijdsche invloeden tusschen Garrick ten éene en de Fransche confraters van
zijn tijd ten andere.
Toen Garrick voor het eerst te Parijs vertoefde en voor het eerst de bloem der
3)
Fransche tooneelspelers in hun eigen milieu had zien spelen, voorspelde hij het
toekomstig succès van Mlle. Clairon. Maar dit bezoek aan Parijs heeft nog weinig
- althans weinig aanwijsbaren - invloed. In 1763 komt hij terug; hij onderneemt dan
namelijk zijn groote reis van twee jaar op het vasteland; en wat zou een waardiger
eerste-rustpunt op die reis zijn geweest, dan de Comédie Française? - Men speelt
daar dien avond ‘La Gouvernante’, eén van de comédies larmoyantes van Nivelle
de la Chaussée; met

1)

2)
3)

Ik geloof dat men in dit verband ten onrechte het feit dat de toeschouwers Garrick's taal niet
verstonden, als een bewijs te meer voor zijn speelkracht beschouwt, die ondanks die
toelichting-in-woorden bleek te kunnen ontroeren. Want in de eerste plaats hebben scénes
als de bovengenoemde vrijwel geen verklaring noodig (wat die uit Macbeth betreft, die was
overbekend, en voor wie ze niet kenden, waren een paar woorden vooraf voldoende); en
dan: het concentreeren van alle waarnemingsvermogen in één zintuig doet dat ééne zintuig
- in casu het gezicht - veel scherper werken.
In zijn ‘Lettres sur les arts imitateurs’.
Denkelijk twee jaar voordien, had hij den troep van Monnet, dien bij aan huisvesting hielp, te
Londen gezien. Monnet geeft in zijn mémoires een interessant verhaal van de oppositie der
Jingoes, waarmee hij had te strijden en waarvoor hij ten slotte het veld moest ruimen. Garrick's
edelmoedigheid in deze zaak was het begin van een vriendschap die tot het einde van zijn
leven duurde.
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Mlle. Dumesnil in de titelrol. Garrick vond haar spel niet mooi. Dit op zich zelf alweer
zegt ons niets; mademoiselle Dumesnil was zichzelf zeer ongelijk; haar kunst berustte
goeddeels op de inspiratie van het oogenblik. Maar het is de moeite waard na te
1)
gaan, wàt Garrick in haar spel afkeurt. Hij zegt dan ‘She made use of little startings
and twitchings, which are visibly artificial, and the mere mimicry of the free, simple,
and noble working of the passions.’ Met andere woorden: zij gebruikte trucs. Dit
oordeel is te meer opmerkelijk, daar haar effecten niet in die mate op voorafgaande
berekening berustten, als die van mademoiselle Clairon. En die, - die werd door
Garrick te koel en te declamatorisch geacht - hoewel hij haar, terecht, veertien jaar
vroeger, groot succès had voorspeld. Men moet echter niet vergeten dat sedert dien
de ontwikkeling - dat is te zeggen: de verandering - van den speeltrant op het
Fransche tooneel zich snel had voltrokken: de vernieuwing welke Mlle. Clairon
2)
sedert haar ‘voyage de Bordeaux’ had gebracht, en die een kleine toenadering
beduidde tot den stijl waarin Garrick speelde, was nu al ouderwetsch! Het systeem
om de spel-effecten zooveel mogelijk voor te bereiden, had zijn sympathie; maar,
terecht, verlangde hij, dat, boven dien ondergrond van zeker kunnen, de emotie van
den acteur zou leven, - als een rhythme boven een metrum -; en dat daardoor de
geprepareerde effecten zouden worden opgenomen in de beweging eener ontroerde
en ontroerende ziel.
Men moet echter niet meenen, dat Garrick het min gunstige element in zijn oordeel
over haar aan Clairon zelf mededeelde. Hij heeft haar - en waarschijnlijk was er in
deze houding ten opzichte van de ‘eerste vrouw’ van de Comédie Française vrij
veel politiek - in het openbaar ten zeerste bewierookt, speciaal toen hij, na in '63 en
'64 in Italië en Duitschland te hebben gereisd, in de tweede helft van dat laatste jaar
te Parijs was teruggekeerd; en nu voor een verblijf van ettelijke maanden. Hij heeft
zelfs een lofkwatrijn voor haar geschreven; in het Fransch - dat genre
gelegenheidsgedichtjes is wel het beste deel van zijn schrijverswerkzaamheid -;

1)

2)

Volgens Percy Filtgerald (‘The Life of David Garrick, from original family papers’ - 2 dln,
London, 1868 - blz. 284. Fitzgerald haalt hier en elders een dagboek aan, dat Garrick een
poosje tijdens zijn verblijf in Frankrijk heeft gehouden. Helaas is dat uiterst belangwekkende
dagboek nergens te vinden. Zie Hedgcock op blz. 156 noot 1.
In 1753. Zie haar Mémoires bij Barrière.

Groot Nederland. Jaargang 19

297
Clairon van haar kant bewonderde terug. En bij de moeilijkheden waarin Mlle. Clairon
geraakte door de onbeduidende, maar hevig opgeblazen zaak-Dubois, heeft hij
haar hulp aangeboden en veel vriendschap bewezen.
Intusschen, wij hebben een brief over van Garrick aan een Deenschen vriend,
waaraan we, wanneer het erom gaat de waardeering van Garrick voor zijn
kunstzuster in haar ware proporties te leeren kennen, meer hebben dan aan al zijn
vriendelijkheden: ‘What shall I say to you, my dear friend, about ‘the Clairon?’ zegt
1)
hij daar. ‘Your dissection of her is as accurate as if you had opened her alive; she
has every thing that art and a good understanding, with great natural spirit, can give
her. But then I fear (and I only tell you my fears and open my soul to you) the heart
has none of those instantaneous feelings, that life-blood, that keen sensibility that
burst at once from genius, and, like electrical fire, shoots through the veins, marrow,
bones and all of every spectator. Madame Clairon is so conscious and certain of
what she can do, that she never, I believe, had the feelings of the instant come upon
her unexpectedly; but I pronounce that the greatest strokes of genius have been
2)
unknown to the actor himself, till circumstances, and the warmth of the scene, has
sprung the mine as it were, as much to his own surprise as that of the audience.
Thus I make a great difference,’ gaat hij voort, ‘between a great genius and a good
actor. The first will always realize the feelings of his character, and be transported
beyond himself; while the other, with great powers and good sense, will give great
pleasure to an audience, but never
Pectus inaniter angit,
Irritat, mulcet, falsis terroribus implet
3)
Ut magus’.

Hij drukt dan zijn vriend nog eens op het hart, dit oordeel voor zich te houden; ‘the
Clairon would never forgive me, though I called her an excellent actress, if I did not
swear by all the Gods that she was the greatest genius too.’
Wat Lekain aangaat, er is, naar Hedgcock op m.i. voldoende gronden onderstelt,
alle reden om aan te nemen, dat hij voor hem

1)
2)
3)

De brief is door Hedgcock voor 't eerst aan zijn ware adres gebracht. Hij is afgedrukt op blz.
244-245.
Cursiveering van mij. W.
Horatius-Epistulae II, 1-211.
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althans niet méér waardeering had dan voor Mad Clairon. Inderdaad, hun spel
moet voor hem, den Shakespeare-speler, en vertolker van het Engelsche, daar uit
de tragedie (niet als, in Frankrijk, uit de comedie) ontstane drama, den indruk hebben
gemaakt van iets halfslachtigs, iets dat wel naderde tot zijn eigen stijl, maar toch
ook nog bedenkelijk veel van het ontzielde classicisme had. Het drama zat trouwens
nog geheel wat zijn vertolking betreft vast aan de tragedie; en zeker was dit in den
1)
tijd van Garrick's verblijf in Parijs nog het geval.
Zóó komen we tot de hoofdzaak, die ik reeds noemde en die naar mijn meening
door Hedgcock niet voldoende als zoodanig is belicht: de verhouding van Garrick
tot het Fransche ‘drame bourgeois’, zijn invloed op de speelwijze daarvan.
Het Fransche drama was, naar den inhoud, belangrijk ‘tammer’ dan het Engelsche.
De eigenaardige schakeeringen waarin zulk een genre zich bij verschillende volkeren
vertoont, ziet men het duidelijkst, wanneer men nagaat, hoe stukken van een andere
nationaliteit worden bewerkt. Zoo krijgt men een helderder blik op de verschillende
psyche der nationaliteiten dan door vergelijking van de oorspronkelijke kunstproductie
2)
der verschillende landen; en terecht is ook Eloësser bij zijn beschrijving van de
wordingsgeschiedenis der Duitsche ‘bürgerliche Dichtung’ telkens uitgegaan van
de voorbeelden van andere nationaliteit en hunne vertalingen om ons daarna de
beteekenis der daarop volgende oorspronkelijke werken duidelijker te doen zien.
In het hoofdstuk ‘Garrick at Paris’ dan wordt de verhouding van Garrick tot het
3)
Fransche ‘drame bourgeois’ althans aangeroerd. Daar tracht de schrijver de vraag
op te lossen, waaraan wel de overweldigende geestdrift moet worden toegeschreven,
waarmee Garrick te Parijs werd gevierd. In de eerste plaats zegt hij, moet het groote
talent van den acteur hebben gegolden: ‘it is not to be doubted that Garrick was
4)
truer to nature than Clairon and Le

1)
2)
3)
4)

Zie mijn artikel ‘Theatraal’ in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, deel
XL (1921).
Das Bürgerliche Drama. Seine Geschichte im 18 und 19 Jahrhundert. Berlin, Wilhelm Hertz,
1898.
Bladz. 227.
Dat dergelijke uitdrukkingen voor een meer philozofische geschiedbeschouwing niet kunnen
bestaan, trachtte ik hierboven aan te toonen.
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Kain, that his range was wider and his observation more penetrating than those of
Préville, and above all, that he was more versatile than any of his French colleagues.’
Maar, vervolgt hij, hij had nog twee andere omstandigheden in zijn voordeel: in de
eerste plaats deze, dat juist toen hij in Frankrijk kwam, de strijd over Shakespeare
daar op zijn hevigst was, daar immers twee partijen bezig waren zich te vormen, de
éene die zich schaarde om Voltaire, en die Racine, Corneille, in het algemeen de
Fransche tragedie, verdedigde; tegen de aanvallen van het andere kamp: de
‘Anglicizing party’. - Op dát moment kwam Garrick, en doordat hij in de enkele
scènes die hij speelde de aangrijpende kracht van sommige van Shakespeare's
tooneelen voelbaar maakte, bracht hij het geloof aan 't wankelen van velen die den
Engelschen dichter alleen kenden uit Voltaire's dwaze en oneerlijke beschouwingen
of vertalingen. En dan: hij was het volmaakt model van dien natuurlijken tooneelspeler
en de waarachtige vertegenwoordiger van dat ‘drame bourgeois’ welke Diderot en
Grimm sedert lang aanpreekten, in dien tijd van verval van de classieke tragedie
en onder den invloed van het Engelsche tooneel en den Engelschen roman.
Hedgcock verwijst dan naar de bekende theoretische geschriften van Diderot, die
de theorie van het nieuwe kunstgenre bevatten: de ‘Entretiens sur le Fils naturel’
en de verhandeling ‘De la Poésie dramatique’. Ieder die deze beschouwingen leest,
zegt hij, moet inzien, hoe geheel die beginselen van de opkomende school in
Garrick's speeltrant waren vereenigd en in hun hoogste volkomenheid verwerkelijkt.
Onder den invloed van Lillo, Moore en Shakespeare spreekt Diderot hier telkens
het verlangen uit naar een eenvoudiger stijl, in plaats van de stijve, afgemeten,
kunstmatige actie van de Fransche tragedie, hij brengt de noodzakelijkhied van een
natuurlijk gebarenspel naar voren: ‘Wij spreken te veel in onze stukken; en ten
gevolge daarvan acteeren onze acteurs niet genoeg.’ Spottend veroordeelt hij den
monoloog, die het tegengestelde is van ‘de ware stem der natuur’; hij geeft als zijn
meening te kennen, dat verschillende pauzes telkens de zinnen moeten afbreken;
dat als, de hevige hewogenheid van een personnage dat meebrengt, zelfs
ongearticuleerde kreten mogen en moeten worden uitgestooten; dat de woorden
door de instinctieve bewegingen van den hartstocht behooren te worden
onderbroken; - kortom hij verlangt van den tooneelspeler die levendigheid, die
afwezig-
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heid van conventioneele houdingen, die (zij het ‘theatrale’) nabootsing van het leven,
waarmee Garrick zijn toejuichingen behaalde. ‘For those who extolled the drama of
middle-class life at the expense of Aristotelian tragedy, Garrick was the finest
example that could have been imagined; so it is not surprising that they should have
set him on a pedestal and said to the whole world: ‘See what perfection might be
reached on the stage, if only our principles were practised.’
Als we een oogenblik nadenken over de eigenlijke beteekenis van deze twee
oorzaken van Garrick's hartelijke verwelkoming, dan komen we tot de concluzie,
dat beide tot één geestelijke oorzaak zijn terug te brengen, namelijk de
anti-classicistische neigingen die zich in dien tijd in Frankrijk openbaren, die een
voorbeeld, een steun en een leuze vinden, in de Engelsche romantische litteratuur
en in den Engelschen romantieken acteur Garrick. Vandáár ook de in dien tijd
heerschende anglomanie.
Deze zienswijze vinden we gesteund door allerlei verschijnselen.
Molé is de groote propagandist-van-de-daad geweest voor het drame bourgeois
in Frankrijk. Gaiffe heeft, in het werk waarnaar ik hierboven reeds meer dan ééns
1)
verwees, aangewezen, hoe zijn gezwollen spel, ‘ses éclats de voix, son ton
2)
uniformément tendu et trépidant,’ waarvan Collé in zijn ‘Journal’ spreekt , geenszins
het groote publiek afstieten; integendeel. De kenners dachten er anders over; maar
de kenners verdwijnen in deze tijden van stijgende democratie, waarin géén eruditie
meer bij het schouwburgpubliek wordt ondersteld, als onbeduidende minderheid,
in 't niet.
En deze speeltrant was dan ook wezenlijk de eigenaardige, de passende voor
het drama, dat immers ook van inhoud zoo louter gezwollenheid was, louter ‘façade’
en tirade.
We kunnen hierbij opmerken, dat speciaal na Garrick's verblijf te Parijs Molé zoo
geweldig te keer gaat. Zoo schrijft Bachaumont in de ‘Mémoires Secrets pour servir
à l'histoire de la république des lettres’ in 1769, naar aanleiding van de succesrijke
reprise van Diderot's ‘Père de Famille’: ‘Le thermomètre du théatre est monté si
haut aujourd'hui, qu'il faut nécessairement des explosions terribles pour y atteindre.
Les poumons de cet acteur en souffrent beaucoup, et l'on ne donne le Père de
Famille que deux fois par semaine, pour qu'il puisse y suffire.’ En in het Journal van
Collé

1)
2)

O. c. bladz. 525, vgg.
III, 238, 262, 325.

Groot Nederland. Jaargang 19

301
1)

vinden we, in datzelfde jaar 1769 deze beschrijving van zijn spel in Longueil's
‘Orphelin anglais’; ‘A moins que de l'avoir vu, on ne saurait dépeindre la beauté dont
était Molé; l'air pâle, les cheveux hérissés et en désordre, les yeux égarés, sa fureur
à chaque pas, à chaque mouvement violent.’
Inderdaad, we mogen bij een speeltrant zooals ons hier beschreven wordt, wel
zeer aan navolging van den algemeen om dergelijke effecten bewonderden Garrick
denken; waarbij dan nog in aanmerking worde genomen de groote bewondering
2)
waarmee de toongevende Diderot van Garrick's spel gewaagt . Juist in deze zelfde
jaren. Er is een ander acteur die sterk onder Garrick's invloed is gekomen, en wel
éen van de beste uit dezen bloeitijd van het Fransche tooneel. Préville bedoel ik;
die voornamelijk het comische element in het spel van den meester zich tot voorbeeld
heeft gekozen. Hij was ongetwijfeld degene die van de acteurs van de Comédie
Française de meest oprechte bewondering voor Garrick had; ze zijn in 1764 zeer
intiem geweest; daarna is er voor een poos een verkoeling ontstaan, maar die duurt
niet lang, en de correspondentie welke zij daarna voeren, is van het hoogste belang
ten opzichte van hun beider verhouding tot het Fransche ‘drame bourgeois’.
In 1768 schrijft Préville hem over het reusachtig succes van Moore's Gamester
(Béverley) in Frankrijk; een succes dat ook hem, Préville, zeer verwonderd heeft,
‘maar’, zegt hij, ‘we moeten nu op alles voorbereid zijn, de smaak van ons volk is
aan 't veranderen.... Maar hoe die ook veranderen mag, niets zal mij den smaak
voor den goeden smaak ontnemen, en nog minder mijn bewondering voor uw talent.’
Die bewondering schijnt wederkeerig te zijn geweest; blijkens een beschrijving
van Préville, welke Garrick, op verzoek van Suard, opstelde voor de Gazette littéraire;
3)
waarin ze evenwel nooit verscheen. Intusschen, we bezitten dien tekst, en mag
Garrick's oordeel ook al wat gekleurd zijn door de overweging dat het hier een
openlijk oordeel gold in een Fransch blad over éen van de meest geliefde Fransche
tooneelspelers, aan den anderen kant is het toch kwalijk denkbaar, dat hij héél veel
meer zou zeggen, dan hij zou

1)
2)
3)

Journal III, 217-219.
Oeuvres (uitg. Assézat) VII, 402; VIII 352, 382, 396.
In de Forster Collection, deel XXXI.
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kunnen verantwoorden. Garrick geeft een beschrijving van Préville's uiterlijk; legt
er den nadruk op dat Préville, de groote comicus, van nature niets komieks in zijn
verschijning heeft; maar zijn vak door en door kent. De beschrijvingen van des
acteurs mimiek die Garrick hier geeft, zijn als zoodanig te zeldzaam om ze hier niet
even te vermelden. ‘Zijn oogen,’ zegt hij, ‘hebben iets tamelijk slaperigs (are rather
of the sleepy kind), en drukken wanneer hij zijn voorhoofd optrekt en zijn mond open
doet, verdwazing, verwarring en verbazing uit; wanneer hij moet spelen dat hij boos
is, kan hij zulk een vermakelijke levendigheid in zijn oogen brengen, dat men den
indruk van een zwak, bang karakter krijgt, dat optornt naar een besluit dat het toch
nooit bereiken kan; en zijn toorn zakt op even vermakelijke wijze af; als hij is
opgekomen. En als zijn rol een tegenovergestelde uitdrukking vereischt, dan kan
hij zooveel schalkschheid, zooveel geest en overleg in zijn houding leggen, dat hij
Davus van Terentius in eigen persoon schijnt.’ Hij geeft dan een korte aanduiding
van de vijf verschillende types die Préville ‘jongejande’ in Boursault's stukje ‘Le
Mercure galant,’ - welke op een wezenlijk Garrickiaansch metamorfoze-talent wijzen.
Van het laatste type, wanneer hij binnen komt ‘with all the soft, smirking,
self-conceited, familiar insignificance of a scribbling Abbé,’ zegt de geestdriftige
Garrick, dat het niet achterstaat bij wat ook dat ooit op eenig tooneel is vertoond.
En hij is niet alleen in het bascomique genre uitstekend; in de ‘petites pièces van
Marivaux’ ook speelt hij met evenveel fijnheid als natuurlijkheid. Er is maar één soort
rollen, zegt Garrick in het vervolg van zijn beschrijving, waarin Préville niet deugt:
n.l. in de ‘rôles de charge’; - en dat pleit voor hem! Maar ook dan nog heeft hij zoo'n
eigenaardige grappigheid, dat het de massa der toeschouwers altijd wel aangenaam
moet zijn om naar hem te kijken; en te luisteren. Geen komediant is er ooit beter in
geslaagd kleine dingetjes te zeggen, maar die groot werden door zijn komische
kracht en zijn voortreffelijk gebarenspel; nooit toont zijn genie zich voordeeliger dan
wanneer de schrijver het aan hem overlaat, om zich ergens uit te redden; dan vult
Préville de tekortkomingen van den dichter aan, en kan een waarheid en een
schittering brengen in het karakter dat hij heeft te vertolken, die de auteur zich nooit
zóó heeft kunnen voorstellen. In 't kort: Préville is een wereld-acteur, wiens talent
evenzeer door vreemdelingen als door Franschen kan worden genoten.
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III
Wat was nu dan, anderzijds, Garrick's invloed op het Fransche tooneel? Geenszins
gaf die aanleiding tot een volkomen verandering van stijl. Daarvoor was het verschil
tusschen de kunstopvatting van Engelschen en Franschen alsnog te groot. Aufresne,
die o.a. door d'Holbach als iemand uit zijn school wordt beschouwd, kon, gelijk wij
zagen, maar tot op een zekere hoogte, zijn natuurlijk spel ingang doen vinden. Het
publiek juichte hem toe; maar zijn confraters - hoewel door die publieke meening
genoodzaakt, hem als lid van het gezelschap aan te nemen - vonden het hoogst
onbehaaglijk met hem te spelen; een der sociétaires heeft, waarschijnlijk zéér terecht
van hem gezegd: Zijn spel paste niet bij het onze. Of hij was ‘een valsche noot’ ten
opzichte van ons, of wij waren dat ten opzichte van hem. Hij moest anders gaan
spelen, of wij. En - het is hard om voor de tweede maal een leertijd te moeten
doormaken; wij gaven er dan maar de voorkeur aan, hem weg te sturen. - Dit oordeel
werd uitgesproken, toen men Aufresne's verzoek om niet alleen lid, maar ook
sociétaire van de Comédie Française te worden, had beantwoord met een storm
van verontwaardiging; waarvoor de jonge acteur week, om voortaan in de provincie
en, vooral, in het buitenland zijn fortuin te gaan zoeken.
Inderdaad - de tijden waren voor dit soort van spel in Frankrijk nog niet rijp. Dat
zou pas ten tijde van Talma het geval zijn. De beteekenis van Garrick als vernieuwer
van den Franschen speeltrant is er niet minder groot door; integendeel. Zóó als hij
was, heeft hij ongetwijfeld den meesten invloed kunnen uitoefenen. Zoo als hij was....
Wat wil dat zeggen? Niet dat hij den Engelsch-romantischen, den
sterk-Shakespeariaanschen stijl vertegenwoordigde.... Daarvoor was hem in zijn
jeugd weer te veel de alleenzaligmakende kracht van het Fransche classicisme op
het tooneel voorgehouden; een leer waartegen hij zich heeft verzet, maar die toch
invloed op hem heeft gehad; het blijkt behalve uit zijn eigen stukken ten duidelijkste
uit zijn ‘verregelmatigde’ bewerkingen van acht stukken van Shakespeare (Antony,
Cymbeline, Winter's Tale, Shrew, Hamlet, Midsummernight, Romeo and Juliet,
Tempest). Doch juist in die bewerkingen, en door de geestesgesteldheid die hem
daartoe bracht, en die ook in zijn spel doorstraalde, heeft hij Shakespeare
aannemelijk helpen maken voor het toenmalige Frankrijk. Garrick had - we moeten
ook dat,
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wanneer we hem als trait-d'union bekijken, niet uit het oog verliepen - Fransch bloed
in de aderen; zijn grootvader en naamgenoot was een Gascogner. En als we zeggen,
dat met Talma de romantisch-Engelsche speeltrant volkomen op het Fransche
tooneel triomfeert, dan moeten we ook weer in het oog houden, dat Talma niet alleen
de door Garrick in de Fransche kunst gebrachte richting voortzet; maar ook
persoonlijk veel van de Engelschen, in Engeland, heeft geleerd. Zoo is de
overwinning van den romantischen speeltrant; zelfs als we dien een oogenblik
op-zich-zelf zien, ik meen: ‘losgelöst’ van de litteratuur (waaraan hij natuurlijk
inderdaad niet gescheiden kán worden) een wisselprocédé van een kwart eeuw.
Een enkel woord nog over Garrick's verhouding tot de Fransche tooneelschrijfkunst.
Natuurlijk is het geenszins ons plan, in dit verband hierover volledig te zijn; we achten
't echter gewenscht het punt hier even aan te roeren. Het is dan begrijpelijk, dat één
van de gevolgen van Garrick's optreden was, dat verschillende schrijvers van
burgerlijke drama's in Frankrijk met hun werk, waarvoor het, althans op de groote,
geprivilegeerde theaters van hun eigen land, moeilijk was een plaats te veroveren,
een toevlucht zochten in Engeland, het moederland van dit genre. Het is één van
de verdiensten van Hedgcock's boek, dat het ons hieromtrent verschillende
aanwijzingen geeft. Héél veel succes hebben de Fransche auteurs echter niet bij
Garrick gehad. Andere op-zich-zelf staande invloeden, als b.v. dat Garrick
Beaumarchais op diens verzoek raad geeft in zake veranderingen in den ‘Barbier’
- een raad, dien Beaumarchais opvolgde - zijn ongetwijfeld typisch om het aanzien
van den Engelschen tooneel-man te doen zien.
Het is de groote waarde van Hedgcock's boek, op verschillende van de hierboven
aangeroerde vraagstukken een nieuw licht te hebben geworpen. Het is een
belangrijke verdienste, dat hij met dit werk eens een zuiver wetenschappelijke studie
gaf op het gebied van de tooneelgeschiedenis, een terrein dat wellicht meer dan
welk ander gebied der cultuurhistorie ook, aan de liefhebberij van
anecdotengeschiedenis en ander dilettantisme is overgelaten. Zoo is bijvoorbeeld
zijn bronnencritiek en de karakteristiek van zijn voorgangers-biografen volkomen
wetenschappelijk. Het bezwaar tegen zijn boek schijnt mij voornamelijk, dat het te
zeer het karakter van een
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‘dissertatie’ heeft; d.w.z. dat het niet verder komt dan een vrij droge bewerking der
angstvallige in rubrieken vastgelegde gegevens. In een levensgeschiedenis is
synchronistische behandeling een eerste eisch, zal een leven ons eenigszins ‘levend’
aandoen. Een ander bezwaar van deze leerling-achtige werkmethode - waarvan ik
de waarde op zichzelf geenszins onderschat, maar die m.i. slechts den aanvang
van goede-boeken-schrijven is - bleek dit: dat de beteekenis van Garrick's optreden
als historisch moment niet voldoende naar voren trad.
J.L. WALCH

Eindnoten:
2) 1 juillet 1765.
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Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen.
Met Tijl Uilenspiegel zijn we groot gebracht. Hij was een even oude vriend van ons
als b.v. Roodkapje. Later - en toen waren we nog niet veel ouder dan acht of negen
jaar - leerden we Frans aan hem. De centsprenten, uit de dorpssnoepwinkeltjes,
vertoonden hem ons, gedragen door de twee honingdieven, in de bijenkorf; voor of
achter zijn vader te paard zittende en zijn tong of achterste naar de voorbijgangers
uitstekende; als doctoor optredende in het overvulde ziekenhuis en op handige wijze
de zieken tot een schijnbare gezondheid terugbrengende. Toegelicht werden deze
gekleurde prenten door een Franse text, met wat ons toescheen, een
allererbarmelikste Nederlandse vertaling te zijn er naast; maar achteraf ben ik er
niet zeker van dat het geen Vlaams was, straat-Antwerps b.v., want op literair Vlaams
leek het niet. Dezelfde Tijl wordt in Brunswijk in het Eulenspiegelhaus op de markt
in koek gebakken en ziet van boven zijn fontein de kramers en kopers aan, wier
voorvaderen hij eeuwen geleden bij de neus te nemen placht. In de buurt van
Brunswijk, n.l. te Mölln in Saksen heet hij omstreeks 1350 geboren te zijn en in
diezelfde plaats heeft men zijn grafsteen terug gevonden. Zijn snakerijen zijn meer
dan een eeuw later te boek gesteld en van toen af als volksboek de reis over
West-Europa begonnen. In Vlaanderen werd dit volksboek al heel gauw vertaald.
Vijftig van de 96 aan hem toegeschreven schelmenstreken kwamen in 1512 te
Antwerpen als volksboek uit en dit eerste Nederlandse exemplaar is in de volgende
eeuwen herhaaldelik herdrukt.
De reden van Tijl's populariteit ligt daarin, dat hij een geestesgesteldheid
vertegenwoordigde, die in het 15de eeuws Europa vrij algemeen was. Overal
bestonden de narren, die de groten der aarde vermaakten en berispten. Zij alleen
konden de waarheid zeggen, die in naakter verschijning niet aanvaard en niet geduld
werd. En ook bestonden er de zwervers, de speellui, de liedjeszangers en
goochelaars, de doordraaiers en lichtekooien, allen die van de hand in de tand leven
en spotten met orde en gewichtigheid. In Vlaanderen vormden deze ‘rabauwen’ in
navolging van de ernstige corporatie's,
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hun gilde, dat van ‘de blauwe scute’: de schuit als voertuig in een optocht bedoeld,
de kleur blauw als de kleur van iets waarvan het wezen de schijn niet dekt. Uit een
kruising van die beide, de nar en de rabauw, is de geest Tijl Uilenspiegel geboren.
En al heet in het volksboek zijn vader de brave arbeider Claes Uilenspiegel te zijn
en zijn moeder de niet minder brave Wibeke, volgens zijn ware doopceel kan ‘de
quade scalc’ niet anders zijn dan een ondergeschoven kind van dit degelik en
deugdelik echtpaar.
Het is een gewaagde onderneming om van deze bij uitstek 15de eeuwse held de
hoofdpersoon van een drama of roman te maken. Voor de Middeleeuwer lag het
komiese grotendeels in het pornografiese, in wat wij ‘vieze grappen’ noemen. Onze
oude Tijl is verwant met de duivel in de kluchten, die ‘rumet met stanc.’ Het
lachwekkende ligt hem wel niet in het natuurlike geval op zichzelf, maar in de
tegenstelling daarvan met de gewichtige omgeving of voorbereiding of verwachting;
niettemin blijft dat soort schelmenstreken, dat bovendien hatelik is, voor ons van te
goedkoop allooi. De Uilenspiegel, die in Charles de Coster's boek: ‘De Legende en
de heldhaftige vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak
in Vlaanderenland en elders’ een nieuwe onsterfelikheid is deelachtig geworden,
heeft dan ook heel wat van zijn ‘boeverieën’ moeten inboeten, om tot een voor 19de
eeuwers genietbaar persoon te worden. Maar hij heeft meer ingeboet. Van te zijn
de geest der late Middeleeuwen, de geest van spot en bandeloosheid, de geest die
hoonde met wat hij laakte en niet verbeteren kon, is Tijl's roeping beperkt geworden
tot het verpersoonliken van de geest van Vlaanderen. Onsterfelik ook deze Tijl,
evenals Nele, de liefde en Lamme, de maag van Vlaanderen. Die maag is in de
Coster's boek het meest werkelike. Uilenspiegel moge zijn leven wagen v or
Vlaanderen, Nele voor Uilenspiegel, de goedhartige Lamme lekkerbekt, watertandt,
eet en zoekt zijn vrouw. Ongetwijfeld konden onze 16de eeuwse voorouders zich
danig te goed doen - men denke aan de schuttersmaaltijden -, maar nergens werd
de maag zo goed gediend als in het vette Vlaanderen.
Het nieuwe van de Coster's schepping ligt hem daar in, dat hij Uilenspiegel uit
zijn eigen tijd licht en daarmee zijn reden van bestaan te niet doet, - de hekelaar te
zijn van een ten ondergang neigende eeuw - en hem als verkondiger en
vertegenwoordiger van een nieuwe tijd: als strijder voor gewetensvrijheid en
Vlaanderen's
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vrijheid, gelijk met Filips II en als diens tegenbeeld doet geboren worden. En al laat
hij eén voor eén al de minst obscene streken van Tijl, maar gekuist en verzacht,
uitgehaald worden; het feit, dat hij er het hatelike, het lelike aan ontneemt, er aan
ontnemen moet, bewijst voldoende, dat Tijl Uilenspiegel een grondige metamorfose
heeft ondergaan en niet veel meer dan zijn naam behouden heeft. En juist dit weinige
‘meer’ is hier te veel.
De Coster's Uilenspiegel, in het Frans geschreven, is bij zijn verschijnen in 1867
zeer geroemd. Busken Huet getuigde ervan: ‘Hollanders noch Vlamingen bezitten
een werk over de 16de eeuw in Vlaanderen, dat met het meesterwerk van de Coster
kan vergeleken worden’. En een Frans criticus vergeleek het met Goethe's Faust.
Zo dit oordeel niet uitsluitend aan Franse vooringenomenheid te wijten is, ligt de
overeenkomst toch alleen in de stof, dat n.l. beide boeken de bewerking zijn van
een oud volksboek. Faust, de Middeleeuwer, die in verbond met de duivel naar de
hoogste macht dong, is in Goethe's geest omgeschapen tot de naar het hoogste
strevende mens. Hier is de betekenis verwijd, bij de Coster's Uilenspiegel is zij
vernauwd, beperkt. Nu moet erkend worden, dat de stof zich tot een verruiming al
heel slecht leende. Tijl's wezen en doen is veel te realisties en opportunisties, om
in een andere tijd gezet, zichzelf gelijk blijvend, symbolies te kunnen zijn.
Wanneer men dus deze zonder twijfel oorspronkelike vinding van de Coster, in
zijn uitvoering niet geheel geslaagd vindt, moet de verdienste die het boek heeft op
andere factoren berusten, die niet zo voor de hand liggen. Als historiese roman,
niettegenstaande de prijzende uitspraak van Busken Huet, blijft het verre beneden
de romans van b.v. mevrouw Bosboom-Toussaint. Men moet nog al dikhuidig zijn,
om na de opening der archieven en de openbaarmaking van hun inhoud, in alle
landen, gevolgd door de studie's over de Nederlandse Opstand, van Bakhuizen van
den Brink, Motley, Fruin, van Vloten, e.a. een dergelijke barbaarse voorstelling te
durven geven van Karel V, Filips II, van de beeldenstorm en de kettervervolging.
Het onzinnige en door geen ernstig onderzoeker ook maar overwogen vermoeden,
als zou Filips opzettelik de beeldenstorm hebben uitgelokt, om de ketters te kunnen
straffen en hun verbeurdverklaarde goederen te erven - ‘en de koning erft’ is een
even herhaald weerkerend refrein als ‘en de assche van Claes klopte op zijn
(Uilenspiegel's) borst’ - wordt hier als geschiedkundige waar-
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heid de belangstellende lezer verkondigd en in de mond van de Staten gelegd als
reden, waarom Filips als koning door hen wordt afgezworen. Niet alleen onze
waarheidsliefde, ook onze rechtvaardigheidsbehoefte komt op tegen een dergelijke
scheve voorstelling van feiten, en wat erger is, van karakters. Is Filips II een duivel
in mensengedaante, Karel is een nietswaardige comediant. Het geloof, waar het
om gaat in de aanvang, de drijvende kracht van al de beroerten in de Zuidelike
Nederlanden, krijgt ternauwernood een plaats in het boek. Uilenspiegel zelf, held
van de spot en held van de daad is een samenstelling van onverenigbare
tegenstrijdigheden. Om een zekere verzoening te bewerkstelligen tussen die
tegenstrijdigheden, laat de Coster al de overgeleverde streken van Tijl in zijn jeugd
vallen en de nieuwe Tijl geboren worden uit de ontzetting over en de behoefte tot
wraak naar aanleiding van de terechtstelling van zijn vader. Maar daarmee miskent
hij toch, zooals ik al gezegd heb, het eeuwig karakter van Tijl.
Tenslotte valt al onze aandacht op Tijl's gezel, Lamme Goedzak, die doet denken
aan Sancho Pança, aan Falstaff en andere beroemde komieken, maar die toch een
eigen rol vervult. Historiese onjuistheid, psychologiese grofheid, romantiese
overdaad, alles neemt men op de koop toe om zich met Lamme te goed te doen
aan gebraden hespen, pensen, ortolanen en meer lekkernijen, die ik niet
thuisbrengen kan. Boeiend zijn ook de hekserijen en de griezeligheden van de
weerwolfvisverkoper. Maar zijn grootste roem heeft het boek toch waarschijnlik te
danken aan zijn Vlaamsheid - het is in de Vlaamse vertaling meer dan in het
oorspronkelik Frans bij ons bekend - en de prachtuitgave waarin het verscheen,
‘opgeluisterd met twee en dertig etsen van negentien talentvolle kunstenaars’. De
Fransman, die het karakteriseerde als ‘een kermis rondom een brandstapel’, had
het wel bij het rechte eind. Kleurig maar oppervlakkig is het, als veel wat uit België
komt. Of ben ik nu als de kunstcriticus, die het licht, de ziel van een Rembrandt eist
achter de kleurenschoonheid, de zinnenweelde van een Rubens?
Gaan we nu over tot de beschouwing van de laatste Uilenspiegel, dan blijkt uit
alles, dat hij past in de lijn van de vorige. Zonder die van de Coster zou Teirlinck's
Uilenspiegel niet bestaan. Diens hoofdgedachte: Tijl als de geest van Vlaanderen
heeft hij behouden. De 5 boeken van de Coster zijn er bij hem tot 10 geworden.
Maar uit alles blijkt ook, dat hij het tekort van zijns voorgangers werk begrepen
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heeft en getracht daarin te voorzien. Inderdaad heeft hij het probleem dat de
Tijllegende zijn bewerker voorlegt, op de gelukkigste wijze opgelost. Alleen al door
zijn boek te noemen: ‘De Nieuwe Uilenspiegel in tien boeken of de jongste incarnatie
1)
van den scharlaken Tijl’ herstelt hij tot op zekere hoogte diens eeuwig karakter en
ontkomt meteen aan de moeilikheid, dat Tijl als geest onsterfelik en als mens sterfelik
moet zijn. En de bijvoeging scharlaken wil aanduiden, dat de vrijheidzucht, de
veerkracht, de levensdrift van deze Tijl, van dit Vlaanderen onvernietigbaar zijn.
Als nieuwe incarnatie van Uilenspiegel was Teirlinck's Tijl ook niet gebonden aan
de historiese anecdoten van zijn vorig bestaan. Zijn afkomst en omgeving passen
bij de roeping, die hij in de 20ste eeuw te vervullen heeft. Zijn streken evenzo. Wat
hij gemeen heeft met zijn alter ego is de zwerversdrang, het onmaatschappelike,
de felheid. Teirlinck's Tijl is niet alleen de geest van Vlaanderen. Hij, de scharlaken
Thijl met zijn rode haarbos en rilde, sterke lijf, is ‘de lust, de drang, de vlam, het sap,
het geweldige leven’. Hij is de zoeker naar zijn instinct. Het instinct, door hem erkend
in de buizerd, die hij als jongen doodt in zijn vlucht, in de das, die hij als man met
zijn handen keelt. Maar in deze felle Thijl, die het genot neemt, waar het hem wordt
aangeboden, is het verlangen naar de vrijheid, naar de volmaking. Dat volgt hij
overal. Het is het verlangen - neen, geen verlangen, maar een instinct - naar zijn
moeder, die hem te vondeling legde voor het huis van zijn grootvader(?) Bettel
Broederlam, portier ven het Broodhuis op de Brusselse markt, bijgenaamd God, op
die vroege nieuwjaarsmorgen van het jaar 1880. Dit verlangen vormt het vizioen
van de 5 jarige Uilenspiegel als hij op de stadhuistoren van Brussel geklommen en
daar in slaap gevallen is; die herinnering schiet door zijn wezen, als hij neerstort
met zijn ‘Blauwvoet’ op de Zeppelin, ter vernietiging waarvan hij is uitgezonden.
Nog een andere herinnering leidt hem naar de oneindigheid. Het is het beeld van
Jakeliene Mei, het mondaine Brusselse meisjeskind, dat hem omhelsd heeft en het
symbool wordt van alles, wat schoon is en heerlik en onbereikbaar. Door veel
doolwegen volgt hij dat beeld. In de armen van veel vrouwen verliest hij de zuiverheid
van zijn instinct. Mandiene, de Nieuwpoortse vissersmeid, heeft niet anders gedaan
dan zijn zinnelikheid opwekken

1)

Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur te Amsterdam 1920.
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en hij heeft van haar even gauw genoeg als van de zee, waar zijn onrust hem heen
had gedreven en die hem te geweldig was. Hij zoekt in de vrouw altijd de moeder.
Het kind, dat Mandiene hem als zijn vrouw gebaard heeft, is onnozel en wekt haar
afkeer. Maar in Thijl heeft het de vader wakker gemaakt en uit het sterk besef van
zijn eigen vaderschap vormt hij zijn beschouwingen omtrent de rol van de moeder
in de samenleving. Niet de liefde, maar de moederschap is eeuwig, is bestendig:
en op de moeder moet de maatschappij gebouwd worden. In Titientje van Brugge,
bekoorlik scharreltje, meent hij dan de moeder gevonden te hebben. Zoals Mandiene
bij de zee hoorde, is Titientje symbool van het antikwariese, poppige Brugge. Zij
staat haar kind af voor geld, als zij van de man, die Thijl voor haar geweest is,
genoeg heeft. De derde vrouw, die door Thijl bekoord is en hem aan zich bindt want het zijn altijd de vrouwen, die de avance's maken - is Belle-Trees,
pas-uit-het-pensionaat-losgelaten dochter van de katoenbaron, voor wiens paarden
hij zorgt. Bij haar in de nette villa onder de stereotiepe glimlach van de huisknecht
verliest Thijl zijn aard. ‘Zijn instinct was vunzig geworden.’ Het boek daarvan heet
‘De Vreemde Verdooving’. Zij krijgen samen vier kinderen en na de ontijdige geboorte
van het laatste sterft Belle-Trees. Ondanks het feit, dat zij hem met alle geweld wilde
trouwen en hem in zijn ware aard nooit begrepen heeft, blijft zij toch in de verbeelding
na als slachtoffer van Thijl's felheid zowel als van zijn verdoving. Hij houdt nooit
rekening met de gevoelens of de gevoeligheid van anderen.
Het merkwaardige is - en het is wel het zekerste teken van Teirlinck's scheppend
vermogen - dat we er niet over denken aan Thijl de gewone ethiese maatstaf aan
te leggen. Hij is zo door en door echt, dat hij niet anders zou kunnen zijn. Hij is niet
grof, hij is niet laag, hij is niet wreed. En toch is de manier, waarop hij de wulpse
Mandiene van zich afstoot, meer dan grof en de manier waarop hij de toenadering
van Titientje, verloofde van zijn vriend Pijke-Zeven, aanvaardt, oneerlik, en de
manier, waarop hij de lakei, die hem door zichzelf te zijn, ergert, uit het raam werpt,
meer dan wreed. Maar hij kan niet anders zijn. Hij is het natuurlike leven, dat eerst
in de oorlog een uitweg vindt voor de spanning, die in hem ziedt. Eerst als vlieger,
als rijzer boven winden en wolken, boven zeeën en landen, boven steden en dorpen,
vindt hij het werk, dat aan zijn krachten beantwoord. Dan erkent hij tenslotte in Nelle-
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ken Avesoete de Moeder, die voor altijd zijn vrouw kan worden.
Nelleken Avesoete is de grote bekoring van het boek. Ook zij kind zonder moeder,
gelijk Thijl. Zij is als het ware de uitwerking van dat andere meisjesbeeldje van
Teirlinck: Renildeke, de vroeggestorven jeugdliefde van pastoor Doening in ‘Het
Ivoren Aapje’. Nelleken, op de boerderij van haar grootvader Peetje Avesoete,
samen met Thijl groot gebracht, volgt hem na de dood van Peetje in de ongewisse
toekomst van zijn zwerversleven. Zij geeft haar geloof in Thijl en haar liefde voor
hem uiting in de zorg voor zijn allengs tot 7 aangroeiend kindertal: Kadol, zoon van
Thijl en Mandiene, Gadelan, dochter van Thijl en Titientje, Pardoen, zoon van
Mandiene en een vreemde; Grimbolijn en Labberlote, de dochters Ronsken en
Pierlapeu, de zoons van Thijl en Belle Trees. Nelleken, die door al Thijl's afdwalingen
heen hem toegewijd blijft, in stil geduld, totdat eindelik de blind geworden Uilenspiegel
haar ziel schouwt en het huwelik aangaat met haar, Nelleken Avesoete ‘de
wachtende schoot van Vlaanderen’.
Nog andere gestalten begeleiden Thijl, als de wachters een planeet. Daar is
meester Ranke, die in hem de hartstocht voor het verleden en het geloof in de
toekomst van Vlaanderen gewekt heeft. Daar is Pijke-Zeven, mislukt student, die
trouw en goedhartig en slap, Thijl flankeert en zijn felheid te beter doet uitkomen.
Daar is Hoormidas de Bult, aan Nelleken verknocht en die met behulp van zijn
buikspreek- en knutseltalenten voor het dageliks brood helpt zorgen. Daar is Daniël
Kimsaque, de geweldige Heilige, die meester Ranke's rol overneemt en Thijl uit zijn
vreemde verdoving oproept; die het geloof aan Thijl's roeping in hem levendig houdt.
Daar is Zoster de Moriaan, de zwarte beroepsbokser, die in Thijl's worsteltent door
hem overwonnen wordt en zich evenals al de anderen niet kan losmaken van het
goud in Thijl's ogen, het vuur in Thijl's haar. Allen trekken zij mee met de
woonwagens, over Vlaanderenland, langs de verre wegen, naer de wenkende
oneindigheid van de koepelende einder.
Het is hoogst waarschijnlik, dat Teirlinck's Thijl een soort weerklank is op
Timmermans' Pallieter. Stellig heeft hij dat boek van oppervlakkig optimisme en
gewilde levenslust niet zo bewonderd, als veel Hollanders doen. Waarlik, vergeleken
bij deze Thijl is Pallieter, al kan hij nog zo feesten en veesten, een armzalige ledepop.
De verering, die aan Pallieter ten deel is gevallen - ik heb door of-
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ficieële letterkundigen horen zeggen, dat het de mooiste roman is van de laatste
10 jaar! - moet een hoon zijn voor ernstige, eerlike kunstenaars als o.a. Streuvels
en Teirlinck, om van Hollandse romanschrijvers niet te spreken. Maar het is een
nieuwe Teirlinck, die zich hier aan ons openbaart; de verfijnde Brusselaar, die graag
mondaine of ietwat decadente karakters ontleedt, is door de oorlog boven zijn milieu
uitgeworpen en heeft de liefde voor Vlaanderen, de liefde voor de vrijheid als een
brand in zich voelen oplaaien. Prachtige oorlogspsychologie is er in de zeven brieven
door Daniël de Heilige uit de loopgraaf geschreven. Heerlike volkerenpsychologie
in de typering van de oude Vlaamse stadjes en het land; in de beschrijving van
Londen en de Engelsen; in de parodie op de Nederlanders, voorgesteld door de
ontmoeting van Thijl met Piet Hein en vervat in Thijl's lied van het Tweelingzaad.
En al dreigt wel eens de werkelikheid onder te gaan in de symboliek, nergens wordt
Thijl onwezenlik, nergens wordt de spanning van de biografie verzwakt. Het doet
er niet veel toe, of we uit Thijl's achtereenvolgende vereniging met de vier vrouwen,
de bond van Vlaanderen verbeeld willen zien met de zee, met zijn oud antikwaries
verleden, met de industrie of het kapitaal, en tenslotte als de blijvende met zijn
vruchtbaar land. Het bekorende van de symboliek is juist, dat ze ruimte voor
verschillende mogelikheden openlaat en dat niet op ieder beeld een etiketje geplakt
is. Wanneer de beelden zelf maar leven, wanneer zij ons boeien en vertrouwd
worden, is het boek goed. En dat heeft Teirlick bereikt. Wij mogen Vlaanderen met
deze jongste incarnatie van de oude Tijl geluk wensen.
MEA MEES-VERWEIJ.
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Buitenlandsche literatuur
Pierre Benoit, Le Lac salé. Albin Michel, Paris 1921.
Evenals in de vroegere romans van dezen vruchtbaren jongen auteur treedt ook in
Le Lac salé eene vrouw op van wie eene groote bekoring uitgaat. Ditmaal is het
een jonge katholieke Iersche weduwe, Annabel Lee. Bij den aanvang van het verhaal
staat zij op het punt Salt Lake City, de stad der Mormonen, te verlaten, alwaar zij
tijdelijk verbleef om de zaken van haar overleden echtgenoot, die een groot fortuin
nalaat, in orde te brengen. Een Fransche pater van het gezelschap Jesu, die den
overledene beloofde zijne vrouw bij te staan, is haar gast. Reeds is alles gepakt
voor de reis.
Den dag vóór haar vertrek woont zij den intocht bij der Amerikaansche troepen
en bemerkt een jongen officier, die op haar een zeer gunstigen indruk maakt. Door
een gelukkig toeval wordt deze officier bij haar ingekwartierd; voorloopig zal Annabel
haar vertrek maar uitstellen spijts het verzet van den Jezuiet. Deze ziet wel waar
het heen gaat en vindt in een predikant van het Amerikaansche leger een
onverwachte bondgenoot, wiens optreden echter aan de zaak eene gansch andere
wending geeft dan de goede pater verwachtte.
Deze predikant is een volmaakte, schijnheilige, begaafde ploert. De Amerikaansche
officier vertrekt en de predikant wordt ziek ten huize van Annabel Lee. Zij verpleegt
hem met liefderijke toewijding. De Jezuiet, Pater d'Exiles, doorziet wel het plan van
Jemini Gwinett, den predikant, maar kan het niet verijdelen, want hij moet vertrekken
op bevel zijner oversten. Alsdan heeft Gwinett het veld vrij. Hij heeft trouwens reeds
overwonnen: de jonge weduwe is verliefd op dezen mooipratenden man Gods, die
in bovenaardsche sferen vertoeft en zich niet met wereldlijke gelegenheden inlaat.
Hij stemt er ten slotte in toe met Annabel te trouwen, ofschoon haar groot fortuin
hem een bezwaar lijkt. Annabel, die reeds uit liefde tot hem het katholiek geloof
heeft afgezworen, bezweert hem echter daarover heen te stappen, en overwint zijne
gewetensbezwaren.
Den dag na haar huwelijk verneemt Annabel dat haar man tot den godsdienst
der Mormonen is overgegaan en reeds getrouwd was. Zij is nu Mevrouw Gwinett
Nr. 2. Deze wreede desillusie geneest haar echter niet. In de eerste opwelling van
walg en droefheid wil zij vluchten, maar zij keert weer en is ten slotte gelukkig
wanneer de langharige polygaam, niet den volgenden avond, - want dan is het de
beurt aan mevrouw Gwinett Nr. 1 - maar den daaropvolgenden in haar slaapvertrek
verschijnt. Zij is niets meer dan eene lijdzame prooi. En zij weet het.
Eerst later komt zij in opstand. Niet tegen haar vromen echtgenoot, die hare
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villa, alsmede haar twee dienstboden tegen gereed geld heeft verkocht, een derde
huwelijk heeft aangegaan, met Annabel's voormalige dienstmeid en een
vooraanstaanden rol vervuld in de Mormoonsche kerk - maar tegen mevrouw Gwinett
Nr. 1. die haar als eene dienstbode behandelt. Zij ontbiedt op clandestiene wijze
den Amerikaanschen officier Rudledge (waarvan sprake was in het begin van het
boek) en verzoekt hem haar te redden. Maar haar echtgenoot heeft het plan ontdekt
en het valt hem niet moeilijk het te verijdelen: Annabel wacht tevergeefs op haar
redder.
Later wordt zij toch gered door pater d'Exiles die haar op een nacht wegvoert.
Maar het is te laat. Want als zij den volgenden ochtend in de verte de stad ziet
liggen, weigert zij verder mee te gaan. Zij zal maar liever terugkeeren en zelfs niet
langer talmen, want dan mocht haar nog eene strengere berisping ten deel vallen
dan deze die haar staat te wachten. En de goede pater begrijpt dat elke poging om
haar te weerhouden vergeefsch zou zijn en laat haar gaan. Hijzelf begeeft zich naar
een Indiaanschen volksstam die hem destijds ter dood veroordeelde. Dit vonnis
wordt bekrachtigd en bij 't krieken van den dag zal hij worden terechtgesteld.
Een twintigtal jaren later, wanneer de voormalige officier Rudledge in Salt-Lake-City
zijn intocht doet als gouverneur en de openbare instellingen bezoekt, wordt hem in
een hospitaal door eene oude krankzinnige vrouw een hoop vuil in 't gelaat geworpen.
Deze vrouw is Annabel Lee, die zich wreekt op den man dien zij ter hulp had
geroepen en die niet was gekomen.
Deze nieuwe roman van den schrijver van L'Atlantide is minder romanesk, maar
meer psychologisch dan zijne vorige werken. Er is in Le Lac salé meer zorg besteed
aan de uitbeelding der karakters en voornamelijk van die der twee tegenstanders:
de predikant en de pater Jezuiet. De eerste is een karakter uit een stuk, symbool
van godsdienstige schijnheiligheid, eene creatie die aan sommige typen van Balzac
doet denken. Hij is dan ook zeer zwaar, met harde lijnen geteekend, heel anders
dan de figuur van pater d'Exiles, die een man is met een zeer fijngevoelig en sterk
genuanceerd gemoedsleven. Maar niet door fijnzinnige ontledingen worden die
karakters ons duidelijk. Alleen de actie is de spiegel, waarin wij het verborgen wezen
hunner ziel moeten herkennen. Het is onbetwistbaar dat Pierre Benoit een verbazend
knap romancier is. Zijn laatste boek is een model van sterke, evenwichtige
constructie. Nochtans is het materiaal dat hij gebruikt niet nieuw en, bij ontleding,
blijkt hij geen andere middelen te gebruiken dan die van den gewonen
romanschrijver, wiens doel het is een boeiend werk te schrijven. Maar bij dit gebruik,
welke weergalooze behendigheid! Het is dan ook zeer natuurlijk dat het zeer groot
succes zijner werken tweevoudig is: én bij het gewone romanlezend publiek dat hij
door zijne dramatische verbeelding boeit, én bij de intellectueelen, wien zijne
kernachtige bondigheid verre uitzichten opent op een psychologisch gebied.
Maar wat is het dan ten slotte wat belet een boek als Le Lac salé een meesterwerk
te noemen en op ééne lijn te stellen met werken als b.v. La Maîtresse Servante van
J. en J. Tharaud en het eenige, nooit genoeg geprezen werk van Alain Fournier, Le
Grand Meaulnes? Is het slechts een verschil van opvatting en onderwerp? Ik geloof
het niet. Wat aan de romans van Pierre Benoit ont-
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breekt is die toon van eenvoud en waarheid, die goedmoedige menschelijkheid, die
zachte adem der ziel, die hoogergenoemde werken met een onsterfelijk leven
animeeren. De personen van Benoit, hoe psychologisch juist hunne daden ook zijn,
hebben al te vaak den schijn van tooneelspelers, wien de rijke fantasie van den
auteur een mooien rol heeft opgelegd, dien zij met hartstocht vervullen. Maar zij
leven niet voor eigen rekening. Had hij ook nog deze gave, Pierre Benoit zou
ongetwijfeld de grootste Fransche romanschrijver zijn van zijn tijd.

Louis Hémon. Maria Chapdelaine, récit du Canada français. ‘Les Cahiers
Verts’ no. 1. Paris, B. Grasset, 1921.
Geen grootere tegenstelling kan men zich denken met Benoit's laatsten roman dat
het boek waarvan de titel hierboven staat. Een roman is dit eigenlijk niet, veeleer
een verhaal of eene uitgebreide novelle als men wil. Maar daarin bestaat niet het
verschil. Dit ligt in den toon, in den aard van het boek zelf. Het is een en al eenvoud,
geschreven met eene zuiver-menschelijke ontroering, die vaak den toon der
meesterwerken benadert. Het is een dier werken die in elke literatuur verschijnen
in tijdperken van geestelijke verwarring en literaire decadentie om te getuigen dat
eenvoud en waarheid de twee grondslagen zijn waarop alle klassiek werk rust.
De geschiedenis van Maria Chapdelaine is die van een jong meisje, dat in stilte
een jongen man bemint en, als deze laatste op ongelukkige wijze om het leven is
gekomen, met berusting hare hand schenkt aan een anderen, omdat het leven dit
zoo wil. Er is in deze geschiedenis geen spoor van bitterheid, noch van wanhoop
om een verloren geluk, noch van opstand tegen het leven; maar alleen een stil
verzwegen verdriet, eene nobele gelatenheid en eene edele gehoorzaamheid aan
het gebod des levens: geene heldhaftigheid, want bijna geen strijd, maar een
volharden in den dagelijkschen plicht, dat schooner is dan ephemeere heldendaden.
Deze deugdzaamheid van Maria Chapdelaine wortelt in het deugdzaam karakter
van het ras waartoe zij behoort. Zij is eene afstammelinge van die Fransche boeren,
die zich destijds in Canada vestigden en aldaar onveranderd, zuiverder wellicht dan
in het vaderland, de antieke zeden van hun ras bewaarden. Dit eenvoudig kind is niet door den wil des schrijvers, maar door den aard der zaken - een symbool van
het leven en den strijd der Fransche uitgewekenen die daar in een hoek der Nieuwe
Wereld een nieuw vaderland hebben gevonden. Het leven dezer menschen ligt hier
voor ons open, klaar en helder, één met de natuur, die zij spijts hare hardvochtigheid
zoozeer liefhebben. Het landschap der harde winters en der korte, schroeiende
zomers is hier niet aangebracht als een literair decor voor min of meer belangrijke
handelingen. Het is de atmosfeer van het leven zelf.
Spijts enkele onvolmaaktheden is dit werk van Louis Hémon zeer merkwaardig,
en wellicht geroepen tot eene schoone literaire toekomst. De schrijver die tot nog
toe bijna onbekend was in Frankrijk, werd te Brest geboren. Men zegt
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dat hij een stille, eenzelvige natuur was, die de eenzaamheid liefhad. Hij verbleef
een tijd in Engeland en daarna in Canada, alwaar hij zijn boek schreef. Hij wenschte
dit land, die hem lief geworden was, nog beter te leeren kennen. Hij begaf zich op
reis, te voet. Maar aan de kromming van een weg werd hij met zijn reismakker
verrast door een sneltrein en gedood. Dit gebeurde in 1913. Louis Hémon was 33
jaar oud.

Jérome et Jean Tharaud, Quand Israël est roi. Librairie Plon, Paris, 1921.
Al wie belang stelt in de moderne Fransche literatuur mag geen werk van Jérome
en Jean Tharaud ongemerkt laten voorbijgaan. Hunne boeken behooren altijd tot
het allerbeste wat op literair gebied verschijnt, zelfs wanneer zij, zooals hoogergemeld
boek, niets met de romankunst te maken hebben, waarin deze schrijvers
onbetwistbare meesters zijn. Reeds meermalen heb ik er op mogen wijzen hoe alles
wat deze auteurs in het licht zenden dezelfde merkwaardige hoedanigheden bezit
van rijpheid en klassieke bezonkenheid.
Ditmaal geven zij ons het verhaal van den val van het Hongaarsche Rijk en van
de kortstondige regeeringen van Karolyi en Bela Kun. Bijzonder voor hen die belang
stellen in het Israëlitisch probleem is dit boek een merkwaardig document, en door
de diepte van het psychologisch inzicht én door de klare voorstelling der feiten. Het
is geschiedkunde van de beste soort, die, naar het voorbeeld van Michelet waar
deze niet als profeet, maar als visionnair dichter optreedt, van de historische
gebeurtenissen een tafereel maakt, waarover de schim glijdt van de individualiteiten
die door deze gebeurtenissen op den voorgrond worden gebracht. Men zal wellicht
zeggen dat deze geschiedenis niet onpartijdig werd geschreven. Inderdaad, en ik
vind dit wel goed. Want onpartijdigheid is altijd zeer betrekkelijk, bijzonder waar het
gaat om feiten die om ons heen gebeuren en waarbij wij allen min of meer betrokken
zijn. Dichters zijn trouwens nooit onpartijdig. Maar hunne partijdigheid is in latere
tijden een zeer geschikte maatstaf ter beoordeeling, omdat men daarbij in de eerste
plaats de moreele waarde van hun karakter en hun kunst in aanmerking neemt. En
voor de Tharaud's zal deze waarde, naar ik meen, in de toekomst niet gering blijken.
Maar zonder verder in te gaan op de belangrijke lessen die dit boek ons voorhoudt
op politiek gebied - dit is niet mijne taak - zou ik nog willen wijzen op eene zeer
groote literaire verdienste van dit werk. Men kan, wanneer men een beeld wenscht
te geven van zekere gebeurtenissen of van de zeden en gewoonten van een bepaald
volk, de meest typische bijzonderheden die men bemerkt of de meest merkwaardige
uitingen die men ter plaatse vernam op objecjectieve wijze noteeren: men kan de
feiten laten spreken zonder meer. Maar dichters als de broeders Tharaud gaan
verder. Zij herscheppen de werkelijkheid tot visionnaire tafereelen vol leven en kleur.
En dit doen zij op eene in de moderne Fransche literatuur haast ongeëvenaarde
wijze. En met welken eenvoud! Daarbij zijn zij zeer sterke subtiele psychologen.
Moreele portretten als die van Karolyi en Bela Kun zijn het werk van een meester.
JAN VAN NIJLEN.
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Literatuur
Albertine Draayer-De Haas De Gelukzoeker. Rotterdam. Nijgh en van
Ditmar. 1920.
In elk geval is dit boek weer literatuur. Het leeft van het begin tot het eind met een
eigen leven, dat het aanhoudend interessant en ontroerend maakt Dr. Herman Lanz'
droevigen tocht door liefdeland te volgen. En men te gelooft in dien tocht, omdat
men in hemzelf gelooven wil en in alle menschen, die hij op zijn weg ontmoet. Terwijl
vele der nieuwe romans nauwlijks anders zijn dan maar half gebakken
stemmingsbeeldjes of zoo ongeveer gedramatiseerde levensbeschouwingen, enkel
belangwekkend als uiting van den zielstoestand hunner makers, gaat hier de
schrijfster voor ons bijna geheel schuil achter haar fictieve wereld, die ons aandoet
als een andere ware werkelijkheid. Het verhaal is over 't geheel vrij slordig, hier en
daar zelfs slecht geschreven, doch mevrouw Draayer voelt desniettemin wat taal is
en weet er mee om te gaan, al kan de volzin haar meest te weinig schelen. Het
plastische is namelijk vooral sterk in haar boek, en dit beteekent vanzelf de
expressiviteit van het woord, meer dan de verzorgdheid van het rythme van den
zin. Zij kan de meest heterogene figuren levend maken en voelt zich blijkbaar in alle
toestanden en kringen thuis: een waarachtig episch talent. Tegen haar bijpersonen
kan men dan ook nauwlijks iets inbrengen, zelfs de meest sommair geteekende zijn
nog te onderkennen, als Lanz' eerste schoonmoeder en zijn tweede schoonvader,
de officier. Hoogstens zou ik een schuchter bezwaar willen maken tegen de teekening
van Mary, niet als het typisch officiersdochtertje, maar tegen haar middelbare acte
en langjarige practijk als leerares. Is het mogelijk, wil ik vragen, dat een strenge
studie van jaren zóó weinig op een mensch doet, als hier wordt ondersteld? En waar
haalde dit meisje dan de volharding en het minimum begrip voor deze zaken
vandaan, als er zoo absoluut niets dan oppervlakkigheid en dorre
maatschappelijkheid in haar huist? En hoe heeft zij ooit les kunnen geven? Het
heeft den schijn of ter wille eener zekere tendenz, de schrijfster ook deze personage
wat te kort deed. Terwille eener tendenz.... want zonderling genoeg voelt men die
in dit schijnbaar zoo volkomen objectief naturalistische boek. Heeft het er inderdaad
niet een beetje van of Dr. Herman Lanz onder moest gaan, omdat hij zijne erste
vrouw niet apprecieerde? Of zijn langzaam verval te wijten is aan zijn miskenning
van wat hij essentieel scheen te behoeven: een als een moeder voor hem zorgende
vrouw in een veilig huwelijksmilieu? Het ware misschien voor de huwelijksmoraal
te wenschen als men daarop aan kon, dat mannen, die hun vrouw verwaarloosden
en verlieten, den eigen ondergang bewerkten. Doch men kan er niet op aan, en het
pleegt zulken Dr. Lanz-en vaak heel goed te gaan, zelfs nadat zij hun eerste vrouw
voor een aanmerkelijk deel zelf in het graf hebben gestooten. Zoo immoreel is de
wereld wel, en een schrijfster als mevr. Draayer verlaat
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ongemerkt het pad der waarachtige epiek, als zij de zwakke levensvatbaarheid,
onder uiterst ongunstige omstandigheden, van haar held zoo nauw oorzakelijk aan
zijn roekeloos vergooide eersten echt wil koppelen. Misschien bedoelt zij dat ook
niet, of niet zoo erg, doch het maakt dien indruk. Terwijl toch klaarblijkelijk voor onze
rede het verval van dien eens veelbelovenden jongen man moet geweten worden
aan zijn buitenmodelsch ongeluk in de liefde, gevoegd bij zijn al te weeke
afhankelijkheid en gebrek aan energie. Waarmede dan echter weer niet te rijmen
valt het feit, dat hij acht maanden lang het uithield aan dat schunnige blaadje,
waarvan de schrijfster ons zulke smakelijke bijzonderheden meedeelt. Over 't geheel
is deze episode van Dr. Lanz' leven eenigszins duister, en twijfelachtig blijft het,
waarom hij nu zoo ineens omlaag moet, terwijl hij met zooveel nieuw animo (aan
het Handelsblad nog wel!) een nieuw leven begon....
Summa summarum lijkt dan ook het geheel van dit levensverloop weinig
overtuigend en, men zou zeggen, met te zeer vooropgezette bedoeling behandeld.
Waarom moest die Dr. H. Lanz nu zoo bepaald naar den kelder? vragen wij ons
ontevreden af. Wat hij beleefde en leed, was al erg genoeg, en niet méér zijn schuld,
dan ons aller leven onze schuld is. Hem deswege nog bijzonder hard te vallen, lijkt
onmenschelijk en (erger) onwerkelijk. En bederft aldus een beetje dit boek van
onmiskenbare realiteit en stevig, klaar talent. Als zoovele Hollandsche schrijvers,
blijkt ook deze schrijfsters sterker in de beelding der bijzondere momenten des
levens, dan in de duiding van een geheel. Maar waarom ook wil zij iets ‘duiden’,
vraagt men zich af, terwijl het enkele beelden der momenten ons al zoozeer voldeed?
Ik denk, dat dit nog eenigszins de oude naturalistische formule was, waarvan de
schrijfster zich niet los kon maken en die een volledig beeld, een afgemaakte ‘studie’
eischte, liefst de verwording van een familie, of gezin of desnoods enkelen mensch
door de omstandigheden. En zoo moest dan Dr. Herman Lanz door zijn
liefdesomstandigheden omstandig ‘onder gaan’, zeer tot schade van zijn overigens
boeiende levendheid....
Maar het is ook waar, dat zonder iets, dat zich ontwikkelt en verwikkelt, haast
geen roman te schrijven is. Dan blijven het losse schetsen.... en dat is wel naar,
maar toch beter dan een verband en diepere eenheid, die er op stuk van zaken
geen blijken te zijn.
F.C.

Reimond Stijns. Arme Menschen. Jozef Simons. In Hoogere sferen. De
Sikkel. Antwerpen. Em. Querido. Amsterdam z.j.
Met alle respect voor den ondernemingsdurf en gulheid, waarmee deze beide
uitgeversfirma's de Vlaamsche letterkunde weer op de beenen trachten te helpen
door tal van verscheiden uitgaven, vraagt men zich toch af, of hier niet te veel....
van het middelmatige (of minder) geboden wordt. Wat moeten dit huilerig verhaal
van Stijns en de twijfelachtige geest van Simons eigenlijk beteekenen? Is er in
Vlaanderen een publiek van litteraire analphabeten, aan wie deze boekjes het A.B.C.
van de letterkunde kunnen leeren? Of waar anders vindt dit zijn aftrek en plaats?
Als treinlectuur, als kinderboeken? Indien men dit wist, ware er tenminste een basis
voor het oordeel te vinden. Maar zoo in 't algemeen als literatuur komt het niet in
aanmerking.
F.C.
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Alie Smeding. Menschen uit 'n stil stadje. W.L. en J. Brusse. Rotterdam.
1920. 2 dln.
Men kan tenminste niet zeggen, dat Alie Smeding lichtzinnig of materialistisch voor
het groote publiek schrijft, op cynische wijze de kunst exploiteert in de hoop op
gewin. Wat zij hier geeft, is voor den gewonen lezer in den tegenwoordigen tijd haast
onleesbaar van taaie taalkneding, van woorden en zinnenpersing, vaak op die
Querido'sche manier, die gretig en heftig de woorden maar opstapelt naar klank of
vage beteekenis.
‘Toen de zonneglijing als opgeslurpt verzwond en de dan melkig-witte lucht zoo
langzaam overwonnen van 't aankruipende grauw, dat dreigende over de straten
spande, dat als 'n zware last vastzoog op mensch en dier....’
‘En als dan die drukking in 'n aanschroevende benauwing te persender werd....’
Ziedaar, voor de hand weggenomen, het begin van een hoofdstukje. Die
‘zonneglijing’, die ‘opgeslurpt’ wordt, 't ‘grauw’ dat als een ‘zware last’ ‘vastzoog’;
die ‘drukking’, die ‘persender’ werd ‘in een benauwing’ en nog wel een
‘aanschroevende’.... al dit valsche, verwarde, te vele, dat toch, door 't blijkbaar zelf
gevoelde, wel eenige atmosfeer geeft.... is karakteristiek voor deze schrijverij, die
nog erg lijdt aan eigen overvolle onvoldragenheid, een benauwenis van indrukken,
waar de schrijfster zich enkel hortend en stamelend van bevrijden kan. Wat er onder
die bedrijven van den ‘volzin’ wordt, kan haar hoegenaamd niet schelen, wijl zij voor
haar artistiek besef eigenlijk niet schrijft, geen zinnen bouwt met rythme en
woordgeluid, doch kneedt, beeldt, vormt aan de kleihaer figuren, ganschelijk verloren
als zij is in de algemeene sfeer van het doode Zuiderzee-stadje, dat zij zoo wel kent.
En wie moed en geduld heeft haar te volgen, kan ook in die sfeer afdalen en de
beeldjes zien, die zij opzet, want Alie Smeding bezit in haar onguur procédé vrijwat
beeldende kracht. Van binnen uit, in dialect, al maar mopperend of zeurig
overleggend of tobberig peinzend of gniepig lasterend, laat de schrijfster al deze
kleine menschjes uit 't stille stadje voor ons leven.... zooals ook de eerste Tachtigers,
een De Lang, een Van Groeningen, een De Hartog deden. En het resultaat is zeer
goede, naturalistische Kleinmalerie, levende menschbeeldjes, zonder veel anderen
dan den uiterlijken band van 't stil stadje naast elkaar gezet, zoover ik zien kan: het
werkelijke, onromantische, onwezenlijke alledagsleven van 't berooide, zorgelijke
visschersvolkje achter den zeedijk.
Dat is dan alles zeer levend, zeer echt, maar voor ons, die den Tachtiger
elementairen levenslust ontgroeiden, ook tamelijk vervelend en onbelangrijk. Maar
dat neemt intusschen niet weg, dat Alie Smeding beeldend talent bezit en op den
duur, dieper bezonken, ook meer wezenlijke, synthetischer kunst zal kunnen leveren.
Als begin, als eersteling, is dit boek in twee deelen al een heel respectabel stuk
werk, schoon het dan ook wat ouderwetsch aandoet. De toegewijde aandacht
waarmee zij hier haar kleine wereld heeft bekeken, al die Fenne's en Kee's en Barts
en Tijmens en Driesen, belooft iets voor later, als zij de diepere samenhang zal
leeren zien, waarmee ongetwijfeld ook deze oppervlakkige leventjes aan 't groote
leven zijn verbonden. En dan zal zij tevens ook zeker de noodzakelijkheid hebben
erkend te schrijven en niet enkel te.... ver-woorden. Intusschen blijft hier haar boek
als een begin en een belofte.
F.C.
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Bart Jorgen.
I.
Bart was vier jaren toen zijn moeder stierf. Hij liep te hoepelen in de straat en werd
met moeite door het kindermeisje opgevangen en naar boven gebracht. Uit de
zonnige straat kwam hij op het donkere portaal, waar juist de groote staande klok
begon te slaan. Zijn vader deed haastig de glazen deur van de klok open en zette
de gong vast. Toen bukte hij, nam Bart op zijn arm en fluisterde dat Bart niets mocht
zeggen tegen moeder.
Hij herinnerde zich later hoe in de schemerige slaapkamer hem het meest
benauwde de eigenaardige geur van azijn en citroen en een andere onbestemde
lucht die hem duizelig maakte, toen zette zijn vader hem naast het bed en hij zag
zijn moeder liggen. Langzaam bewoog ze een van haar handen die op het laken
lagen, en wendde haar hoofd wat opzij naar hem toe. ‘Mijn jongen,’ had hij haar
hooren ademen en terstond was het geluid verzonken als had zij het nooit gezegd.
Hij wist dat hij haar gekust had en opeens dringend, hardop: ‘moeder’ had gezegd,
omdat hij wou vragen waarom ze zoo stil lag, en zoo langzaam en vreemd deed.
Toen had iemand hem weggetrokken, maar hij had zich vastgehouden aan een
lange zwarte streng haar die over haar schouder lag en toen hadden ze hem nog
even laten staan. Hij keek zijn moeder vol verwachting aan, maar zij had de oogen
gesloten en haar handen lagen zoo los en broos op het dek als neergewaaide
bladeren.
Zijn vader had hem weggebracht en op het portaal weer aan het kindermeisje
overgegeven, tegelijk kwam boven de donkere eiken trapbalustrade de glimmende
schedel van den dokter. Bart, aan de hand van de kinderjuffrouw, keek naar hem
op; de dokter streek òver zijn hoofd zonder hem aan te zien en prevelde: ‘Arme
kabouter.’
Bart kwam bedrukt beneden en stond voor het raam in de voorkamer naar buiten
te kijken. Hij wilde toen maar weer gaan hoepelen.

Groot Nederland. Jaargang 19

322
Maar de kinderjuffrouw zei dat hij thuis moest blijven omdat het ieder oogenblik kon
afloopen.
Bart begreep dat dit op zijn moeder betrekking had en ging in de vensterbank
zitten om er over na te denken.
Den laatsten tijd waren er zooveel vreemde dingen gebeurd, dat hij er geen oog
meer op kon houden. De dokter kwam elken dag en er was een pleegzuster in huis
en er kwam een vreemde dame om te kijken of alles wel goed ging en van moeder
zag of hoorde hij niets.
Vroeger als hij in de straat liep te spelen, kwam hij telkens met zijn neus tegen
de ruit naar moeder kijken. Zij zat altijd op hetzelfde plekje bij het raam te naaien
en lachte tegen hem. Dan liep hij weer weg, hard stampend en dravend als een
groot paard en ‘hu-hu’ roepende, om een oogenblik later voor het raam weer naar
moeder te komen kijken. Soms wenkte ze hem dat hij binnen moest komen; dan
liet ze hem zijn neus snuiten of zijn kousen optrekken of de lintjes van zijn
matrozenblouse vastmaken. Hij bracht er niets van terecht en dan duwde moeder
zijn warme onhandige vingers met haar koele handen weg en strikte de linten en
ordende zijn kleeren, terwijl hij trappelig-ongedurig naar buiten keek en zes dingen
tegelijk vroeg, waarop moeder niet antwoordde omdat ze hem telkens kuste.
Tevreden holde hij dan weer naar buiten, naar de zon, naar de blauwe lucht
tusschen de hoege breede huizen. ‘Op de stoep en niet verder dan het plantsoentje’
was de eenige beperking die moeder zijn vrijheid had opgelegd.
Hij kende van de wereld niet anders dan zijn huis en de straat tot en met het
plantsoentje. Als het heel mooi weer was, kleedde moeder zich aan en ging met
hem in het plantsoentje zitten. Er was een groote bruine beuk met een bank eronder
en daar ging moeder zitten lezen, terwijl hij langs de glanzende grasveldjes en
bloeiende bloemperken liep. Maar dat was al een heelen tijd geleden. De laatste
weken lag moeder in bed en Bart mocht heel weinig bij haar komen. Zijn vader, die
tot nu toe maar vaag voor Bart had bestaan, kwam nu opeens op den voorgrond.
Hij bracht Bart 's avonds naar bed en bleef op een stoel zitten toekijken, terwijl het
kindermeisje hem uitkleedde. Bart had een afkeer van het kindermeisje; ze had
droge harde vingers, - heel anders dan moeders fluweelige koele handen, - en een
geel gezicht vol puistjes; ze praatte door haar neus en was verschrikkelijk eigenwijs.
Bovendien heette ze Pietje.
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Als moeder hem vroeger uitkleedde, deden ze onderwijl allerlei spelletjes; hij
verstopte zijn hand als hij een mouw moest aantrekken en moeder ging overal
zoeken tot ze hem onder zijn arm vond. Of zijn hansop moest over zijn hoofd en hij
riep met een harde stem: kiekeboe, als zijn gezicht door de opening kwam.
Nu zat zijn vader op een stoel toe te zien en het kindermeisje haastte zich en ze
zeiden geen van drieën erg veel.
Aan tafel praatte vader met de pleegzuster of met de vreemde dame voor het
huishouden. Soms zeiden ze dan wel eens tegen Bart, dat hij flink moest dooreten
als een zoete jongen, of zijn melk opdrinken, dan was hij braaf, maar dat was dan
ook alles. De dag dat Bart's moeder stierf, was alles in de war. Iedereen huilde en
er werd niet dan fluisterend gesproken. Zijn vader had zich in zijn studeerkamer
opgesloten. Er werd niet gegeten want de keukenmeid was te bedroefd om te koken
en zat met het kindermeisje in de salon te huilen. Menschen gingen de trap op en
af, die Bart niet kende. Iemand had de gordijnen neergelaten, zoodat hij niet naar
buiten kon kijken. Alles was vreemd en niemand bemoeide zich met hem.
Bart klom de trap op naar zolder; daar stond een ladder tegen de muur, die naar
een vliering leidde. Bart ging op de bovenste sport zitten en keek over de zolder
heen naar de glimmend-geboende mangel, waarin de avondzon flitste.
Door het schuine steekraampje opzij keek hij op het roode-pannendak van het
huis ernaast. Het was warm op zolder en heel stil. Beneden in huis gingen zacht
deuren open en dicht.
Bart bleef zoolang op de sport zitten, tot het hem pijn deed. Hij had aldoor naar
de mangel en het roode dak gekeken. Hij besloot op te staan en de ladder af te
gaan. Maar hij bleef toch nog zitten en keek achter zich, op de vliering, waar zijn
hoofd juist boven uitkwam.
Bart voelde zich koud worden; zijn kleine handen grepen zich aan de ladder vast
terwijl zijn oogen hol van schrik en angst staarden naar wat op de vliering achter
hem gebeurde.
Een groote witte hand spreidde zich uit in de schemerige holte onder het dak,
een bovennatuurlijk-groote witte hand die zich naar hem uitstrekte.
Bart wilde de ladder afgaan, maar zijn voeten schenen met watten opgevuld. Hij
trachtte zich nog vast te houden, maar zijn handen waren machteloos.
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Met een bons gleed hij van de ladder. Hij wilde roepen, maar er kwam geen geluid.
Hij keek naar de vliering of de Hand erover kwam, en toen hoorde hij zijn vader de
trap op komen.
Toen Bart in zijn bedje lag en zijn vader hem voor de derde keer vertelde dat het
rollen behangselpapier waren die daar op de vliering hem zoo hadden verschrikt,
zei Bart niets meer. Maar nauwelijks had zijn vader de deur geopend om heen te
gaan, of Bart begon te rillen en te klappertanden.
‘Vader!’ riep hij. ‘Vader, - moeder is er toch nog?’ Zijn vader ging op een stoel
naast zijn bedje zitten. ‘Hoe meen je dat Bart?’
‘Pietje heeft gezegd, dat de dood haar is komen halen,’ zei Bart klappertandend,
‘en daarom dacht ik, dat die Hand.... maar moeder is toch niet weggehaald, vader?’
Toen gebeurde iets heel vreemds. Vader sloeg zijn armen om Bart heen en begon
te snikken. Zijn groote harige hoofd bedekte Bart's kleine schouder en zijn zware
hand lag op zijn smal rugje. Bart sloeg zijn armpjes om de groote nek en snikte mee.
Hij vergat de Hand nu vaders groote hoofd zoo dicht bij hem was.
Toen zij eenigen tijd gesnikt hadden, hielden zij daarmee op. Bart volhardde nog
in zijn droefheid, omdat hij vaders hoofd nog wat bij zich wilde houden. Maar vader
richtte zich op en zei dat hij nu moest gaan slapen en kalm zijn. Morgen zouden ze
samen wat gaan wandelen in het plantsoentje.
Vader streek hem over het hoofd en bleef bij hem zitten tot hij sliep.
De dag van de begrafenis was Bart uit wandelen gestuurd met Pietje. Ze hadden
heel ver geloopen, het plantsoentje voorbij en het andere gedeelte van de straat
door, waar hij nog nooit was geweest. Er stonden heel oude huizen, die wat
vooroverhelden, alsof ze zich overbogen om beter te luisteren naar de geluiden van
de wereld.
Nog andere vreemde straten was hij doorgegaan en toen kwamen zij aan een
groot bosch. Het leek Bart dat hij hier toch vroeger al eens was geweest. Hij vroeg
het aan Pietje, maar die trok haar schouders op.
Er reden veel rijtuigen en soms ook menschen op een paard aan Bart voorbij.
Alles was groen en licht en toch een beetje schemerig.
Toen zij weer thuis kwamen, zag Bart dat de gordijnen waren opgetrokken; daar
was hij blij om en hij zei het tegen Pietje. Ze
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sloeg haar handen in elkaar en riep: ‘Wat een hartelooze jongen.’ Bart keek haar
vragend aan, maar Pietje had uitdrukkelijk opdracht om hem niets over de begrafenis
te vertellen, en duwde hem de gang in zonder te antwoorden.
Het was een zonnige dag geweest, maar toen Bart en zijn vader met juffrouw
Donk aan tafel zaten, werd het donker, het begon te regenen en te waaien en telkens
stoven kletterende vlagen tegen de ruiten.
Juffrouw Donk ging overal de ramen sluiten en Bart's vader droeg Pietje op om
in zijn studeerkamer wat vuur aan te leggen.
Zij zaten in de groote huiskamer alleen en keken naar de aanwaaiende
regensluiers die tegen de ramen plutsten en er in dikke stralen langs neerdropen.
Bart was op zijn vaders knie geklommen. Zoo zaten zij naast de gedekte tafel
troosteloos naar buiten te kijken tot Pietje kwam zeggen dat het vuur brandde.
Voor het eerst van zijn leven mocht Bart mee naar de studeerkamer. Het was er
warm en gezellig. In de open haard brandden twee groote houtblokken. Bart kreeg
een prentenboek en ging op den grond voor het vuur zitten terwijl zijn vader achter
het groote bureau verdween en alleen zijn beenen voor Bart zichtbaar bleven.
Vanaf dat oogenblik nam zijn vader de eerste plaats in Bart's leven in. Zonder dat
zij erover gesproken hadden, aanvaardde Bart het verdwijnen van zijn moeder. De
aanhankelijke teederheid die zijn heele wezentje vulde, droeg hij op zijn vader over,
maar toch bleef een groot gedeelte ervan over, dat zijn vader niet wist te
beantwoorden. Ook was Bart veel meer alleen. Hij speelde in den tuin of op straat,
maar nooit kwam hij meer voor het raam kijken naar moeders plaats. Hij speelde
alleen en zonder veel lust. De innerlijke volheid van liefde waarmee zijn moeder zijn
hart had gevuld, had overvuld, ontbrak hem. Hij draafde niet meer opgewonden van
geluk en tevredenheid door de straat in de trillende warmte van haar aanwezigheid.
Er was een leegte in zijn hart die nooit meer, nooit meer geheel was te vullen.
Instinctief wist hij dat nooit eenig mensch ter wereld in welke betrekking die ook tot
hem zou staan, hem zou kunnen geven wat zijn moeder voor hem was geweest.
Haar beeld verzwakte in zijn herinnering, hij kon zich niet meer voor den geest halen
of zij groot of klein, bruin of zwart was geweest, maar als een niet te herscheppen
toover wist hij zijn heele leven de kalme innige aanraking van haar handen, de alles
omvattende teederheid van
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haar blik; zijn leven lang bleef hij hunkeren naar de gloed waarin zijn hart toen stond
gedrenkt, door een liefde zoo onbeschrijfelijk dat zij niet te benaderen was met
gedachte of begrip, alleen met eigenaardige trillingen van zijn hart.
Juffrouw Donk bleef voor het huishouden zorgen. Zij was een klein mager oud
dametje met een klein grijs knoetje op haar kruin en kleine grijze oogen. Zij had een
zachte stem en sprak aan tafel niet dan om Bart op zijn plicht wat het eten betreft
te wijzen.

II.
De winter kwam vroeg en zoodra het donker werd, sloop Bart naar de studeerkamer
waar Pietje het vuur had aangemaakt en ging op een voetkussen naast den
schoorsteen zitten, om op zijn vader te wachten.
Het licht van het vuur gleed over den grond; de kamer was schemerig en alleen
de twee ramen waren duidelijk zichtbaar. Bart keek naar de pooten van de tafel en
de stoelen; hij keek naar de groote boekenkasten die naast den schoorsteen
begonnen en naast den schoorsteen ook weer eindigden. Zelfs onder de ramen tot
de vensterbank en er tusschen liepen de boekenrijen door. Tegen den achterkant
van het bureau stond een lage sofa; bij het vuur hield de oude fluweelen armstoel
de wacht. Voor sommigen van de boekenkasten en voor de ramen hingen gordijnen
van hetzelfde versleten fluweel als de bekleeding van de armstoel. De deur was
verborgen achter een portière van die stof.
Bart keek aandachtig rond in de schemerige kamer. Wat zijn oogen niet in
werkelijkheid konden onderscheiden, zag hij toch omdat hij precies wist welke dingen
er in de kamer waren en omdat hij hun plaats kende.
Hij bleef op het voetkussen zitten met zijn handen om zijn knieën. Precies om
halfvijf kwam zijn vader thuis. Bart hoorde hem den sleutel in het slot steken en zijn
voeten vegen. Dan sprong hij op, draaide de groote zware deur open en gleed langs
de trapleuning naar beneden.
Zijn vader bracht een frissche kou mee en hij voelde zich een gestoofd kooltje
als hij tusschen de ruige kille jasmouwen werd opgetild en de kou van zijn vaders
gezicht tegen zijn warme wangen gewaar werd.

Groot Nederland. Jaargang 19

327
Arm in arm gingen zij dan naar boven. Bart nam een prentenboek dat op de laagste
plank van de kast naast den schoorsteen stond en ging voorover op het haardkleedje
liggen. Zijn vader verdween achter het bureau en af en toe hief Bart zijn hoofd op
van het boek om naar zijn vaders beenen te kijken, die altijd op dezelfde manier
naast elkaar onder de schrijftafel stonden.
Bart deed of hij las. Langzaam prevelde hij woorden die niet in het prentenboek
stonden, wachtte even om met zijn wijsvinger bij te wijzen waar hij gebleven was,
bekeek nauwkeurig de plaat waar het bijschrift betrekking op had en las dan weer
verder, met gefronsde wenkbrauwen.
Zijn vader bracht soms een nieuw boek voor hem mee; zij bekeken dan samen
de platen en vader las hem voor wat er bijstond. Hij kreeg eens een klein vierkant
boekje met ovale plaatjes, dat de geschiedenis van een klein meisje bevatte. Bart
bekeek haar jurkje, dat nu eens blauw dan geel of gebloemd was en haar strik die
dezelfde kleur vertoonde. Zij had lang krullend haar, dat zij soms in een vlecht droeg
en soms ook heelemaal los had hangen, zoodat haar rug en middel niet te zien
waren. Zij droeg korte kousjes en lage schoentjes en alles was zoo luchtig en
zwevend aan haar als hij wel eens van vlinders had gezien, of van elfen-prinsesjes.
Zijn vader had hem de geschiedenis voorgelezen. Het meisje heette Carolientje en
scheen zich niet altijd zoo te gedragen als de plaatjes Bart hadden doen denken.
Carolientje was koppig, Carolientje was eigenzinnig, Carolientje stampte dikwijls
met haar voetje op den grond en wilde dan naar geen wet of rede luisteren. De
eenige verzachtende omstandigheid vond Bart in het feit dat het kindermeisje volgens
de plaatjes overeenkomst met Pietje vertoonde. Als zij Carolientjes mooi lang haar
borstelde, schreeuwde Carolientje dat zij niet wilde geborsteld worden. Als zij
Carolientje haar mooie lage schoentjes aantrok, schreeuwde Carolientje dat zij geen
schoentjes wilde aan hebben.
Dit alles zou overtuigend zijn geweest voor Carolientjes eigenzinnigheid en
koppigheid, als zij niet een kindermeisje had gehad, dat zooveel op Pietje leek. Bart
overlegde of dat meisje niet erg aan Carolientjes haar had getrokken en of zij haar
schoentjes niet veel te stijf had vastgemaakt, zoodat zij niet kon loopen. Bart bleef
lang aan Carolientjes onschuld gelooven. Maar het voorlaatste prentje onthulde
hem, hoe Carolientje, door haar moeder geroepen om naar
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bed te worden gebracht, schreeuwde dat zij niet naar bed wilde en daarbij een
vreeselijk leelijk gezicht tegen haar moeder zette. Toen moest hij wel gelooven dat
Carolientje een eigenzinnig en koppig meisje was, maar zijn hart werd telkens door
droefenis bevangen als hij naar het kleine elfje keek dat zoo teer en sierlijk haar
handjes en voetjes bewoog, en zoo'n boos karakter had.
Het prentenboek van Carolientje werd hij niet moede te bekijken. Iederen avond
voor hij naar bed ging, gaf hij Carolientje een nachtzoen en hij hield soms lange
gesprekken met zijn vader over het haar en de jurken van meisjes in het algemeen
maar die van Carolientje in het bijzonder.
Eens had hij de stilte aan tafel verbroken door aan juffrouw Donk te vragen of zij
ook een klein meisje was geweest. Juffrouw Donk trachtte dit niet te ontkennen.
Maar op zijn vraag of ze toen ook lang haar met een strik erin had gedragen ging
juffrouw Donk niet in. Ze maakte hem opmerkzaam op de hoeveelheid boontjes die
nog op zijn bord lag en scheen daarmee de zaak als afgedaan te beschouwen.
Bart bekeek met nieuwe belangstelling juffrouw Donk's haarknoetje en besloot
bij zichzelf dat juffrouw Donk niet zulk mooi lang haar kon hebben gehad als
Carolientje, want dan was er wel wat meer van overgebleven.
In dit tijdperk van zijn leven ging hij elken middag met Pietje wandelen en keek
op straat gretig rond naar al het nieuwe en wonderlijke dat in de wereld was te zien,
maar vooral nam hij nauwkeurig alle kleine meisjes op, die ze op hun wandeling
tegenkwamen, om ze met Carolientje te vergelijken. Hij koesterde een vage hoop
dat hij Carolientje eens in werkelijkheid zou zien en was altijd waakzaam om haar
te ontdekken voor het geval zij voorbij mocht komen. Pietje had de gewoonte met
haar hoofd vooruit gestoken achteloos voort te loopen, terwijl ze Bart onverschillig
aan het uiteinde van haar achterwaarts getrokken arm meezeulde. Bart dribbelde
zoo gauw mogelijk mee, maar dikwijls liet hij zich aan Pietje's hoogen arm
meetrekken, omkijkende naar iets wat achter hem gebeurde.
Zoo liepen ze ook op een middag, toen Bart zich struikelig liet meetrekken om
naar een blond klein meisje te kijken dat naast haar moeder huppelde. Bart werd
zoo door haar aanblik geboeid, dat hij bijna viel en Pietje met een ongeduldigen ruk
hem op de been hielp, snauwend dat hij beter moest opletten.
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‘Pietje!’ zei Bart ademloos. ‘Ze draagt óók korte kousjes!’
Maar Pietje die zijn gevoel voor Carolientje niet kende, antwoordde dat het niet
gezond was in den winter en dat het bovendien ‘maltenterig’ stond. Bart had altijd
een hekel aan Pietje gehad maar nu verkeerde zijn afkeer in vijandschap en bittere
haat. Hij voelde vaag dat het woord ‘maltenterig’ een opzettelijke beleediging aan
Carolientje was. Tranen drongen naar zijn oogen, hij kon Carolientje niet verdedigen
want zij was een slecht meisje, maar hij voelde zich plotseling dieper met haar
verbonden. Zij was koppig en eigenzinnig tegen haar kindermeisje geweest en de
haat tegen Pietje versterkte zijn liefde voor Carolientje en wekte verlangen om ook
als Carolientje te doen, om dichter bij haar te staan. Deugd versmelt, als liefde
ondeugd eischt.
De toornige woelingen in zijn hart stierven echter langzaam weer weg en lieten
hem de droevige overpeinzing dat hij Carolientje niet kende en het niet gaf, dichter
bij haar te willen komen. Bovendien zeide iets hem, dat Carolientje zijn misstap niet
voldoende geapprecieerd zou hebben en dat hij, inplaats van nauwer verbonden
aan een bemind wezen, zich verlatener zou voelen dan ooit te voren.
Hij keek minder en minder uit naar Carolientje en mèt zijn liefde voor haar
verflauwde zijn belangstelling voor kleine meisjes. Hij bracht brood aan de eendjes
in den vijver, hij leerde tollen van een jongetje dat ook in de straat speelde en kreeg
een hardnekkige manie voor glazen knikkers.

III.
Toen de winter ging eindigen werd Bart ziek. Hij moest in bed liggen met natte
compressen om zijn borst en elke twee uur een lepel van een drankje slikken dat
naar anijs smaakte.
Zijn bedje werd in de studeerkamer gezet, waar het zonniger was dan in zijn
slaapkamertje. Zijn vader kwam nu vroeger thuis en ging s' morgens later weg. Hij
bracht telkens iets voor Bart mee, ook nieuwe prentenboeken, waaruit Pietje hem
's middags voorlas. Pietje was nu bijna den heelen dag bij hem en daarom wilde
Bart zoo gauw mogelijk beter worden. Ze zat onder het voorlezen aldoor uit het
raam te kijken en vergat verder te gaan als Bart op het hoogtepunt van spanning
verkeerde. Ook snoot ze nooit haar neus, maar haalde aldoor op; na elken zin snoof
ze luidruchtig en veegde
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soms met den rug van haar hand langs de punt van haar neus. Heel haar verschijning
drukte gebrek aan belangstelling voor Bart uit.
's Morgens kwam de dokter. Zijn schedel glom en glansde in het licht als hij naast
Bart's bedje zat. Bij het komen en weggaan trok hij Bart aan het oor en schreeuwde
op een prettige, hartelijke manier dat hij een aardige kabouter was. Toen hij dit de
eerste maal deed, keek Bart hem strak aan met groote ontdane oogen, want hij
herinnerde zich plotseling hoe de dokter hem dat woord ook eens fluisterend had
toegevoegd - maar na eenige keeren was hij eraan gewend en glimlachte bij wijze
van tegenbeleefdheid. Dit was een heel ding, want Bart had een heimelijke angst
voor den dokter en voelde dat hij verband hield met alle nare dingen die in het leven
gebeurden. Hij meende dat de dokter buiten de samenleving stond en door iedereen
als een noodzakelijk kwaad werd geduld. Ziekte en dood was Bart gewaar geworden
door den glimmenden schedel van dokter de Leeuw. Hij vond het eigenlijk een
geheel onware en onnoodige vertooning dat de dokter, die toch alleen maar het
droevig gedeelte van het leven vertegenwoordigde, zooveel beleefde plichtplegingen
maakte en dus ook eischte. Doordat de dokter zoo vriendelijk tegen Bart schreeuwde,
moest Bart vriendelijk tegen hem glimlachen, terwijl hij daarin eigenlijk heelemaal
geen lust had.
Toen Bart weer beter was en voor het eerst met Pietje naar het plantsoentje
wandelde, stond alles in groen. Bart zat stil naast Pietje op de bank en keek maar,
keek maar naar alle jonge blaadjes, naar het glanzen der eerste bloemen, naar het
tintelende wemelende licht over het gras en het grint. Een doorschijnend groene
schemer hing in de groote beukeboom.
Bart zat heel stil. Pietje breide aan een zwart wollen kous, ze hield de kluwen
onder haar arm en tikkelde met de breinaalden. Een man was bezig een schutting
te teeren. De zwarte schutting droeg den fijnen nevel van het blonde licht. Waar de
man zijn kwast heen en weer bewoog glom de teer, fonkelzwart.
Bart rook de eigenaardige teerlucht tegelijk met den geur van het eerste jonge
groen. Hij voelde een groote blijdschap en, dieper gelegen, een knagend gemis. Hij
herinnerde zich hoe hij daar met zijn moeder had gezeten en hoe alles toen volmaakt
was geweest. Nu was het onvolkomen. De teerlucht verbond zich in zijn herinnering
met voorjaar, zachte vreugde en heimwee tevens.
Een eindje verder op een bank zat een meisje van een jaar of acht
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naast een kinderwagen. Ze wiebelde de wagen heen en weer en zat te zingen,
terwijl ze omhoog naar de boomen keek. Ze had dik zwart haar dat glad naar achter
was getrokken en met een strik werd vastgehouden, maar toch weer opzij over haar
schouders sprong. Toen ze van de boomen omlaag keek, zag ze Bart zitten. Ze
knikte tegen hem en stond op om het dekentje van de kinderwagen in te stoppen.
Bart liet zich van de bank glijden en liep langzaam naar de andere bank. Verlegen
bleef hij bij de kinderwagen staan en trachtte onder de kap te kijken naar het kindje
dat erin lag.
Het meisje met het wilde zwarte haar hield de wagen stil. Ze sloeg de kap neer.
‘Kijk,’ zei ze tegen Bart.
Hij ging op zijn teenen staan en hield zich aan de wagen vast. Het kindje sliep,
met éen duim in het mondje. Het was blank en roze als een bloem.
‘Hij slaapt,’ zei Bart, en liet de wagen los.
‘Het is een meisje,’ zei het meisje terechtwijzend.
‘Hoe heet ze?’ vroeg Bart.
‘Raad eens.’
‘Carolientje,’ zei Bart dadelijk, hoopvol.
‘Mis!’ riep het meisje lachend en duwde haar zwarte haar over haar schouder.
‘Ze heet Roosje.’
‘Roosje,’ zei Bart ernstig, terwijl die naam een onvergetelijke indruk op hem
maakte.
‘Ze heet Roosje en ze is mijn zusje en ze is het allerliefste zusje op de heele
wereld,’ zei het meisje. Bart keek haar met bewondering aan.
‘Ik heb geen zusje,’ zei hij, en ging dichter bij de wagen staan.
‘Wil je de wagen een beetje rijden?’ vroeg het meisje.
Dit overtrof alles wat Bart had durven vragen. Hij sloeg zijn handen om het handvat
dat boven zijn hoofd stond en duwde voorzichtig de wagen vooruit. Met kleine
hobbeltjes rolde de wagen over den grond en Bart liep erachter, zijn lippen op elkaar
geklemd van inspanning om in het juiste tempo te rijden.
‘Ho, verder maar niet,’ zei het meisje.
Bart reed weer terug naar de bank. Roosje begon geluidjes te geven en Bart zag
een klein vuistje door de lucht schermen.
‘Als ze wakker wordt, zal ik haar even uit den wagen halen,’ zei het meisje. Ze
ging op den rand van de bank zitten, vroeg naar Bart's naam en deelde mee dat zij
Lucie heette.
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Bart bleef bij de wagen staan en hoopte dat Roosje nu wakker zou worden. Maar
vóor dit gebeurde riep Pietje hem om naar huis te gaan en met een bezwaard hart
nam hij afscheid.
De volgende dagen zat Lucie weer in het plantsoentje. Bart zag Roosje nu overeind
in de wagen zitten met een knikkerig bolletje en groote verbouwereerde oogen.
Eens nam Lucie haar uit de wagen en legde haar op Bart's verzoek, op zijn schoot.
Hij zat op de bank met het kindje op zijn smalle knieën en hield het krampachtig
vast. Toen Lucie het hem weer afnam ademde hij verlicht, maar toch voelde hij zich
trotsch dat hij het kindje op schoot had gehad.
Pietje zag deze vriendschap met onverschillige oogen ontluiken. Zij keek in het
voorbijgaan eens naar Lucie en Roosje en breide dan weer sneller dan tevoren.
Bart hield nu met zijn vader lange beschouwingen over kinderwagens, over tanden
in verband met leeftijd, over haargroei bij zuigelingen en over oudere zuster die veel
van hun zusje houden.
Hij verontrustte juffrouw Donk door haar plotseling naar haar familiebetrekkingen
te vragen, te informeeren of zij een zuster had en of die ouder of jonger was dan
zij. Juffrouw Donk zocht uitkomst bij het bord rijst waar Bart nog niet aan was
begonnen en haar antwoord was een uiteenzetting over de voor- en nadeelen van
het gebruik van kaneel bij rijst.

IV.
Op een dag dat het regende en Bart bedrukt in de richting van het natte plantsoen
tuurde, stelde zijn vader hem plotseling voor, om eens mee te gaan naar het
museum.
Bart's vader was directeur van een klein oudheidkundig museum. Het stond aan
een smal afgelegen grachtje en had een statig-breede groene deur op een kleine
steenen trap. Onder de trap was de ingang van de concierge-woning.
Bart herinnerde zich, dat hij al eens meer hier was geweest. Hij kende de zalen
met schilderijen en de kamers boven, waar met goud bestikte stijve japonnen en
bewerkte zwaarden in glazen kasten lagen. Er stonden vitrines met munten en
koperen voorwerpen en in een der hoeken blonk een harnas.
Er zweefde een geur van oude boeken en verdorde bloemen. In de breede
marmeren gang stonden stoelen met een touw erover
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zoodat je er niet op kon gaan zitten en antieke kasten met een nummertje erop. En
op zolder was een heel groote koets neergezet, waarin iemand had gereden die al
erg lang dood was.
In dit museum kwamen gemiddeld dertig menschen per jaar kijken naar de munten,
het harnas, de koets en de schilderijen. De concierge die met zijn vrouw het huis
schoonhield, bewaarde in een aparte kast de catalogus die hij twee of drie keer per
jaar verkocht voor veertig cents. In diezelfde kast hingen de sleutels van de
verschillende zalen en twee houten nummertjes. Het was n.l. wel eens gebeurd dat
een bezoeker kwam terwijl het regende. Dirk, de concierge, had voor die gelegenheid
een paraplubak achter twee stoelen gezet en reikte den bezoeker in ruil voor zijn
natte paraplu een der twee houten nummertjes. Zij droegen het nummer 139 en 67,
want Dirk wilde voor niets ter wereld den indruk maken alsof het museum weinig
bezocht werd. Hij was een secuur bejaard mannetje, dat in matigen draf zijn
pantoffels over de steenen haalde, als er gebeld werd en zoodra het tot hem
doordrong dat hij inderdaad met een bezoeker van het museum te doen had, zich
vol waardige ernst naast de nummertjes en de catalogus stelde, om naar gelang
van het weer een der beiden aan te bieden. Hij liep dan zenuwachtig achter den
bezoeker aan, eerbiedig zwijgend als de schilderijen werden betuurd. Zag hij den
bezoeker met meer dan gewone aandacht naar een stuk kijken, dan waagde hij
zich voorzichtig in de buurt en merkte bijna-fluisterend op: ‘Zestiende eeuw, meneer;
uit de fransche school’ en week dan ootmoedig terug om het effect van zijn woorden
af te wachten.
Gewoonlijk deed de bezoeker dan een vraag, waarop Dirk bescheiden doch
zaakkundig wist te antwoorden. Dit moedigde hem zelf aan om nog een opmerking
te plaatsen over de buitengewone collectie die hier vertegenwoordigd was, zoodat
de bezoeker zich rekenschap gaf van het voorrecht om door deze zalen te mogen
wandelen en om te bewijzen dat hij dit voorrecht naar waarde schatte, zich met
opperste aandacht over elke munt, elke pijlpunt en elk opschrift boog onder de
bescheiden doch steeds tegenwoordige hoede van Dirk. Tenslotte ging de bezoeker
geen meter voorwaarts zonder een toelichting of mededeeling te ontvangen die te
oordeelen naar den toon waarop ze werd verstrekt, voor zijn verder leven van
voortdurende intrensieke beteekenis werd geacht. Vergeefs trachtte de bezoeker
een wand over te slaan, de waakzame Dirk glimlachte
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vaderlijk en bracht hem als een kind dat den weg niet weet, terug naar de vergeten
plek. ‘Kijk eens meneer, daar zou u waarempel de Vlaamsche miniaturen voorbij
zijn geloopen en dat is nu juist een verzameling, waar zelfs het Rijksmuseum
jaloersch op mag wezen!’
De ongelukkige bezoeker was tenslotte genoodzaakt om bij de koets - het toppunt
van het heele museum - minstens een kwartier te luisteren naar historische
bijzonderheden van de alles overtreffend-belangrijke persoon die indertijd in de
koets had gereden.
Geheel buiten adem van opwinding en enthousiasme, maar glanzend van
voldoening liet Dirk eindelijk noode den bezoeker de trap afdalen. Had dit slachtoffer
zich verzet of willen beweren dat hij niet zooveel tijd aan het museum wenschte te
besteden, dan had er een catastrophe plaats gevonden. Dirk was op de plaats
doodgebleven of het dak was boven hun hoofd ingestort. Dit voelde de bezoeker
die zich onder Dirk's leiding stelde terstond en hij waagde het niet, zich te verzetten.
Toen Bart dien regenachtigen morgen achter zijn vader de gang instapte, was
Dirk bezig den marmeren vloer te schuren. Hij lag op zijn knieën met een leeren
voorschoot aan en een groote bril op en schuurde zoo heftig, dat de bril ervan
afzakte en zich naar de punt van zijn neus bewoog.
‘Goedenmorgen Dirk,’ zei Bart's vader luid, ‘ik heb mijn zoontje eens meegebracht.’
Bart wist niet wat 't eerste op den grond viel, de bril, de schuurborstel of de tranen
die dadelijk in Dirk's oogen welden.
‘Ach meneer!’ zei hij met bevende stem en sloeg zijn handen in elkaar, terwijl hij
op zijn knieën bleef liggen. ‘Ach meneer, wat is dat alweer lang geleden. Ik herinner
het me als de dag van gisteren dat mevrouw zaliger met de wagen hier kwam en
dat de jongeheer nog maar amper zoowat kon dribbelen. Ach! wat is alles
vergankelijk, meneer!’ Dirk veegde met zijn mouw over zijn oogen en zocht naar
zijn bril. ‘En daar is de jongeheer nu zelf, waarempel. Als meneer het permitteert,
moet ik hem toch eens goed bekijken.’ Dirk zocht met blinde handen opnieuw naar
zijn bril, die in de bak met schuurzand lag.
Bart bukte en reikte hem het gezochte. Dirk raakte hierover zoo ontroerd dat hij
opnieuw zijn oogen moest afvegen, eer hij zijn bril opzette en zijn betraande oogen
naar Bart opsloeg.
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Bart stond met zijn handen op zijn rug Dirk aan te kijken. Nu begon Dirk hem aan
te kijken en omdat ze geen van beiden iets anders te doen hadden, lachten ze tegen
elkaar.
‘Ach die lieve jongen!’ riep Dirk aangedaan; ‘hij lijkt precies op zijn moeder. Is het
niet waar, meneer? De oogen, de mond.... sprekend!’
Nadat deze kennismaking voldoende was uitgewerkt, stapte Bart achter zijn vader
naar diens studeerkamer, op de eerste verdieping.
Het was een donkere kamer met éen breed raam waarachter de bladeren van
een kastanjeboom een groen gordijn gespannen hielden. Voor het raam stond een
groote schrijftafel, beladen met papieren, en in het midden van het vertrek was een
groote ronde tafel geheel belegd met boeken. De muren waren met donker papier
bespannen en in de hoeken schemerden enkele platen en beelden wittig op.
‘Vader,’ zei Bart terwijl hij achter de schrijftafel alles stond te bekijken, ‘waarom
zijn hier geen boekenkasten zooals thuis?’
‘De boeken staan beneden in het archief, wil je ze eens zien?’ Bart's vader hing
zijn jas aan de kapstok die op de deur was aangebracht, hield zijn hoed op en ging
Bart voor naar de achterkamer beneden. Hier stonden in groote kasten met rolluiken
ervoor, in drie rijen door de heele kamer heen, tot aan de zoldering. Een ladder
leunde tegen de tuindeuren, waarvoor ook rolluiken waren aangebracht, die nu, half
opgeschoven, den tuin lieten zien, waar de regen gestaag neerkletterde.
Bart was blij toen de deur van het archief achter hem dicht ging. De boekenkasten
bevielen hem niet en de rolluiken nog minder.
Hij verdeelde den tijd tusschen zijn vader en Dirk. Wat zijn vader altijd maar te
schrijven had, begreep hij niet. Op de ronde tafel lagen acht of tien boeken
opengeslagen en telkens kwam zijn vader in al die boeken kijken en ging dan weer
wat opschrijven. Bart keek tersluiks ook in die boeken. Er stonden platen in van
oude kasteelen en dames met vreemde japonnen aan en nog vreemder kapsels.
Bart zag nergens iets wat op Carolientje leek en snuffelde rond naar ander vermaak.
Hij sloop de kamer uit en deed de ronde door het museum. Telkens kwam hij Dirk
tegen die de vloeren aan het vegen was en dan ophield, om op zijn bezem geleund,
Bart een vraag te stellen. Bart vertelde van Pietje, van juffrouw Donk en de
keukenmeid, maar over de genegenheden die zijn jeugdig hart kende sprak hij niet.
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Dirk gaf in ruil uitgebreide bijzonderheden over den gezondheidstoestand van zijn
vrouw, die schrikkelijk aan rheumatiek leed en bijna niet meer op de been kwam.
Zoo brachten Dirk en Bart gezellige uren door op hun gemeenschappelijke tocht
door het museum.
Na dezen eersten morgen ging Bart dikwijls mee met zijn vader en er ontstond
een hechte vriendschap tusschen Bart en Dirk. Een heel ander gevoel bezielde hem
als hij het plantsoentje binnenging en naast Pietje op de bank zat te wachten of
Lucie en Roosje kwamen.
Als hij de kinderwagen over het grint hoorde knerpen, sprong er iets open in zijn
hart. Hij draafde naar Lucie en keek afwachtend tot Roosje te voorschijn kwam. Het
contact met het kleine warme kindje gaf hem een gevoel van kracht; hij voelde zich
beschermer en, meer dan haar eigen zuster Lucie, tot verdediging van Roosje
aangewezen.
Hij wisselde ernstig van gedachten met Lucie over de oogen van Roosje, over
de molligheid van haar geringd polsje en over haar karakter. Lucie en Bart waren
het volkomen eens dat Roosje tot een meer dan gewone afdeeling der menschheid
behoorde; haar lachje, haar verstandige blik overtuigde hun daarvan.
Bart was na eenige weken voldoende aangesterkt, om weer alleen buiten te
spelen. Het was volle lente, de zon scheen elken dag en de vogels zongen. Bart
begon zijn wandelingen, tot dusver begrensd door het plantsoentje verder uit te
strekken. Hij dwaalde in het andere gedeelte van de straat waar de oude
voorovergebogen huizen stonden. Hij wist dat Lucie en Roosje in een van deze
huizen woonden en zag hun op een middag voor het raam.
Lucie kwam dadelijk naar hem toe en bracht hem naar de huiskamer, waar haar
moeder en een andere dame in de zonnige serre zaten.
‘Ben jij nu Bart Jorgen?’ vroeg Lucie's moeder terwijl ze Bart aan haar knie trok
en hem over het hoofd streelde. Bart knikte en keek haar ernstig met groote oogen
aan. Lucie's moeder wendde zich tot de andere dame: ‘Hij is het zoontje van Dr.
Jorgen, die archeologische studiën schrijft, weet je wel, de directeur van dat bekende
museum.’
Bart keek naar de andere dame; zij had een bleek dik gezicht en hield haar oogen
kwijnend half gesloten. Bart dacht dat het van haar hoed kwam, die erg zwaar leek
en waarop zwarte gitten fonkelden. Zij zat op een indrukwekkende manier in haar
stoel, ver achterover
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geleund en haar hoofd opzij gekeerd alsof zij het niet de moeite waard vond, de
anderen recht aan te kijken. In haar handen, die ook bleek en dik waren, hield zij
een gouden face-à-main.
Zij wendde het hoofd naar Bart en tuurde met half toegeknepen oogen naar hem.
Plotseling bracht zij de face-à-main voor haar oogen en keek hem door de
goudomrande glazen opnieuw aan.
‘Tante Bertha, hij is mijn vriendje,’ zei Lucie alsof ze vond dat tante Bertha hem
teveel aankeek. Maar de bleeke dame ging voort hem nauwkeurig op te nemen en
zei niets. Bart schoof onbehagelijk heen en weer onder haar blik. Lucie's moeder
informeerde naar zijn vader en naar Bart's gezondheid. ‘Je bent immers pas ziek
geweest, wàt heb je gehad?’
‘Longontsteking,’ zei Bart aarzelend, want tante Bertha keek hem nu aan, alsof
ze hem op wou eten.
‘Dàt dacht ik wel?’ riep tante Bertha plotseling zóo luid, dat Bart een sprong
achteruit deed. ‘Longontsteking, precies! Mijn diagnose was geheel juist.’ Plotseling
liet tante Bertha zich weer achterover zakken, sloot haar oogen nu bijna geheel en
ging met kwijnende stem verder: ‘Ik zal je eens wat zeggen; dat kind is zeer zwak
van gestel; de longen en de bloedsomloop deugen niet. Zijn geheele uiterlijk, hm,
draagt daarvan de onmiskenbare teekenen. Weet je wat deze kleine patiënt noodig
heeft, beslist nóódig heeft? Iederen avond voor het naar bed gaan een koude
afwassching en een eetlepel ossenbloed. Dat zou hem er bovenop helpen. Zeg
eens kind’ - hier richtte tante Bertha zich tot Bart met zoo'n onverwachten ruk dat
haar hoed er scheef van kwam te staan.
‘Zeg jij eens tegen je vader dat als hij prijs stelt op het behoud van zijn eenigen
zoon, zijn laten we maar direct zeggen, zijn - enfin, zijn stamhouder,’ - tante Bertha
sprak dit woord met nadruk en gestrengheid uit - ‘dat hij dan moet denken aan koude
afwasschingen en ossebloed.’
Bart staarde tante Bertha ontzet aan, terwijl zij voldaan haar hoed recht zette, de
glazen van haar face à main begon schoon te vegen en weer achterover zonk.
‘Ga je al school, Bart?’ vroeg Lucie's moeder, alsof tante Bertha niets gezegd
had. Op Bart's ontkennend hoofdschudden keek tante Bertha opnieuw op en wilde
wat zeggen, maar Lucie's moeder vroeg hem haastig, of hij den volgenden dag bij
hen kwam koffiedrinken
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en of hij Roosje eens in haar bedje wilde zien liggen. Bart zuchtte verlicht toen hij
in de gang was.
Lucie nam hem mee naar de slaapkamer. Roosje sliep en Bart stond, zachtjes
ademend, in de halfdonkere kamer voor het kleine witte bedje. Hij kon haar gezichtje
niet onderscheiden, maar een blank rond handje lag op den rand van het ledikant;
Bart kon er net met zijn wang bij. Er was iets in het schemerig licht, in de onbekende
kamer, in de nabijheid van Lucie die in de donkere beslotenheid van een hooger
waardigheid scheen dan in het open plantsoentje, iets in het kalme, regelmatige
ademhalen van het kindje dat hier thuishoorde, - er was in de heele omgeving iets
dat Bart deze minuut nooit deed vergeten. Zijn leven lang kon hij zich de aanraking
van het kinderhandje waartegen zijn kinderwang zich vleide, herinneren en op de
een of andere onnaspeurlijke wijze hield deze herinnering verband met zijn moeder.
Een zelfde teederheid verbond deze beide herinneringen, eenzelfde ongerepte
gloed, eenzelfde onberoerde innigheid.

V.
Toen Bart zijn vader dien middag verslag deed en vertelde dat hij was uitgenoodigd,
om bij Roosje te komen koffiedrinken, streek zijn vader nadenkend over zijn baard.
Tot nu toe was Bart geheel afgezonderd van de buitenwereld gebleven, zijn vader
ging met niemand om en wijdde zijn leven geheel aan zijn werk. In zijn huis heerschte
na den dood van Bart's moeder onverbrekelijke stilte; alle dagen verliepen eender;
er werd bijna niet gesproken, alleen bij uitzondering hield Bart lange verhalen over
onderwerpen die hem belang inboezemden en zijn vader antwoordde met een enkel
woord. Na de uitbarsting van droefheid en de innige omhelzing op den avond van
moeders begrafenis, had er nooit meer eenige buitensporigheid plaats gevonden
tusschen hen beiden. 's Avonds als Pietje hem naar bed had gebracht, kwam zijn
vader hem een nachtzoen brengen en 's middags als hij thuiskwam, tilde hij Bart
op, kuste hem en zette hem weer neer.
Dit was Bart's rantsoen aan liefkoozingen. Dat hij honger leed na de overdaad
die hij van zijn moeder had gekregen, wist Bart niet. Kinderen passen zich onbewust
aan bij eiken nieuwen toestand en de ongestoorde goede gezindheid tusschen zijn
vader en hem maakte
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dat hij geen acuut verdriet bespeurde. Maar zijn ziel raakte langzaam ondervoed;
vaag voelde hij doorloopend een onbestemde hunkering. Hij was nooit vroolijk als
andere kinderen. Vroege ernst spreidde een waas van droefheid over zijn smal
bleek kindergezicht; zijn oogen droegen het floers van urenlange mijmeringen.
Onbewust had hij op zijn vijfde jaar reeds over vele dingen nagedacht en door de
ontbering kende hij meer van het wezen der liefde dan andere kinderen die zorgeloos
in overvloed leven.
Zijn stille nadenkende aard werd onweerstaanbaar aangetrokken door de levendige
omgeving van Roosje en Lucie. Alle nieuwe gewaarwordingen die hij door hen had
opgedaan waren reëel en niet alleen maar gefantaseerd zooals zijn verhouding tot
Carolientje. Vooral de gevoelens die Roosje hem inboezemde waren voor Bart
geheel nieuw en verrukkend. De afhankelijkheid van het kleine hulpelooze wezen
wekten zijn ridderlijke bescherming, zijn nauwkeurige zorg en verantwoordelijkheid,
maar ook een besef van macht, dat hem vreemd was. Het wekte hem op tot kracht,
tot het presteeren van iets bewonderenswaardigs en tevens voelde hij zijn eigen
afhankelijkheid, zijn eigen zwakheid die hem heul deed zoeken in de aanraking van
Roosje's kinderknuistje als kon dat hem geven wat hij noodig had en wat hij vroeger
van zijn moeder kreeg.
Lucie, haar moeder, tante Bertha, hun huis, dat alles was achtergrond van Roosje's
bestaan. Het was niet Roosje direct die hem zoo machtig boeide, het was het
complex gewaarwordingen dat hij door haar bezat en waar bij elke ontmoeting
nieuwe schatten aan werden toegevoegd.
Zijn vader bracht hem den volgenden middag zelf naar Lucie's moeder. Terwijl
zij wachtten om opengedaan te worden, keek Bart gretig naar de ramen, of hij al
iemand zag. Zijn vader hield zijn hand vast, ook toen zij binnentraden en Lucie's
moeder hen een kamer binnen noodde aan den tuinkant. ‘Mevrouw, mijn naam is
Jorgen. U is zoo vriendelijk geweest, mijn zoon....’
‘Hoe aardig dat u hem zelf brengt. Hij heeft vriendschap gesloten met Lucie.
Pardon, een oogenblik.... u weet mijn naam toch? Beijns, mijn man was de
kantonrechter die u wel zult kennen van naam. Ja, ik ben weduwe, zeker, zeker Och, de kinderen houden mij vroolijk. Ik heb er vier, twee groote jongens al, dat is
een heele zorg, nietwaar?’ Mevrouw Beijns glimlachte. ‘Ik mag u wel een kopje
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koffie aanbieden, - even bellen, wacht Bart, doe jij het maar eens als een flinke
jongen. In den hoek daar, dat gekleurde band, flink trekken, harder, zoo!’
Bart trok verbaasd aan de vreemde bel die hard door het huis klonk. Mevrouw
Beijns praatte door, in een adem: ‘En u heeft maar éen zoon, meneer Jorgen? Ach,
voor een man alleen zou het slecht gaan, meer kinderen te hebben. Ik hoop later
maar wat steun van mijn jongens te hebben. En bent u van plan, spoedig weer iets
te publiceeren? Ik hoor uw naam nogal eens noemen, maar ik heb helaas geen
verstand van uw vak. Ik zal maar eerlijk bekennen dat ik uw museum ook nooit heb
gezien!’ Mevrouw Beijns lachte uitbundig, terwijl Bart's vader beleefd glimlachte:
‘Och mevrouw dat interesseert alleen oude snuffelaars als ik.’
‘O dat moet u niet zeggen, dat moet u heelemaal niet zeggen, ik zou het juist
dolgraag eens zien, maar met een beetje leiding, een beetje verklaring, begrijpt u?’
Hier bracht het dienstmeisje juist de koffie en Bart zei opeens: ‘Dirk heeft me alles
laten zien, Dirk weet alles van het museum.’
‘Zoo?’ zei mevrouw Beijns zonder belangstelling, ‘veel suiker, meneer Jorgen?
Och, als je groote jongens hebt dan ga je ook weer belangstelling voelen voor allerlei
dingen. Ik kan u waarlijk zeggen, meneer Jorgen - pardon nog wat melk misschien?
- dat mijn zoons mij tot het leven hebben teruggevoerd. Toen mijn man was gestorven
- u hebt zeker wel van hem gehoord, hij was hier in de stad zoo bekend, iedereen
hield van hem - toen hij gestorven was, ach, ik kan u niet zeggen wat ik toen voelde
- wacht zet uw kopje maar op den schoorsteen, dat is makkelijker. Het was of ik zelf
gestorven was. Niets interesseerde me, ik las niet, ik ging niet uit, - enfin....’ mevrouw
Beijns zuchtte, - ‘het is nu al bijna twee jaar geleden. Klein Roosje heeft haar vader
nooit gekend - ach zoo'n kindje merkt dat niet. Maar de jongens - die haalden me
telkens weer overal bij. Dan help ik ze eens met hun schoolwerk dan lezen ze me
eens voor en we gaan veel wandelen. Ik ben dol op wandelen, u niet? Ach, u heeft
weinig tijd, dat spreekt. Daarom moet Bart maar veel bij ons komen, hij vindt hier
gezelligheid en - ik zet mijn verdriet zooveel mogelijk van me af want jeugd eischt
vroolijkheid, vindt u niet?’
Buiten adem greep mevrouw Beijns het kopje van Bart's vader, om het opnieuw
te vullen. Maar hij stond haastig op:
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‘Dank u zeer, maar ik moet tot mijn spijt alweer vertrekken. Het koffieuur is voor mij
maar kort. Ik ben u zeer verplicht en hoop dat Bart het u niet lastig zal maken. Ik
e....’ de heer Jorgens kuchte, ‘ik zal u gaarne eens het museum rondleiden, als e....’
‘Och wilt u dat waarlijk doen, dat is nu toch zoo aardig van u! Wanneer zou het u
schikken?’
‘Ja, e.... dat is te zeggen....’
‘Morgen, zou dat misschien gaan? Dan zijn de kinderen allemaal naar school.
Dan neem ik vrijaf ziet u, een vrije middag!’ Mevrouw lachte luid.
‘O zeker, morgen zegt u, - heel graag. Ik zal orders geven dat alles er extra goed
uitziet. Mevrouw, nogmaals mijn dank - het kindermeisje zal Bart komen halen -’
‘Maar gaat u nu wezenlijk al heen en u hebt Lucie nog niet eens gezien, och hebt
u wáárlijk geen tijd? Een andere keer dan maar. Ik vind het toch zoo alleraardigst
dat u mij het museum wilt rondleiden. Ik had er al zóoveel van gehoord, u is hier
zoo bekend. Ja, ik weet wat u zeggen wilt, dat u zoo terug getrokken leeft! Maar de
roem dringt toch door, meneer Jorgen en - ik wil me heelemaal niet in uw zaken
mengen - maar ik geloof dat u ongelijk hebt met zoo stil te leven. De mensch is ook
voor gezelligheid geschapen en een jonge man als u kan nog zooveel van het leven
verwachten. U moest wat meer in de wereld verkeeren. U ziet er naar uit, alsof u
behalve geleerde ook een zeer galant man kunt zijn. Hahaha! Ik geloof dat ik wel
kijk op de menschen heb, in het algemeen vergis ik me zelden in iemands karakter.
Nu, meneer Jorgen, we zullen het Bart recht gezellig maken en het zal mij heel
aangenaam zijn, als wij elkander dikwijls zullen ontmoeten.’
Terwijl mevrouw zijn vader uitliet keek Bart de kamer rond. Rood pluche meubelen
gloeiden in de zon. Er lag een dik tapijt en het was overal geheimzinnig. Een kast
met vreemde porceleinen poppetjes achter glas en een open piano, de witte toetsen
glanzend in den donkeren kamerhoek, trokken zijn verbaasde aandacht. Mevrouw
kwam haastig weer binnen en nam hem mee naar boven waar de koffietafel stond
gedekt. Lucie zat met twee grootere jongens aan tafel, die hem als Peter en Fred
werden voorgesteld. Bart kreeg een servet om zijn hals gebonden, waar Peter met
een raar geluid om lachte. Bart had terstond een afkeer van Peter.
Mevrouw Beijns sneed een boterham voor Bart en legde er een

Groot Nederland. Jaargang 19

342
groot stuk janhagel op. Beschaamd stak Bart een stukje brood in zijn mond maar
het janhagel viel eraf en hipte over zijn bord op den grond. Fred gleed van zijn stoel,
raapte het stuk janhagel op en stopte het in zijn mond, terwijl hij Bart uitdagend
aankeek.
‘Zeg eens Fred, geen flauwe grappen, hoor,’ zei zijn moeder.
‘Flauwe grappen? Ik maak heelemaal geen grappen,’ protesteerde Fred
verontwaardigd en tegelijk greep hij de rest van de janhagel van Bart's bord en at
die snel achter elkaar op, terwijl hij Bart nog brutaler aankeek. ‘Zeg eens Fred, is
dat nu uit?’ zei mevrouw.
‘'t Is op,’ zei Fred laconiek en wijdde zich aan zijn eigen boterham.
‘Vanavond ga je een half uur eerder naar bed,’ zei mevrouw, ‘laat ik je nu nog
eens moeten verbieden.’
‘Een half uur maar, pff? Daar geef ik niets om.’
‘Zwijg!’ gebood mevrouw.
‘Ik moet altijd zwijgen! Ik wou net iets leuks vertellen, maar nou doe ik het niet
meer,’ zei Fred, de eer aan zich houdend.
‘Heel goed. Lucie, schenk jij Bart eens een glas melk in,’ zei mevrouw, haar
zakdoek over haar voorhoofd strijkend. Lucie kwam met de kan aan.
‘Akelig mispunt,’ riep Lucie. Net vóor ze inschonk stootte Fred zoo hard tegen de
kan dat de melk over de tafel spatte en Bart's brood doorweekte.
‘Nu is het uit. Ga naar boven, Fred,’ zei mevrouw bevend.
‘Ik wou net van tafel opstaan,’ grijnsde Fred om den hoek van de deur.
Bart zat trillend van de een naar de ander te kijken. Mevrouw streek steeds met
haar zakdoek over haar hoofd en Peter grinnikte. Lucie had zonder iets te zeggen,
een nieuwe boterham op Bart's bord gelegd. Ze ging op Fred's plaats zitten en
glimlachte tegen Bart, die hierdoor weer eenigszins op streek raakte.
‘Hè, die onstuimigheid van die jongen,’ zuchtte mevrouw Beijns en haalde haar
zakdoek van haar voorhoofd. ‘Ik zal bepaald vanmiddag weer erge hoofdpijn krijgen.
Lucie, jij moet maar met Roosje en Bart naar het plantsoen gaan. Peter trek asjeblief
niet zulke akelige gezichten en hou op met dat trommelen. Bart wil je nog een
boterham?’
Bart bedankte stamelend en keek verschrikt naar Peter die plotseling de
broodschaal naar zich toehaalde, het brood op zijn bord nam
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en er zich een boterham van afsneed, terwijl hij met zijn oogen rolde, zijn lippen
samenkneep en zijn schedelhuid heen en weer bewoog.
‘Peter,’ zei zijn moeder, ‘ik vroeg je, om niet zulke gezichten te trekken.’
‘Ik kan het niet laten,’ zei Peter met een volle mond.
‘Je moet het toch niet doen,’ zei mevrouw. ‘Lucie, ga jij voor Roosje zorgen.’
Lucie en Bart gingen dien middag samen achter den kinderwagen naar het
plantsoentje. Bart reed den wagen over de kleine steentjes en Lucie rolde hem de
stoepen af en op. In haar donkere jurk leek Lucie lang. Haar gezicht stond blank en
rood boven het wollig zwart. Bart keek naar haar met nieuwe bewondering. Lucie
scheen hem de voornaamste persoon der familie Beijns, behalve Roosje.
Hij kwam nu dikwijls koffiedrinken; mevrouw Beijns bracht zijn vader bezoeken
en noodigde hem herhaaldelijk uit in haar gezellig gezin te komen. Bart's vader ging
op een Zondag met Bart bij de familie Beijns theedrinken. Ze werden in de tuinkamer
ontvangen. Bart ging naast Lucie zitten. Tante Bertha was op bezoek. Zij zat zwijgend
naast de kast met porceleinen poppetjes en keerde die haar kwijnend hoofd toe.
Nadat Bart's vader eenige minuten tegenover haar had gezeten, wendde zij zich
tot hem, nam hem met haar face-à-main even aandachtig op als zij het vroeger Bart
had gedaan en zei plotseling terwijl hij juist een kopje thee van mevrouw Beijns
aannam, luid: ‘Dokter!’
Hij liet het kopje bijna vallen en keek haar ontsteld aan. Tante Bertha bleef hem
onverschrokken door haar gouden glazen aanstaren en zei op huiveringwekkende
toon:
‘U kunt niet lang meer leven.’
De heer Jorgen zette haastig zijn kopje neer, glimlachte en zei verontrust: ‘Dat is
een onaangename tijding.’
Tante Bertha scheen te vinden dat hij niet voldoende onder den indruk was en
herhaalde nadrukkelijk: ‘U kunt niet lang meer leven.’
Mevrouw Beijns kwam haastig tusschenbeide: ‘Niet zulke akelige gesprekken,
hoor, Bertha, neem een amandelkoekje daar hou je zoo van....’
Maar tante Bertha keerde zich met een minachtend handwuiven van de
aangeboden schaal af en zei, even vooroverbuigend om Dr. Jorgen met haar
face-à-main op de knie te tikken: ‘U hebt een zittend
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leven. Dat leidt tot hartvervetting. Ik wil wedden’ - hier sloot tante Bertha geheel
haar oogen, alsof zij een innerlijke profetische stem beluisterde - ‘ik wil wedden, dat
de kleppen van het hart al niet meer normaal werken bij u. Hoogstwaarschijnlijk zal
er systolisch geruisch hoorbaar zijn. Heeft u dat al eens laten onderzoeken? Neen
nietwaar? De mensch is zorgeloos. U is een hartlijder, dat kan ik terstond vaststellen.
U wilt weten waaraan ik dat constateer? Uw geheele uiterlijk draagt daarvan de
onmiskenbare teekenen.’
Tante Bertha keek nogmaals zorgvuldig naar haar patiënt en alsof de face-à-main
een microscoop was, kneep zij daarbij een oog dicht.
‘Het wit van de oogen....’ mompelde zij, ‘ook al niet meer normaal.... Weet u, wat
voor u het eenige geneesmiddel is? U zult dat niet willen gelooven, omdat de meeste
doctoren.... Bah! meneer! praat mij niet van doctoren,’ riep zij gestreng, ofschoon
de heer Jorgen geen woord in het midden bracht. ‘Praat er niet van. Doctoren en
gezond verstand, dat is water en vuur. Voor u is het eenige middel om uw leven te
redden dit: iederen morgen als de dauw op het gras ligt met bloote voeten een half
uur door het gras wandelen en iederen avond voor het naar bed gaan een
theelepeltje slap aftreksel van vingerhoedskruid. Dat wekt het hart op, dat gaat de
vervetting tegen, dat is kortom voor u de eenige kans op herstel.’ Tante Bertha
klapte haar face-à-main dicht als een professor na afloop van zijn college zijn boeken
en zonk voldaan achterover in haar stoel.
‘Dat is niet gering,’ zei de heer Jorgen, terwijl hij zijn thee opdronk. ‘Ik ben u zeer
verplicht. Inderdaad komt de geneeswijze die u mij aanbeveelt, mij zeer origineel
voor.’
Tante Bertha aanvaardde dit compliment met een kwijnende glimlach.
Bart was van zijn stoel naar zijn vader geslopen en stond hem met groote oogen
aan te kijken. Toen hij zijn vader met zijn zakdoek zijn snor en baard zag afvegen
op de gewone, hem zoo vertrouwdborstelige manier, scheen hij gerustgesteld en
sloop weer terug naar het lage stoeltje naast Lucie. Zij zaten dicht bij het raam. In
den tuin lagen zonneplekken onder de bloeiende struiken. De hemel was zilverblauw.
Als Bart van die stralend-wijden hemel de kamer inkeek, leken de menschen zwarte
schimmen in een schemerig hol. Zijn vader was een klomp schaduw. Hij luisterde
naar de stemmen; af en toe drong een woord tot hem door, maar dan werd zijn
aandacht gevangen door een voorbij sjilpende musch aan de flikkerende
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ruit. Lucie was op een laag tafeltje met haar eigen theeserviesje bezig. Bart had al
drie notedopjes thee gedronken en Lucie presenteerde hem telkens van de
poppenkoekjes, die de grootte van kiezelsteentjes hadden. Ze zaten een eind van
de groote menschen af en Bart voelde een groote vriendschap voor Lucie. Hij stond
plechtig van zijn stoeltje op om haar te kussen. Om bij haar wang te komen, die
achter haar ruige springende haar school, moest hij zich heel ver vooroverbuigen.
Lucie glimlachte tegen hem. Toen kuste hij haar zachte wang.
Deze middag herinnerde Bart zich later als een volmaakt geluk.

VI.
Het duurde heel lang, eer Bart's vader opnieuw een bezoek aan de familie Beijns
bracht. Het was, om afscheid te nemen, want hij ging eenige weken op reis. Mevrouw
Beijns vroeg dadelijk of Bart bij haar mocht komen logeeren, - het zou zoo gezellig
zijn voor de lieve jongen en haar groote jongens hadden vacantie en dan gingen zij
dikwijls lange wandelingen maken, en zij hadden het zoo vroolijk en prettig.
Bart bleef een maand bij de familie Beijns. Hij sliep op een rieten chaise longue
waar een matras op was gelegd, in de kamer van Fred en Peter. De eerste avond
- hij mocht toen tegelijk met de grootere jongens naar bed - had mevrouw hem
toegedekt, en was naar beneden gegaan. Fred en Peter lagen rustig in bed. Bart
keek met wijd open oogen de vreemde kamer rond; door de gordijnen kierde
schemerig licht: een lantaarn brandde vlak voor het huis. Bart trachtte de voorwerpen
te onderscheiden: de vorm der bedden, wat er op de waschtafel stond. Opeens
hoorde hij bloote voeten over het zeil sluipen en voor hij begreep wat er ging
gebeuren lag hij op den grond met de matras, dekens en kussens bovenop hem.
Hij trachtte onder de stapel beddegoed vandaan te komen, maar telkens als hij een
arm of been eronder uit had, hoorde hij een gesmoord gelach en werd hij weer
onder een deken of kussen bedolven.
Tenslotte bleef hij stil liggen op den kouden grond. Hij maakte geen beweging
maar al spoedig begon hij het benauwd te krijgen en daar hij geen weerstand voelde,
kroop hij voorzichtig onder de matras vandaan. Nauwelijks stond hij op zijn beenen
of hij werd weer neergegooid op de matras, die Fred en Peter heen en weer
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slingerden terwijl ze gedempt zongen: ‘toen jonas in de wallevis lag, van een - twee
- drie’. Met een luide bons vloog Bart tegen de rand van het ledikant.
Meteen holden Fred en Peter naar hun bed en lagen onder de dekens, toen
mevrouw Beijns binnenkwam. Ze vond Bart doodsbleek plat op den grond zitten
naast de dekens en kussens. Mevrouw zuchtte, beknorde, maakte Bart's bed weer
op en dekte hem toe.
Bart lag uren te waken of hij de sluipende bloote voeten niet over het zeil hoorde
komen; hij rilde en klappertandde. Tegen den morgen sliep hij in en werd wakker
door een straal koud water die uit een spons boven zijn hoofd werd geknepen. Hij
sprong uit bed en stond met ontstelde oogen Peter aan te kijken, die hem schaterend
de natte spons in zijn gezicht gooide.
Mevrouw Beijns kwam Bart met aankleeden helpen. Zijn hansop en hemd waren
doorweekt en hij hoestte. Mevrouw Beijns schrikte; ze wreef hem met warme doeken,
trok hem een wollen borstrok aan en gaf hem anijsstroop.
Dien avond mocht Bart in Lucie's bedje slapen. Hij ging vroeg naar bed en Lucie
kwam hem in haar nachtponnetje toedekken. Ze streek hem moederlijk over zijn
hoofd en bukte zich om hem te kussen, waarbij haar overvloedig-wilde haar over
zijn gezicht viel. Bart had het koud, de dekens lagen koesterend om zijn schouders;
hij keek naar de prenten in Lucie's kamertje. Er hing een plankje aan den muur met
kleine koperen potjes en een koperen lampje met een heel klein wit balonnetje. De
deur was veilig dicht, het lantaarnschijnsel gleed over de kleine waschtafel op drie
pooten waar de kom in hing. Aan de deur een manteltje van Lucie en boven zijn
voeteneinde was tegen den muur een japansch waaiertje uitgespreid.
Als in een heiligdom lag Bart. Zacht stoofde hem de warmte der dekens; hij voelde
Lucie's kus en haren nog op zijn gezicht. En met het visioen van zijn moeder sliep
hij in.
Aan de maand die Bart bij de familie Beijns doorbracht behield hij ook de
herinnering van de Zaterdagavond. Hij ging dan in het bad, dat zwaar ruischend
volklaterde terwijl hij erin stapte. Het kleine blauwe vertrekje hing vol warme damp,
de spiegel was geheel beslagen en de zeep vlokte schuimend om zijn ooren.
Mevrouw Beijns liet Bart rondspartelen door het water, hij schopte met zijn smalle
voeten tegen de watermassa die plonzend omhooggolfde, hooger, hooger tot vlak
bij de rand. Dan moest hij eruit, werd ge-
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vangen in de groote badhanddoek en hard gewreven, terwijl zijn lippen bibberden.
Na hem kwam Lucie aan de beurt en dan de jongens. Mevrouw Beijns zat dan
uitgeput in een lage stoel en het dienstmeisje bracht thee en warme kadetjes, terwijl
ze allen in witte nachtkleeren om de tafel zaten.
Toen zijn vader van de reis terugkwam, gingen zij allen in een groot rijtuig naar
buiten. Er was veel lekkers, ze speelden onder de boomen stuivertje verwisselen,
- Bart was altijd de laatste - en zijn vader droeg Peter op zijn rug, waar Bart niet
genoeg naar kon kijken omdat Peter al zoo groot was en erg veel bezwaren toonde
tegen zijn zitplaats, maar er toch niet af kon komen, want de heer Jorgen hield hem
stevig vast.
Toen zij in de avondschemer terugreden had Bart slaap; hij zat met Lucie hand
in hand in een hoekje, Roosje lag bij mevrouw Beijns op schoot en Bart wilde telkens
zijn oogen opendoen om te kijken of mevrouw Beijns wezenlijk haar hoofd op zijn
vaders schouder legde of dat hij het zich verbeeldde, maar zijn oogen wilden tenslotte
in 't geheel niet meer open en dus liet hij ze maar dicht terwijl het rijtuig
voortrammelde onder de boomen.
Den volgenden morgen keek hij verwonderd rond in zijn eigen kamertje. Pietje
trok de gordijnen open en in het schrale morgenlicht was haar gezicht geler en haar
piekige haar vetter dan ooit.
Bart dwaalde door huis, ontbeet met zijn vader alleen en zocht in zijn
speelgoedkast het boek van Carolientje. Maar het boeide hem niet; de tol wilde niet
draaien, de knikkers verveelden hem. Juffrouw Donk kwam 's middags weer terug,
de keukenmeid was uit haar humeur omdat de slager niet was geweest. Pietje ging
met Bart wandelen naar het bosch. Ze wilde niet naar het plantsoentje, ofschoon
Bart erom smeekte. Het regende en ze kwamen weer vroeg terug.
Bart ging op zijn oude plaatsje in de studeerkamer op zijn vader zitten wachten.
Toen hij hem beneden had begroet en arm in arm met hem was boven gekomen
ging zijn vader tot Bart's verwondering niet achter de schrijftafel zitten, maar liep
met zijn handen op zijn rug heen en weer.
Bart zat vanaf zijn voetkussen bij de schoorsteen zijn vader na te kijken. Hij had
modderige schoenen en broekspijpen. Tenslotte bleef hij staan snoot zijn neus en
bleef lang over zijn snor en baard vegen, terwijl hij Bart aankeek, en hem vroeg of
hij het prettig had gevonden bij mevrouw Beijns.
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Bart knikte levendig, want bij dacht aan Lucie en Roosje, maar daarop betrok zijn
gezicht en hij deelde zijn vader zijn bezwaren tegen Fred en Peter mee.
Zijn vader luisterde oplettend en verviel daarna in diep gepeins, dat verscheiden
dagen scheen aan te houden, want hij sprak in het geheel niet met Bart.

VII.
Het regende aanhoudend en Bart ging niet uit dan om met Pietje een boodschap
bij den kruidenier te brengen of nieuw hout te bestellen bij den kolenhandelaar.
Een dezer regenachtige dagen ging Bart voor het eerst naar school. Bart had
veel over school hooren praten door Lucie en de laatste weken ook door Pietje, die
haar blijdschap uitsprak als Bart eindelijk ‘ordentelijk’ school zou gaan. Maar het
was een nevelachtige zaak voor hem gebleven. De dag tevoren ging hij met juffrouw
Donk een sponsendoos en griffels koopen. Bart was nog nooit met juffrouw Donk
uitgeweest. Zij hield zijn hand stijf vast, met haar nagels in zijn palm geklemd alsof
ze bang was dat Bart wilde ontsnappen.
De sponsenkoker boeide Bart zoo, dat hij juffrouw Donk geen hand wilde geven
toen zij de winkel uitkwamen. Hij bleef vlak voor een rijtuig staan om het dekseltje
van de zeem af te nemen en te ruiken aan het sponsje dat een vreemde geur had.
Juffrouw Donk werd buiten verhouding zenuwachtig. Ze greep Bart onder zijn armen
tilde hem op de stoep, de sponsendoos viel op de steenen en het rijtuig reed erover
heen.
Nog nooit had Bart zoo geschreid. Of juffrouw Donk hem een nieuwe beloofde,
die nog mooier zou zijn, of ze met haar zakdoek over zijn gezicht veegde en al maar
zijn matrozenmuts rechtzette - niets was in staat zijn tranen te stuiten. Het scheen
hem toe dat er iets onherstelbaars was gebeurd. De overweldigende pracht van de
sponsendoos was plotseling verdwenen onder de wielen van het rijtuig. Iets dat zóo
schitterend was, bleek zóo vergankelijk. Dit vervulde hem met eindelooze droefheid.
Maar opstandig werd hij toen juffrouw Donk de mogelijkheid opperde van dit
schitterende te vervangen. Bart had er zich terstond van overtuigd gevoeld dat op
de heele wereld maar één zoo-betooverende sponsendoos kon
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bestaan. En nu werd dit hoog-tronende schoons verlaagd tot een alom verkrijgbaar
voorwerp dat zelfs te overtreffen was. Het bleek dus niet eens zeldzaam. Dit bracht
Bart in een tot nu toe ongekende drift.
Van een diep-bedroefd jongetje dat klagelijk midden op straat stond te huilen
naast een ontredderde oude juffrouw met een gehavende blikken sponsendoos in
haar hand, werd Bart opeens een door razernij bevangen klein mensch. Hij rukte
de sponsendoos die hem bedrogen en belogen had uit juffrouw Donk's handen,
smeet hem op den grond en trapte erop, terwijl hij zijn tanden op elkaar klemde en
zijn vuisten balde.
De volgende morgen liep hij aan zijn vaders hand naar school met een groote
tasch op zijn rug, waarin een nieuwe sponsendoos en een griffelkoker zaten. In zijn
hand droeg hij een rood- en zwarte lineaal die te groot was voor de tasch.
Voor de school stonden twaalf of veertien jongetjes die ongeveer even groot als
Bart waren. Zij werden allen door hun moeder gebracht. Bart voelde de vochtig-ruige
jas van zijn vader zijn wang beroeren toen hij zich achter hem verschanste.
Het schoollokaal verbaasde hem. Het was licht en vroolijk; in de vensterbank
stonden potten met groen, gekleurde platen hingen tegen de wanden.
Zijn vader duwde hem in een bank naast een jongetje met een bril op. Meteen
kwam er een juffrouw naar hem toe met een witte bloese en glad naar achter
gestreken zwart haar. Ze praatte rad met Bart's vader en begon toen de
kennismaking met Bart.
Toen Bart zich omwendde, was zijn vader verdwenen. Hij stapte uit de bank, om
hem te gaan opzoeken, toen de juffrouw hem lachend vertelde, dat vader hem
strakjes zou komen halen, eerst bleef hij een beetje bij haar. Weifelend keek Bart
naar de deur, maar de juffrouw wees hem op de andere jongetjes, die ook kalm in
de bank zaten. Bart voelde dat hij als de anderen moest doen. Hij ging zwijgend
met groote oogen de juffrouw zitten aankijken.
De eerste maanden boeide de school hem zoo, dat hij niet merkte hoe de familie
Beijns voor hem op den achtergrond was getreden. Op een Woensdagmiddag had
hij Lucie in het plantsoentje zien wandelen met Roosje in de wagen. Hij liet Pietje's
hand los en holde naar Lucie.
Hij had haar alles van school willen vertellen, maar Roosje stak
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een handje naar hem uit, lachte met stralende oogen en zei: ‘dada’. Bart liep met
den wagen mee, geluidjes en woordjes tegen Roosje zeggend en vergat Lucie.
Hij had nog geen tien meter naast de wagen geloopen, toen Pietje hem bij een
hand naar zich toerukte. ‘Stoute jongen,’ riep ze boos, ‘wil je wel eens dadelijk
meegaan!’
Voor Bart van zijn verbazing was bekomen, liep hij al een straat verder, en Pietje
gaf geen opheldering. Toen hij zich 's avonds bij zijn vader beklaagde streek deze
langdurig over zijn baard, maar zei ook niet veel.
De zondagen van den langen winter was Bart weer alleen als vroeger. Hij sloop
soms stilletjes uit huis en dwaalde om Roosje's woning. Hij meende Lucie voor het
raam te zien en hij wuifde. Maar ze kwam niet naar buiten en hij durfde niet
aanbellen.
Bart zat op school nog naast het jongetje met den bril op; hij heette Adolf Pijpers,
maar de juffrouw noemde hem Dof. Hij was heel knap in alles en kon erg vlug zijn
sommen op de lei schrijven. Bart zat soms half soezend naar Dof's lei te kijken,
waar Dof de kleine cijfertjes keurig-wit op kraste. Zijn eigen lei zag er slordig uit,
met groote halen en vieze vlekken. Hij begon na te schrijven wat hij Dof zag doen.
Schreef Dof een zes op, dan zette Bart ook een zes op zijn lei, maar hij kwam niet
altijd op de goede plaats te staan, zoodat de juffrouw hem verontwaardigd vroeg of
hij nu nog niet eens kon onthouden dat twee en twee geen zes was.
Bart's gedachten dwaalden dadelijk van de sommen af, zoodra de jongenshoofden
zich over de lei bogen. Hij tuurde door het lokaal naar al de vreemde voorwerpen
van die vreemde omgeving. Het bord, vierkant zwart in grijs houten raam wekte zijn
verwondering, de vorm der kale houten banken waar hier en daar een jongensschoen
met losse veters uitstak, stemde hem huiverig. De juffrouw ging rond, haar witte
blouse was boven de donkere jongenskielen, geruischloos gingen haar voeten.
Soms piepte een griffel op de lei, en er was een gestadig geschuifel van voeten
over de plank. Door de ramen kwamen geluiden van de straat, een autohoorn, een
roep van een venter, iemand lachte hard. Het leek heel ver weg. Het lokaal was
licht, maar waar Bart zat, schemerig. Hij keek naar den plankenvloer naast zijn bank,
een eindje verder begon de muur met een grijs plint van onder. Hooger was een
richel waar een plaat op stond, een
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witte groote plaat met een gele korenaar erop. Bart had een heel groote afkeer van
de korenaar.
Als de juffrouw in zijn buurt kwam, schreef hij een paar sommen over van het
bord. Hij keek wat Dof opschreef en zette dat als uitkomst. De juffrouw sloeg soms
haar handen in elkaar en vroeg wat hij in vredesnaam had uitgevoerd. Bart keek
haar met groote oogen aan en antwoordde niets. Ze veegde alles uit, boende zijn
lei schoon en liet hem opnieuw beginnen, terwijl alle jongens naar Bart omkeken.
Dof woonde dicht bij Bart; als Pietje hem kwam halen, ging Dof wel eens mee.
Ze liepen Zaterdags naar huis met hun tasch als een ransel op hun rug. Bart liep
dan met Dof voorop als twee soldaten en Pietje er achter.
Aan het eind van den winter werd Bart ziek. Op een middag, toen hij hooge koorts
had, stapte hij uit zijn bed en ging op zijn pantoffeltjes de trap af. Juist toen hij de
voordeur wilde opendoen, kwam zijn vader thuis. Hij zag Bart in zijn witte hansop
achter de voordeur staan en wilde hem ijlings naar bed brengen. Maar Bart klemde
zich met zijn twee droog-gloeiende handjes aan de deur vast en riep dat hij naar
Lucie en Roosje wilde. Zijn vader rukte hem los van de deur, wikkelde hem in zijn
overjas en bracht hem naar bed.
Toen Bart weer naar school mocht, was hij te zwak om het heele eind vier keer
daags te loopen. Op zolder stond een oud wagentje waarin Bart was gereden toen
hij twee jaar was. Daarin reed Pietje hem nu naar school. Er woei een scherpe wind
en Bart werd in een groote plaid gewikkeld vóor hij in het wagentje ging. ‘Baaltje
wol’ noemde Pietje hem, toen hij 's morgens werd uitgeleid door zijn vader, juffrouw
Donk en de keukenmeid.
Bart werd den eersten morgen met gejoel begroet bij zijn aankomst in zijn wagentje
voor de schooldeur. De grootere jongens lachten hem uit en Dof toonde hem de
duidelijkste minachting.
Toen Pietje hem met het wagentje uit school haalde en ten aanschouwe van al
de woelende, duwende, springende jongens hem in de plaid wilde wikkelen, zei
Bart dat hij niet wilde. Pietje beweerde dat hij ‘kuren’ had, en trachtte Bart met geweld
in de wagen te zetten. Een kring jongens lachten hoonend om zijn nederlaag. Bart
keek wanhopig om zich heen en zette het op een loopen.
Pas een straat verder haalde Pietje hem in. Zij kwam hijgend aanhollen, het
wagentje rammelde achter haar aan over de steenen.
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Bart kon niet harder loopen en moest zich laten grijpen. Pietje schudde hem door
elkaar onder een vloed van bijvoeglijke naamwoorden zette hem met een harde
bons in de wagen en zei met dreigend-opgeheven wijsvinger: ‘Kom jij er eens uit!’
Ze legde Bart vast in de plaid en voerde hem als oorlogsbuit naar huis.
Bart voelde zulk een wemeling van drift en haat tegen het schepsel met het gele
gezicht, het vette haar en de harde handen, dat sterker was dan hij, dat hij machteloos om zich te bewegen - zijn oogen dicht deed om haar niet langer te zien.
Pietje zette de wagen neer en gebood hem, oogenblikkelijk zijn oogen open te
doen.
Bart antwoordde haar zelfs niet en hield zijn oogen stijf dicht. De gedachte aan
Carolientje was hem komen sterken. Moed om alles te trotseeren deed het bloed
naar zijn wangen stijgen.
Pietje bedreigde hem met een flink pak slaag als hij niet terstond zijn oogen open
deed en met die malle kuren ophield.
Bart voelde dat hij voor zijn heele verdere leven zijn zelfrespect zou verliezen als
hij toegaf. Hij zweeg en volhardde.
Pietje schudde hem opnieuw door elkaar, maar bij Bart's ongewone hardnekkigheid
begon zij te gelooven dat er iets aan zijn oogen scheelde. Tegelijk drong het tot
haar door dat dit niet de geschikte manier was om een ziek zwak jongetje te
behandelen. Zij haalde dus haar schouders op en deelde Bart mee dat hij maar in
zijn vet moest gaarkoken. De proefneming met het wagentje werd niet herhaald.
Bart was opnieuw ziek geworden en toen hij beterde was het lente.
Op een zonnigen luwen dag ging Bart met zijn vader mee naar het museum.
Dirk's vrouw was dien winter gestorven en Dirk poetste en boende en schuurde den
ganschen dag met verdubbelde toewijding het museum als een moeder die haar
kind opsmukt. Bart liep met zijn handen op zijn rug door de zalen en ontmoette
telkens een gedeelte van Dirk, nu eens alleen zijn beenen, met de gekleurd trijpen
pantoffels, omdat de rest van zijn aanwezigheid onder een bank lag te dweilen, dan
alleen zijn romp, omdat zijn hoofd en armen in een kast met speren bezig waren.
Bart en Dirk zetten bij elke ontmoeting hun gesprek voort, zoodat zij na verloop
van tijd geheel op de hoogte waren van de jongste gebeurtenissen in elkaars
bestaan.
Tegen twaalven sprong Bart de trappen af om zijn vader te halen.
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Hij deed de deur van zijn vaders kamer open en bleef verbaasd met de knop in zijn
hand toekijken hoe zijn vader bezig was voor een kleine spiegel zijn baard uit te
kammen en zijn haar zorgvuldig glad te strijken. Hij hield haastig hiermee op toen
hij Bart hoorde; keerde zich om en bekeek zijn zoon van onder tot boven, terwijl hij
met de kam een paar onhandige streken door Barts haar deed en herhaaldelijk aan
de mouwen van zijn buisje trok waar Bart wat was uitgegroeid. Toen deelde hij Bart
mee, dat zij samen op bezoek zouden gaan. Bart keek blij want hij geloofde dat zijn
vader Lucie en Roosje bedoelde. Maar onderweg hoorde hij dat zij naar een ouden
heer en diens dochter gingen; de oude heer heette van Plate en had vroeger het
museum bestuurd. De heer Jorgen bracht er dikwijls een bezoek en nu had juffrouw
van Plate hem verzocht Bart eens mee te brengen.
Zij klauterden een lange smalle trap op - Bart's roffelende laarsjes deden twee
stappen tegen de kalme laarzen van zijn vader een - naar een donker portaal, waar
Bart hoog boven zijn hoofd een stem hoorde. Hij gaf iemand een hand en werd een
schemerige kamer binnengeleid. Voor het raam waar een groote zijden strik de
vitrage ophield zat in een rolstoel met een plaid over zijn knieën een oude heer met
bruin vel en wit haar, die ontevreden in het spionnetje keek.
‘Hier zijn ze al, vader,’ zei juffrouw van Plate en voerde Bart naar den ouden heer.
Bart keerde zich echter eerst om en keek naar juffrouw van Plate die zoo lang was
als hij nog nooit van iemand had gezien. Zij droeg een kuif die als een worst van
haar eene oor naar het andere oor stond; daarvóor lagen over haar voorhoofd eenige
verbaasde krulletjes die de kolossale afmeting van het voorhoofdvlak niet
verminderden. Juffrouw van Plate glimlachte; ze sloot daarbij de oogen en maakte
haar mond tot een bijzonder lange streep. De uitdrukking van haar gezicht die
welwillendheid bedoelde, verschrikte Bart zoo, dat hij achterwaarts naar het raam
week en daarbij den ouden heer op zijn teenen trapte. De oude heer trok een pijnlijk
gezicht, maar zei toch dat Bart een beste jongen was, waarna hij Bart's vader de
hand drukte en aan tafel gerold werd.
Bart bukte om naar de pooten van de stoel te kijken die den ouden heer voortrolde;
maar juffrouw van Plate trok hem bij zijn schouder omhoog en wees hem waar hij
zitten moest.
Bart's vader was in druk gesprek met zijn gastheer, juffrouw van Plate schonk
koffie in en zei af en toe ook een enkel woord, waarnaar
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Dr. Jorgen oplettend luisterde. Bart zat met een groot servet om zijn hals en met
wijde open oogen rondkijkend te eten; zijn stoel was laag zoodat zijn hoofd net
boven tafel uitkwam. Zijn handen werden moe van zoo hoog te reiken, hij hield ze
dus maar op zijn knieën en haalde af en toe een stukje brood van het bord.
‘Wordt het museum goed onderhouden?’ vroeg juffrouw van Plate. Dr. Jorgen
wijdde uit over Dirk's zorgen en noodigde haar uit zelf eens te komen kijken. Bart
had zijn vader nooit zoo spraakzaam gezien. Juffrouw Plate glimlachte opnieuw en
zei dat ze heel graag eens zou komen.
Onverwacht wendde zij zich tot Bart om hem een nieuwe boteram te geven. Haar
gezicht kreeg een vreemd-kronkelige vertrekking die zij zelf voor guitigheid hield
terwijl ze vroeg: ‘Heb jij geen handen?’ Ontsteld bracht Bart zijn handen boven tafel,
waarop juffrouw van Plate tevreden knikte en zei dat ze daar behoorden te blijven.
Ze gaf een tikje op Bart's linkerhand en zei tot Dr. Jorgen dat het zeker heel moeilijk
was om iemand te vinden die wat op zijn manieren lette.
Bart's vader streek verlegen over zijn baard. ‘Over het algemeen geloof ik.... dat
het nogal gaat.... Maar....’ zei hij weifelig.
‘O!’ antwoordde juffrouw van Plate beslist, ‘een man ziet zulke dingen zoo weinig,
en vooral een man die belangrijker zaken aan zijn hoofd heeft. Maar een vrouw ziet
met een oogopslag dat er heel wat aan ontbreekt.’
Bart durfde zich niet te bewegen. Hij kreeg kramp in zijn armen van het boven
zijn macht reiken, maar juffrouw van Plate's blik scheen zijn handen op tafel vast te
spijkeren.
Eindelijk stond het gezelschap op. Bart's vader schoot gedienstig toe om den
heer van Plate naar het andere vertrek te rollen. Bart liep achter zijn vader en keek
links en rechts van diens beenen naar de rollende pooten die in hooge mate zijn
belangstelling wekten.
Hij voelde zich plotseling achteruit trekken. Juffrouw van Plate bukte zich naar
zijn oor en fluisterde: ‘niet doen’.
Bart keek haar verwonderd aan. Zij zette zich aan de ontruimde koffietafel, hield
Bart bij zijn twee schouders vast en zei: ‘Men kijkt niet naar ongelukkige menschen
die niet kunnen loopen. Je moet doen alsof je de rolstoel heelemaal niet ziet.’
Bart vond dit een moeilijke opgaaf, daar de rolstoel zoo bijzonder duidelijk zichtbaar
was, maar juffrouw van Plate
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keek hem zoo streng aan, dat hij stamelde: ‘ja juffrouw.’
‘Juist!’ zei zij tevreden. ‘Jij hebt leiding noodig, vriendje. Een zachte maar strenge
hand. Wij zullen het samen wel kunnen vinden, nietwaar?’
Opnieuw dwong haar gestrenge blik hem ‘ja’ te stotteren. Hij slaagde erin zijn
schouders te bevrijden van haar zware handen en ontsnapte naar zijn vader, achter
wiens stoel hij zich verborg.
De heer van Plate vroeg, of het hem hier nogal beviel, en of hij een prentenboek
wilde bekijken. Bart kreeg een groot boek en een stoel bij het raam. Zijn beenen
bengelden tegen de vensterbank, met moeite hield hij het groote boek op zijn schoot,
maar hij kon geen blad omslaan, omdat hij beide handen voor het vasthouden noodig
had.
Zijn oogen gleden van het boek de kamer door. De rolstoel trok hem machtig aan,
maar hij keek krampachtig een andere kant uit. In het midden van de kamer stond
een groote ronde tafel met een gehaakte witte looper. Over de piano hing net zoo'n
gehaakt wit kleed en overal waar Bart keek zag hij grooter of kleiner gehaakte witte
kleedjes.
Plotseling lachte de heer van Plate luid; Bart had eens een papegaai hooren
krassen en meende opnieuw dat geluid te hooren. Hij zocht of hij het dier niet ergens
zag, toen de heer van Plate opnieuw lachte en hij zijn vergissing merkte. Nu waren
zijn oogen zóo dicht bij de rolstoel, dat hij ze niet meer kon afwenden. Hij gleed van
zijn stoel, legde het boek op den grond en sloop naar de vreemde stoel. Juist toen
hij bukte en met zijn wijsvinger over de wieletjes streek, kwam juffrouw van Plate
binnen.
Bart keerde haastig naar zijn boek terug, maar hij voelde den gestrengen blik zoo
dringend op zich gericht, dat hij wel moest opkijken. Juffrouw van Plate vergenoegde
zich met hem aan te kijken en wendde zich toen tot zijn vader, die een stoel voor
haar aanschoof. Bart frommelde aan het boek; hij was ernaast op den grond gaan
zitten en s'oeg haastig de bladen om zonder te durven opzien.
Maar opeens wendde hij zijn hoofd om, want een forsch accoord klonk door de
kamer. Juffrouw van Plate zat voor de piano en speelde.
Bart luisterde naar de aanzwellende en wegglijdende klanken. Zijn vader zat
achterover in zijn stoel, de sigaar tusschen twee vingers van zijn neerhangende
hand. Hij hield de oogen gesloten en Bart
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voelde een aantrekkingskracht om naar hem toe te sluipen en hem te troosten over
iets dat hij kende, doch niet begreep. Hij herinnerde zich hoe zijn moeder vroeger
ook had gespeeld en daarbij liedjes voor hem gezongen. Hij dacht aan Lucie en
Roosje en voelde zich alleen en bedroefd.
Na dit eerste bezoek nam Dr. Jorgen Bart dikwijls mee naar de familie van Plate.
Bart kreeg altijd hetzelfde prentenboek en altijd speelde juffrouw van Plate piano
voor zij weggingen.
Op een Zondag toen Bart met zijn vader door het bosch wandelde vertelde hij
hem dat de oude heer van Plate gestorven was. Bart keek verheugd op: ‘Gaan we
er dan nooit meer naar toe?’ vroeg hij hoopvol.
‘Juffrouw van Plate heeft voor eenigen tijd de stad verlaten,’ antwoordde zijn
vader. ‘Maar als zij terug komt, zullen wij haar samen wat bloemen brengen.’
Bart trok zijn hand los uit die van zijn vader en liep nadenkend met hem mee.
‘Waarom moeten wij bloemen brengen vader? Ik hou niks van die juffrouw.’
‘Zij is een zeer achtenswaardige vrouw, zij heeft een sterk plichtsgevoel. Je moet
je best doen om wat vriendelijker te zijn.’
‘Ik vond Lucie en Roosje veel liever,’ zei Bart gedrukt. Zijn vader antwoordde niet.
Eenige weken later nam hij Bart mee naar juffrouw van Plate. Zij ontving Dr. Jorgen
met een zakdoek voor haar oogen. Nadat hij zijn deelneming had uitgesproken,
verwijderde zij de doek van haar gezicht en Bart merkte verwonderd dat zij geheel
niet schreide. Zij verzocht hun plaats te nemen en raakte met Dr. Jorgen in druk
gesprek over de voortreffelijke eigenschappen van den overledene. Bart zat op de
punt van de kanapee en keek met gretige blikken naar de rolstoel, die zich nu
onverhuld openbaarde.
Juffrouw van Plate had de bloemen, die Bart haar aanbood, in haar hand
gehouden. Toen ze even de kamer uitging om een vaas te halen, sloop Bart naar
de rolstoel en gaf die een voorzichtig duwtje.
‘Bart!’ zei zijn vader streng. ‘Blijf van die stoel af.’
Teleurgesteld keerde Bart naar de kanapee terug en zocht vergoeding in het
bengelen met zijn beenen.
Den daaropvolgenden Zondag kwam juffrouw van Plate voor het eerst bij hun
eten. Juffrouw Donk was dien dag buitensporig zenuwachtig, de keukenmeid uit
haar humeur en Pietje verontwaardigd,
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omdat ze moest tafeldienen. Ze deelde juffrouw Donk mee dat ze daar niet op was
gehuurd en dat dit de eerste en laatste maal zou zijn. Juffrouw Donk liet de zilveren
dessert-vorkjes die ze juist in de buffetla wilde bergen op den grond vallen en toen
Pietje ze had opgeraapt, gooide ze een kristallen likeurkaraf om zoodat de stop
brak. De keukenmeid zei dat ze om acht uur met haar vrijer uitging en dat de boel
voor dien tijd moest afloopen want zij was niet van plan haar Zondag te bederven
voor die nieuwerwetsigheden van meneer. De pasteitjes van den banketbakker
kwamen niet op het vastgestelde uur, Pietje scheurde haar witkanten schortje en
had geen ander, kortom het huis was onherkenbaar.
Juffrouw van Plate kwam 's middags met een rijtuig voor het huis. Bart stond met
zijn neus tegen de ruit gedrukt toe te kijken hoe ze uitstapte en den koetsier beval,
haar om tien uur te komen halen. Toen zij zich omkeerde, kwam Dr. Jorgen haar al
op de stoep tegemoet. Juffrouw van Plate trad het huis binnen met een waardigheid
die alles om haar heen klein deed worden. Haar lange gestalte vulde de vestibule
en maakte de gang opeens zeer smal. Dr. Jorgen geleidde haar naar de achterkamer;
hij reikte nauwelijks tot haar schouder, toen hij zich langs haar overboog om de deur
te openen.
Bart had om een hoekje gekeken en toen de deur veilig achter haar dicht was,
sprong hij de gang in. Nog net zag hij achter de keukendeur twee hoofden: van de
keukenmeid en van Pietje, verdwijnen.
Aan tafel gedroeg juffrouw van Plate zich met een vastberaden vriendelijkheid
tegenover juffrouw Donk. De oude dame had met trillende handen de soep
opgeschept en daarbij gemorst op het kanten tafelkleed. Juffrouw van Plate veegde
terstond met haar servet de druppels op, terwijl ze welwillend-verontschuldigend
zei: ‘Die soeplepels zijn soms zoo ongemakkelijk, nietwaar, maar als 't niet dadelijk
wordt opgenomen, geeft het vlekken op dit soort kant.’
Bart zat tegenover haar op zijn eigen hooge stoeltje met zijn slabbetje om zijn
hals gebonden. Zijn vader sneed het vleesch voor hem fijn en hij at met zijn kleine
vork en lepel zijn bordje leeg. In zijn ijver om flink door te eten, zooals juffrouw Donk
hem op het hart had gedrukt, lette hij er niet op dat kleine stukjes naast het bord
terecht kwamen.
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Juffrouw van Plate wendde zich met dezelfde welwillende verontschuldiging tot
juffrouw Donk. ‘Het is niet gemakkelijk om kleine jongens netjes te leeren eten,
nietwaar? Legt u nooit een apart servet onder zijn bord? 't Is zoo jammer van zoo'n
mooi kanten kleed als er zoo op wordt geknoeid.’
Juffrouw Donk stotterde: ‘Hij eet anders altijd zoo keurig.’
‘O ja?’ zei juffrouw van Plate onverstoorbaar vriendelijk, ‘ik heb het nog nooit
gezien, maar kinderen zijn zoo veranderlijk. Het is niet gemakkelijk om ze met zachte
en toch strenge hand vastheid te leeren.’
Juffrouw van Plate werd van een reusachtige lengte terwijl ze welwillend naar
juffrouw Donk keek die heel klein en mager werd.
‘Dr. Jorgen, als u mij vanavond die oude drukken eens wilt laten zien waarover
u laatst sprak, dan zal ik u zeggen of in de collectie van mijn vader dergelijke
exemplaren aanwezig zijn,’ hervatte juffrouw van Plate het gesprek met Bart's vader,
terwijl juffrouw Donk en Bart bedremmeld naar de gast staarden.
Pietje rammelde geweldig met de borden; ze smeet de vorken op tafel en rukte
de dienbak met schalen zoo ruw naar voren dat de jus over de kom spatte.
Juffrouw van Plate liet, zonder het gesprek met den heer Jorgen te onderbreken,
haar oogen naar Pietje gaan, legde haar vork met nadruk een eindje verder en zei
medelijdend tot juffrouw Donk: ‘Lastig soort, die halfwasjes,’ waarop Bart's vader
zijn meening uitsprak over de Duitsche muziek.
Dien avond werd Bart naar bed gebracht door juffrouw Donk. Pietje en de
keukenmeid waren al weg, en het huis droeg zijn Zondagavond stilte.
Juffrouw Donk hielp hem uitkleeden; haar handen trokken trillend de knoopen
van zijn buisje los. Bart stond in zijn bloote armen op de stoel naast de flakkerende
kaars van het nachttafeltje en boog zijn hoofd over de geheimzinnige strik die Pietje
's morgens in de banden van zijn chemisetje had gelegd; zijn vingers peuterden
vergeefs om het los te krijgen. Juffrouw Donk haalde uit haar reticule haar groote
gouden bril die ze anders alleen voor kousenstoppen opzette en bekeek aandachtig
de strik voor zij eraan begon te werken. Het duurde lang; Bart ging op zij linkerbeen
staan, vervolgens op zijn rechter en betuurde juffrouw Donk's haarknoetje, dat steeds
kleiner werd.
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Juffrouw Donk richtte zich eindelijk op en zei met bevende stem dat zij de knoop
niet los kon krijgen. Haar kleine donkere oogen keken Bart wanhopig aan, alsof zij
nu eindelijk haar volledige onmacht had bekend.
Bart vroeg of zij niet een schaar had om de band door te knippen. De oude juffrouw
keek verheugd op, aan die oplossing had zij niet gedacht. Toen het chemisetje dat
haar zoo zwaar beproefd had, uit was, barstte juffrouw Donk plotseling in tranen uit.
Bart sprong van de stoel en sloeg zijn armen om de oude juffrouw. Zij ging zitten
en veegde haar oogen af. Bart legde zijn hand tegen haar zacht-rimpelige wang en
keek haar ernstig aan.
‘Je bent een lieve jongen,’ zei juffrouw Donk gesmoord. Haar oude handen trokken
hem op haar schoot en voor het eerst sinds zij Bart kende, legde zij zijn gladde
jongenshoofd tegen haar borst en kuste zijn haar.
Bart lag stil in bed te luisteren hoe haar voetstappen de trap afgingen; er klonk
gerinkel van theekopjes beneden en toen zat hij opeens recht op in bed, muziek
ruischte in rijke klanken door het stille huis.
Nooit had Bart de piano in hun huis gehoord. De stilte scheen erdoor opgeschrikt,
heel de ingekeerde rust die tusschen de muren lag kwam in opstand; het was hem
of hij in een vreemd huis toefde, of hij uit zijn eigen omgeving was gebannen.
In zijn witte hansop, de armen achter zich tot steun gestrekt, de oogen wijd open,
zat hij te luisteren in zijn kleine witte bedje.
De melodie zonk neer, een akkoord besloot het stuk. Even was het stil, toen
tikkelden een paar nootjes omhoog tot een forsch begin en een stem zong bij de
piano. Het was zijn vader, hij herkende de diepe toon van zijn stem en toch was het
een ander. Bart had zijn vader nooit hooren zingen; er zwol iets driftigs in hem, hij
sprong uit bed en sloop naar de trap.
De zwakke gloed der vestibulelantaarn drong naar het donker bovenportaal. Op
een der geboende treden lag een glansplek. Als een schim verscheen hem plotseling
de glimmende doktersschedel die naast de balustrade was, toen zijn moeder ging
sterven. De wereld werd een duistere ruimte waar dreigende gestalten op hem
toedrongen. Alles wat komen ging,.... een druk, die hem zou verpletteren... nergens
een hand om vast te houden alleen zweefde hij in een gron-
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delooze verschrikking. Nu werd het komende een klomp zwart van gruwelijke
gedaante.... angst.... angst.
Door het zwart drong een gloed.... de kille vestibulelantaarn. Hier boven het
schemerig portaal in ruige warme stilte.... hij alleen in zijn witte hansop.... het oude
vertrouwde huis was nog om hem heen, buiten was de avondstilte van de donkere
straat.
Voetje voor voetje sloop hij de trap af, dicht langs de leuning. De deur van de
achterkamer stond aan, hij duwde die zachtjes verder open en keek naar binnen.
De kamer was donker; alleen aan de piano brandden twee kaarsen. Zijn vader boog
zich over den schouder van juffrouw van Plate om de muziek te lezen, die hij zong.
Tegen den muur danste een reusachtige schaduw; juffrouw van Plate wiegde
heen en weer, voor- en achterover met het tempo der muziek. Haar hoofd knikte
nadrukkelijk om de maat aan te geven, terwijl haar handen druk bewogen over de
toetsen. En volgzaam zong zijn vader mee. Bart stapte terug in de gang toen het
lied uit was. Hij hoorde nu de spreekstemmen gaan in snelle woorden. Juffrouw
Donk bracht thee en een groote schaduw gleed langs de deur: juffrouw van Plate
liep door de kamer naar de theetafel en maakte een opmerking waarover zijn vader
ingehouden lachte.
Bart stond op zijn bloote voeten in de marmeren gang, achteruit tegen de muur
geleund. Hij zag in de schemerig verlichte vestibule een vreemde mantel hangen
naast de overjas van zijn vader. De barometer glansde flauw, het matglas van de
tochtdeur borg geheimzinnige schaduwholten. Binnen vulden de stemmen de kamer,
in de vestibule murmelde het laag gedraaide gaslicht als een verweg bronnetje in
een stil en verlaten bosch.
Juffrouw Donk bracht het theeblad naar de eetkamer. Bart keek naar binnen; zijn
vader maakte een uitnoodigend gebaar naar de piano, juffrouw van Plate leunde
achterover in haar stoel en zei dat haar vingers zoowaar vermoeid raakten van al
dat spelen. Dr. Jorgen greep een van haar handen die zij ter ontspanning voor zich
uitstrekte en boog zijn hoofd erover. Bart zag zijn baard vlakbij de dikke hand met
de platte vingertoppen. Toen keek hij hooger naar juffrouw van Plate's gezicht, dat
breed vertrokken werd; zij had de oogen gesloten en haar mond was een dunne
spleet.
Bart sloop de trap op. Halverwege bleef hij staan; de muziek begon weer. Op de
bovenste tree ging hij zitten, zijn ellebogen op zijn hansopknieën, zijn kin in zijn
handpalmen.
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De verlaten schemering van de vestibule wekte even de vrees van straks, maar het
oude schemer-gevulde portaal om hem heen was veilig, van een vage troost; het
scheen hem te omarmen in een meerderwetend erbarmen, als een schoot waarin
hij vluchten kon voor kou en eenzaamheid.

VIII.
Bart herinnerde zich weinig van de trouwplechtigheid. Er waren vreemde menschen
in huis, het geurde naar bloemen en Pietje had een wit mutsje op haar vette haar.
Bart moest juffrouw van Plate een zoen geven en zeggen: ‘ik feliciteer u wel,
mama.’ Een macht waaraan hij zich niet kon onttrekken dwong hem hiertoe; maar
onmiddellijk erna holde hij de kamer uit en moest met geweld naar beneden worden
gebracht toen zijn vader en nieuwe mama afscheid namen voor hun huwelijksreis.
Bart keek op naar zijn vader die almaar over zijn baard streek en op zijn horloge
tuurde. Haastig nam hij afscheid van Bart en opende de deur voor zijn nieuwe vrouw.
Bart bleef eenige weken met juffrouw Donk alleen. Het huis werd schoongemaakt,
nieuwe meubels binnengedragen en de eerste verdieping nieuw behangen en
geschilderd. Bart liep met zijn handen op zijn rug achter behangers, ververs en
sjouwermannen en keek met groote oogen naar alle vreemde dingen.
Juffrouw Donk liep met haar reticule en een stofdoek rond. Ze had haar gouden
bril op om alles nauwkeurig te bekijken, maar Bart merkte verscheiden keeren hoe
zij de bril afzette en met de stofdoek over haar oogen veegde.
Op een middag stond Bart met zijn neus tegen de ruit gedrukt toen het rijtuig
voorreed waarmee zijn vader terugkwam. Bart luisterde of juffrouw van Plate weer
tegen de koetsier zou zeggen haar om tien uur te komen halen, maar hij kon het
niet hooren. Koffers werden afgeladen, er was geroep en heen en weer geloop.
Bart liep naar de vestibule; zijn vader tilde hem op, kuste hem en zei, dat hij was
gegroeid. Bart hield zijn vaders kaken met twee handen vast, maar moest die loslaten
toen hij werd neergezet.
Juffrouw van Plate bukte zich om hem te kussen, maar Bart deed een stap
achteruit en zei: ‘dag juffrouw,’ met zijn handen op zijn rug, Juffrouw van Plate
schudde haar hoofd en vroeg of hij nu al
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vergeten was, dat zij zijn nieuwe mama zou zijn, en het goed zouden vinden met
elkaar.
Bart bleef haar zwijgend aankijken met zijn hoofd achterover, want zij was geweldig
hoog boven hem. Hij rolde het ondereind van zijn schort om een potlood waarmee
hij dien middag had zitten teekenen. Zijn nieuwe mama stapte langs hem heen aan
den arm van zijn vader, die op de drempel van de huiskamer op zijn teenen ging
staan om haar voorhoofd te kussen en met bevende stem: ‘Welkom’ zei.
Mevrouw Jorgen snikte en zei: ‘lieve man, God zij met ons’ en toen gingen zij
binnen. Bart volgde, met het potlood in zijn mond.
Juffrouw Donk liet hem zijn schort uitdoen en zijn handen wasschen, terwijl zij
hem smeekte, om nu toch vooral netjes te eten en niet naast zijn bord te morsen.
Op zijn plaats aan tafel was met een apart servet gedekt. ‘Ik zit aan een apart
tafeltje, zie je wel?’ riep Bart. Zijn vader legde haastig zijn hand op zijn mond, met
een blik op de nieuwe mama, die met gevouwen handen en gesloten oogen zat te
prevelen boven haar bord. ‘Wat doet die juffrouw?’ vroeg Bart hardop.
Juffrouw Donk beduidde hem haastig dat hij stil moest zijn, maar mevrouw Jorgen
ontvouwde haar weldoorvoede handen, keek Bart plechtig aan en zei: ‘Ik bid God
om zijn Zegen voor ons allen.’
Bart keek angstig naar zijn vader, die op zijn handje klopte en zei: ‘Dat zal ik je
later allemaal eens verklaren. Nu zullen we mama vragen, of zij de soep voor ons
wil opscheppen.’
Juffrouw Donk reikte gedienstig de soeplepel aan en gaf de borden rond. Mevrouw
Jorgen zat aan het hoofdeinde van de tafel en keek met veldheersblik of alles in
orde was, voor zij aan haar soep begon.
‘Kan het, dat het zout vergeten is?’ vroeg zij juffrouw Donk, ‘misschien vergis ik
me?’
Juffrouw Donk sprong zoo haastig op dat de soep in de borden heen en weer
schommelde en reikte stamelend en trillend het zoutvaatje aan, dat mevrouw Jorgen
welwillend aanvaardde.
Toen de koffiekopjes binnenkwamen, wendde de nieuwe vrouw des huizes zich
tot juffrouw Donk: ‘Het is mijn gewoonte na het eten in de andere kamer de koffie
zelf klaar te maken; het lijkt mij het beste om daar vandaag maar meteen mee te
beginnen.’
‘Heel goed mevrouw,’ zei juffrouw Donk gedwee, ‘maar zal
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ik misschien vandaag nog.... u is misschien vermoeid van de reis, dacht ik....’
Mevrouw Jorgen schoof haar stoel achteruit richtte zich hoog op en zei majestueus:
‘Vermoeid ben ik nooit, beste juffrouw. Ik ben een sterke gezonde vrouw met
stalen zenuwen en een ijzeren wil. Laat ons naar de andere kamer gaan, lieve man.’
Bart gleed van zijn stoel om beter te zien hoe zijn vader met zijn nieuwe mama
heenschreed en moeite deed even groote passen te nemen als zij.
Het was een kille Septemberavond; de haard brandde zachtjes in het schemerig
vertrek. Dr. Jorgen ontstak de pianokaarsen en verzocht zijn vrouw iets te spelen,
als zij met de koffie gedaan had.
Bart had van zijn vader een wollen beertje gekregen dat zijn kop en pooten kon
bewegen. Het was ruig en warm in zijn handen; Bart had terstond een innige
teederheid voor het kleine zachte beertje gevoeld. Hij hield het tegen zijn borst
zooals Lucie vroeger Roosje droeg, streelde het kopje en bewoog zijn pooten. Hij
ging ermee bij de haard zitten, terwijl zijn nieuwe mama piano speelde en zijn vader
achterover in zijn stoel zijn sigaar rookte en naar de zoldering tuurde waar
lichtplekken heen en weer schoten van de wapperige kaarsvlam. In de eetkamer
klonk gerammel, van borden en verwijderde geluiden van de keuken drongen flauw
door. Bart, met het beertje tegen zich aan, bij de warme kachel, keek naar zijn vader
die dicht bij hem zat. Er ging iets behagelijks door hem heen. Hij tuurde naar de
zwarte ramen waarachter de kille avond school en draaide zich toen om op zijn
voetkussen om de witgloeiende kolen in de haard te bekijken. Er vielen witte krullen
en ranken naast de ronde witroode kolen, alsof de zon door bloemen scheen.
De muziek hield op. Mevrouw Jorgen stak de groote lamp aan en blies de kaarsen
uit. Het helle nuchtere licht verdreef de rijke schemering. Dr. Jorgen kwam overeind
en schoof een stoel uitnoodigend bij de haard. Zijn vrouw bleef rechtop achter de
tafel staan en zei:
‘Lieve man, ik houd van orde en regelmaat. Het is nu ruim zeven uur, ik geloof
dat dit de tijd voor Bart is om naar bed te gaan, nietwaar?’
Dr. Jorgen tikte de asch van zijn sigaar, keek op zijn horloge en
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zei: ‘Ja.... eigenlijk.... geloof ik het wel.... juffrouw Donk zal wel dadelijk komen....’
‘Het lijkt mij beter, als ik mijn taak ook hier meteen aanvaard, lieve man. Ik laat
je een oogenblik alleen, om de kleine jongen naar bed te brengen.’ Zij wenkte Bart
die zijn beertje vaster tegen zich aandrukte en onwillig opkeek.
‘Je hebt gelijk, Clara; maar dan ga ik voor vanavond mee naar boven, om Bart in
bed te leggen.’ Dr. Jorgen legde zijn sigaar neer en stond op.
Bart sprong naar zijn vader en hield diens arm tegen zijn gezicht. Maar mevrouw
Jorgen bleef op dezelfde plaats achter de tafel staan, terwijl ze met gefronsde
wenkbrauwen haar echtgenoot aankeek.
‘Het lijkt mij beter, als ik alleen ga. Dan kan ik eens rustig met de jongen praten.
En bovendien: twee groote menschen om een kind naar bed te brengen, komt dat
je niet wat overdreven voor, lieve man? Blijf jij nu met je sigaar en de krant maar
rustig hier.’
Dr. Jorgen maakte een vaag gebaar en ging weer zitten. Maar Bart hield zijn arm
vast en fluisterde: ‘Vader, ik wil niet met die vreemde juffrouw, ga nu mee asjeblief.’
Zijn vader pakte Bart's handen in zijn eene hand legde de andere op zijn hoofd
en zei: ‘Nu moet je voor altijd onthouden dat dit je nieuwe mama is, Bart, die in alles
voor je zal zorgen en je zal helpen om een flinke groote jongen te worden. Je moet
lief en gehoorzaam wezen. Wel te rusten,’ en met een kus op zijn wang werd Bart
naar zijn nieuwe mama gevoerd, die hem bij de hand nam en de deur uitging.
Met zijn beertje in zijn eene arm, zijn andere hand in de hooge hand van zijn
stiefmoeder werd Bart de kou van de gang gewaar. De regen plaste langs het huis,
het ruischte langs het raam van zijn kamertje.
Zwijgend schoof mevrouw Jorgen het gordijn voor het zwarte raamvlak en ontstak
de kaars. Bart klom op de stoel naast het nachttafeltje en bleef wachten met het
beertje in zijn arm tot hij werd uitgekleed. Maar zijn stiefmoeder ging op de rand van
zijn bed zitten en zei: ‘kom eens bij me, Bart.’
Zij ving zijn vrije hand en hield die stijf vast, alsof hij anders zou wegloopen. Bart
luisterde met zijn oogen op het beddekleedje gevestigd, hoe zij hem vermaande tot
gewilligheid en gehoorzaamheid. ‘Je vader moet trotsch op je kunnen zijn later,
daarom zal ik je een
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verstandige opvoeding geven; ik zal streng zijn maar rechtvaardig, ik wil stipt
gehoorzaamd worden. Dit moet je goed onthouden, dan kunnen wij een prettig leven
hebben.’
Bart staarde onbewegelijk naar het beddekleedje. ‘En dan heb ik met vader
afgesproken, dat je voortaan een gebedje zult opzeggen voor het eten en voor het
gaan slapen. Je moet 's Zondags ook naar de Kerk, ik zal je meenemen, want vader
heeft het te druk met zijn werk om mee te gaan. Als ik verhinderd ben, moet je met
Pietje gaan. Verder moet je geen juffrouw of mevrouw meer zeggen, maar mama.
Begrijp goed, dat ik voortaan hier in huis woon en dat je niets mag doen zonder het
mij vooraf te vragen. Vader kan niet met al die kleinigheden worden lastig gevallen,
die gaat zich nu geheel aan zijn werk wijden.’
Bart staarde nog steeds naar het beddekleedje.
‘Heb je me begrepen?’ De stem dwong hem op te zien en te knikken.
‘Knikken is geen antwoord. Ja mama.’
Bart keek afwerend naar haar strak gezicht, en fluisterde ‘ja mama.’
‘Ziezoo. Dat is voor vanavond genoeg. Morgen zal ik je vertellen van God en je
de gebeden leeren. Ik zal nu voor jou het Onze Vader opzeggen.’
Bart hoorde vreemde woorden aan zich voorbijgaan, hij luisterde niet meer en
draaide aan de pooten van het beertje.
Toen hij in bed lag, bukte mevrouw Jorgen en gaf hem een kus op zijn voorhoofd.
‘Ga nu maar gauw slapen,’ zei met een vertrekking van haar gezicht die een
glimlach beduidde. ‘Geef mij dat beertje, dat hoort niet in bed.’
‘Het beertje is van mij,’ zei Bart.
‘Hoor je wat ik zeg: geef mij het beertje. Het mag hier op de stoel staan.’
Bart gaf het beertje, en dook onder de dekens. Hij hoorde zijn stiefmoeder de
deur uit en de trap afgaan.
Toen gooide hij de dekens van zich af sprong uit bed en knielend voor de stoel
sloeg hij zijn armen om het beertje terwijl groote snikken hem schokten.
Even later ruischten snelle klanken door het huis, de eene melodie vlocht zich
aan de andere en buiten plaste de regen in de koude straat.
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IX.
‘Bart Jorgen, als ik je nu nog eens zie afkijken, moet je om 12 uur al de sommen
overmaken.’
Bart keek verschrikt naar het barsche gezicht van zijn nieuwen meester. De derde
klas had hem de juffrouw der vorige klassen doen verliezen. De nieuwe meneer
boezemde Bart angst in. Hij had een rood gezicht met een grijzende vlok haar
midden op zijn voorhoofd temidden van een groote kale vlakte. Tegen zijn
achterhoofd groeide het haar welig en stond met een sierlijke golf achteruit. Zijn
gezicht droeg baard noch snor, zijn bovenlip was iets tekort en daardoor deed hij
soms aan een buldog denken die kwaad zijn tanden laat zien. Meneer had
bleekblauwe oogen die vochtig glimmerden en een zeer roode neus. Als hij boos
werd, kneep hij zijn oogen tot op de helft dicht en trok zijn bovenlip op. Hij bleef den
schuldige aan een misdrijf dan een paar seconden aankijken alsof hij zich bezon
op een extra wraakneming.
Het was doorloopend muisstil in de klas, hij heerschte met een absolute orde. De
jongens zaten allen keurig rechtop, rekenden alsof hun leven ervan afhing en keken
bij de minste klank van meneer's stem schichtig op alsof ze straf verwachtten.
Bart boog zich over zijn rekenschrift en een kwartier lang slaagde hij erin aan
niets anders te denken. Toen trok de stilte in het lokaal zijn aandacht, hij tuurde
naar de ramen, waarvan de kozijnen geen groene bloempotten droegen, maar
ijzeren bakken en kubussen met getallen en streepjes erop. De hemel liet een stuk
blauw zien tusschen bonkig-grijze wolkbrokken. Bart's blikken gleden naar de
gebogen jongenshoofden, hij hoorde hier en daar getallen prevelen. Meneer liep
tusschen de rijen banken door om sommen na te kijken, hij naderde Bart. Haastig
begon Bart aan de laatste kolom; hij schreef al de sommen onder elkaar zonder
uitkomst en keek toen naar de lei van Piet de Jong naast hem. Die had de heele
kolom al. Bart schreef het getal op dat hij bij Piet zag staan en nog een en nog een.
Toen hij het laatste wou opschrijven, werd zijn schrift plotseling weggetrokken.
Meneer stond naast hem. Bart keek op naar zijn blikkerende tanden en geniepig
dichtgeknepen oogen.
‘Dat gaat gemakkelijk, hè. Jongens, kijk jullie eens allemaal naar die flinke jongen
hier. Die zit àl zijn sommen over te schrijven. Hoe heet je?’
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‘Bart,’ fluisterde hij, heetbeschaamd onder de blikken der jongens.
‘Hardop, dat ze allen goed hooren hoe de afkijker heet.’
Bart zweeg. Meneer trok zijn lip nog hooger op.
‘Jij bent een flinke jongen hoor! Dan zal ik het zeggen. Bart Jorgen is het, die hier
zit over te schrijven. Is er nog iemand die dat doet? Jij bent de eenige bedrieger.
Om twaalf uur zullen we mekaar nader spreken.’
Toen Bart om bij eenen thuiskwam, hadden zijn vader en stiefmoeder al koffie
gedronken. Bart schoof met neergeslagen oogen op zijn stoel.
‘Wat is er gebeurd?’ vroeg mevrouw Jorgen.
‘Ik moest schoolblijven,’ stamelde Bart.
‘Wat had je gedaan?’ vroeg zij opnieuw.
‘Ik kon de sommen niet,’ jokte hij.
‘Zoo!’ zei mama nadenkend. ‘Man, we moeten er eens over praten of hij geen
aparte rekenles moet hebben, hij schijnt achterlijk te zijn.’
‘Hij is het eerste jaar veel ziek geweest,’ zei Dr. Jorgen.
‘Ja, maar hij zit nu in de derde, ik zal er eens met zijn onderwijzer over spreken.’
Om vier uur zag Bart zijn stiefmoeder in de schoolgang. Zij stond voor de kapstok
der eerste klas en stak enorm hoog uit boven de lage haken.
Bart zag haar naar meneer toegaan en hij sprong naar buiten in de straat waar
het wemelde van jongens in de middagklaarte van de herfst.
Piet de Jong en Dof Pijpers waren aan het knikkeren. Bart ging op zijn hurken de
knikkers gade slaan. Hij had vijf knikkers in zijn zak en haalde ze met trots te
voorschijn, een was groot en roodgemarmerd, de anderen blauw en grijs.
‘Meedoen?’ vroeg Dof. Bart knikte. Piet schoot de roodgemarmerde dadelijk in
het putje, Bart wen twee knikkers van Dof. Net toen hij de derde wou mikken kwam
een rijtuig langs de stoep, hij moest uitwijken en Dof pakte een van Bart's blauwe
knikkers.
‘Die is van mij,’ zei Bart.
‘Je hebt verloren,’ zei Dof, ‘nietwaar Piet?’
‘Nietwaar, het kwam door het rijtuig,’ riep Bart.
‘Je jokt, je bent een gemeene bedrieger,’ riep Dof, ‘meneer zegt het zelf, een
valsche jongen ben je.’
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‘Je ben zelf een valscherd,’ riep Bart.
‘Bedrieger, bedrieger!’ riep Dof en gaf Bart een stomp. Bart wilde wegloopen maar
Dof greep hem vast, ze rolden op den grond, stonden weerop. Net toen Bart zich
had losgerukt, vloog Piet op hem aan. Bart trapte en sloeg van zich af en zette het
toen op een loopen.
Op den hoek van de straat bleef hij hijgend staan en keek voorzichtig om het
hoekje of Dof weg was. Hij zag Piet met zijn moeder weggaan en liep terug naar
school. Mama wachtte hem op in de gang, met dichtgeknepen lippen. Bart stak zijn
hand omhoog, maar mama greep die niet vast, dus liep hij zoo maar mee. Den
heelen weg zeiden ze geen van beiden een woord.
Thuis ging Bart op het bovenportaal met zijn trein rijden. Zijn vader kwam voor
het eten niet meer in zijn studeerkamer zooals vroeger. Als hij thuiskwam van het
museum ging hij in de achterkamer bij zijn vrouw zitten, tot het eten klaar was. Bart
speelde ongestoord op het portaal. Na het eten moest hij nu huiswerk maken en
nooit zat hij meer op het voetkussen naast den schoorsteen in vaders studeerkamer.
Juffrouw Donk was een paar dagen nadat mama haar intrek bij hun had genomen,
weggegaan. Bart had haar met Pietje naar het station gebracht. Juffrouw Donk
schreide toen Ze zich naar Bart's gezicht bukte. ‘Zal je me eens schrijven,’ nokte
ze en Bart beloofde: ‘wel elken dag een brief of misschien een kaart.’ Juffrouw Donk
stapte de hooge tree van de coupé op en verloor haar paraplu die onder den hoogen
trein op de grijze grond tusschen de rails viel. Bart zei dat hij er best onder kon
kruipen maar Pietje rukte hem hard bij zijn arm terug. De conducteur raapte de
paraplu op, meteen floot de trein, Pietje tilde Bart op om juffrouw Donk nog een kus
te geven, maar de trein reed al en zij wenkte Bart neer te zetten. Bart en Pietje
bleven wuiven, juffrouw Donk's hoedspriet schokte heen en weer, ze liet haar
zakdoek uit het portier wapperen boven haar gelig ontdaan gezicht en de trein gleed
weg een hoek om. Kort daarna was Pietje vertrokken. Bart had altijd gedacht dat Pietje een akelig
schepsel was maar toen zij wegging speet het hem. De laatste middag dat zij hem
uit school haalde, kocht ze een dikke reep veterdrop voor hem en Bart schonk haar
een stukje vlakgom dat op dat oogenblik zijn hoogste belangstelling bezat. Zij bleven
op het drop zuigen en zoo lang om het plantsoentje heen wandelen

Groot Nederland. Jaargang 19

369
dat Bart zijn vrees uitte om telaat thuis te komen. ‘Ik zal je 's wat zeggen,’ zei Pietje,
plechtig stilstaand, ‘ik heb nou voor goed maling aan die opgeblazen juf en als ik
nou met je naar huis ga, dan is het, om voor jou niet averechtsch te wezen. Maar
als ze haár een kopje kleiner maakten dan was ze nog te groot voor de middenmaat.’
Pietje snoof als een paard, trok haar schort recht en keek triomphantelijk neer op
Bart, die met ontzag luisterde. Den volgenden ochtend was Pietje vertrokken en
Bart hoorde nooit meer van haar. Een week later ging de keukenmeid weg en er
kwam een nieuwe meid ‘voor alles,’ die een poos later de plaats vrijliet voor een
reeks opvolgsters. Mevrouw Jorgen schreef iedere maand op advertenties en
beklaagde zich dat ze ‘de goede’ maar niet vond.
‘Lieve man’, zei ze vastberaden toen Dr. Jorgen haar voorstelde om het eens wat
langer met de zelfde meid te probeeren, ‘lieve man, op een schip kan maar éen
kapitein wezen. Laat de zaken aan mij over, tenzij je je te beklagen hebt over het
huishouden. Ontbreekt het je aan iets?’
Dr. Jorgen haastte zich het tegendeel te verzekeren. ‘Welnu,’ hernam de vrouw
des huizes, ‘ik zoek net zoolang tot ik de goede gevonden heb. Dat gaat in het begin
met moeilijkheden gepaard, maar ik heb nooit tegen moeite opgezien.’
Mevrouw Jorgen bleef heel haar verder leven ‘de goede’ zoeken. Soms meende
zij die te hebben gevonden, maar juist op het oogenblik dat zij haar voldoening
hierover uitsprak, kwam de meid haar opzeggen en begon de jacht van voren af
aan.
Mevrouw Jorgen had het doorloopend druk met de nieuwe meid in te wijden en
kon daardoor niet zooveel zorg aan ‘de kleine jongen’ besteden als zij wel had
gewild. Daarom zocht Bart na vieren en op vrije middagen zijn eigen heil. Soms
speelde hij in de straat met Dof en een paar andere jongens maar weldra werd hem
dit verboden, omdat mama zei dat hij er ‘ruwheid’ van leerde.
Zoo speelde hij in de schemering alleen met zijn treinen op het bovenportaal. Hij
kroop op zijn knieën naast de locomotief, sissend en fluitend, maar gedempt, omdat
mama hem anders verbood met de trein te spelen.
Dezen middag scheen het vroeger donker. Bart zat naast zijn locomotief tegen
de balustrade geleund en zuchtte. Hij peuterde aan een lorrie en keek lusteloos
naar de rood- en groene kipkar. Hij hoorde
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de sleutel in het slot en de voordeur opengaan. Zijn vader kwam thuis.
Zoodra hij de deur van de achterkamer dicht hoorde gaan, sloop Bart de trap af.
Er was iets dat hem dreef om aan de deur te luisteren.
‘Het is jouw zoon,’ hoorde hij mama zeggen, ‘dus jij moer weten hoe je wilt
handelen. Mij komt de zaak heel ernstig voor.’
Zijn vader liep heen en weer door de kamer. ‘Ik geloof dat je het wat te zwaar
inziet. Ieder kind doet wel eens zoo iets....’
‘Beste man, iedere vader is verblind voor zijn kind. De jongen is huichelachtig,
onoprecht en als dat kwaad niet in den wortel wordt aangetast, dan krijg je het er
niet meer uit.’
‘Lieve Clara, het komt me voor dat je wel eens wat te streng voor den jongen
bent.’
‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden,’ zei mama. Toen bleef het stil.
Bart sloop terug naar de trap, maar bij zijn eerste stap. werd de deur opengeworpen
en mama greep hem bij zijn kraag.
‘Wat deed je daar?’ Haar stem donderde in zijn ooren.
‘Niets,’ stotterde Bart, vuurrood trachtend los te komen. Mama voerde hem de
kamer binnen, hield met de linkerhand zijn elleboog vast en strekte de andere naar
Dr. Jorgen uit.
‘Zeg nu nog, dat ik me vergis in dit karakter,’ zei ze plechtig. ‘Zeg nu nog, dat ik
de zaken te donker inzie, zeg nu nog dat dit kind geen leugenaar, bedrieger en
luistervink is.’
Dr. Jorgen stond Bart verwonderd aan te kijken, alsof hij hem voor het eerst zag.
‘Bart, wat deed je achter de deur?’ vroeg hij zacht.
Bart trachtte vergeefs zijn arm los te krijgen uit mama's greep en keek hulpeloos
naar zijn vader.
‘Ik vond de treinen niks leuk vandaag,’ zei hij stug.
‘En toen wou je beneden komen, maar bleef bij de deur slaan?’ vroeg zijn vader.
Bart knikte.
‘Maar waarom kwam je niet binnen?’
Bart haalde zijn schouders op. Dr. Jorgen herhaalde zijn vraag en begon, toen
hij geen antwoord kreeg, uitvoerig zijn neus te snuiten. Zijn vrouw vervolgde:
‘Je kwam niet binnen, omdat je hoorde dat papa en ik over ernstige dingen
spraken, nietwaar? Nietwaar?’ herhaalde ze zoo dringend dat Bart schuw knikte.
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‘Omdat je wel wist, dat je straf verdient, nietwaar?’
Opnieuw moest Bart knikken.
‘Omdat je hebt afgekeken en je ouders voorgelogen, daarom durfde je niet
binnenkomen, hè? Omdat je wou afluisteren wat voor straf je zou krijgen, is het niet
zoo?’ Bart keek hulpeloos naar zijn vader die nog steeds zijn neus snoot.
‘Geef antwoord,’ zei mama dreigend.
Bart fluisterde: ‘ja mama,’ waarop zij zich met een tragisch gebaar op een stoel
liet glijden. ‘Ik dacht het wel. Ik heb direct gezien, welke aard in dit kind school.’
Mama begon haar zakdoek te zoeken. ‘Al mijn moeite is vergeefsch. God heeft een
te zware taak op mijn schouders gelegd.’ Hier snoot mama krachtig haar neus.
Bart draaide aan het wieletje van de lorrie.
‘Schaam je je niet!’ riep mama plotseling. ‘Daar sta je nu met een brutaal
onverschillig gezicht en je vader huilt om wat je gedaan hebt. Voel je niet de schande
die je over je vader brengt, heb je dan heelemaal geen eergevoel als je in de klas
ten aanschouwe van al de jongens voor een bedrieger wordt uitgemaakt? O!’ mama
snoot nog harder haar neus, ‘dat ik zoo'n gevoelloos, onbeschaamd kind moet
opvoeden, dat den heelen dag met een huichelaarsgezicht rondloopt, die niemand
recht in de oogen durft te zien omdat hij vol slinksche streken zit. O, wat
goddeloosheid toch in de menschelijke ziel verwoest!’
Mama hield haar zakdoek voor de oogen en wiegde heen en weer alsof zij door
een ondragelijke pijn werd gekweld.
‘Op je knieën,’ riep ze, plotseling opspringend, dreigend tot Bart. ‘op je knieën en
bid God om vergeving!’
Bart trilde van schrik, met de lorrie in zijn twee handen zonk hij op den grond en
keek schichtig omhoog naar de wrekende gestalte.
Maar met een ongewoon snel gebaar kwam Dr. Jorgen naar voren. ‘Lieve Clara,
je weet dat ik daar niet voor ben. Het lijkt me beter dat wij eerst eens overleggen....
hm - welke.... straf.... hm - het beste zou zijn....’
Haar eene hand nog dreigend neergestrekt naar Bart, keerde mevrouw Jorgen
zich naar haar echtgenoot.
‘Dat is dus de steun, die je mij geeft bij de opvoeding van dit leugenachtig kind.
Het is wel!’
Zij verliet de kamer en gooide met een harde slag de deur achter
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zich dicht. Dr. Jorgen streek over zijn baard en zei na eenige minuten onzeker tot
Bart dat hij op moest staan.
Met strakke, onnatuurlijk-groote oogen keek Bart zijn vader aan.
‘Mama is van streek,’ zei zijn vader verontschuldigend ‘je hebt ons veel verdriet
gedaan.... veel verdriet gedaan.’ Dr. Jorgen begon heen en weer te loopen en verviel
in een van zijn diepe gepeinzen waarin hij Bart geheel vergat.
De meid kwam zeggen dat er was opgedaan, en dat mevrouw met hoofdpijn te
bed lag en niet kwam eten.
Dien avond kleedde Bart zichzelf voor het eerst uit. Zijn vader stond er hulpeloos
bij. Nadat hij Bart had toegedekt en de kaars uitgeblazen zei hij in het donker dat
Bart Zondag voor straf den heelen dag in bed moest blijven.
Bart voelde zijn vaders baard over zijn gezicht kriebelen toen hij zijn wang zocht
om die te kussen. Met een onstuimig gebaar trok hij zijn vaders hoofd naar zich toe
met zijn twee magere witte hansoparmen. Maar zijn vader legde zijn armen terug
op de deken en zei, dat hij moest gaan slapen en voortaan beter oppassen, en zijn
ouders geen verdriet doen.
‘Vader, ik zàl voortaan.... beter.... oppassen,’ hokte Bart, ‘maar...’
‘Goed, goed, maar dan niet huilen, toon dat je een jongen bent. Wel te rusten.’
Een paar uur later toen Bart nog met wijdopen oogen naar de zoldering lag te
turen, hoorde hij zijn vader aan de deur van mama's kamer tikken en aan de kruk
morrelen. ‘Clara, doe nu open, ik ben het, Clara, ik smeek je..’ riep zijn vader
gedempt.
Toen hij geen antwoord kreeg, slofte Dr. Jorgen zuchtend naar zijn eigen kamer.
Wordt vervolgd.
EMMY VAN LOON-VAN LOKHORST.
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De fortuintjes van Casanova
Tooneelspel in 4 bedrijven
Derde bedrijf.
Vorig tooneel. Het is wederom avond. Alle lichten aan. De twee spelers zitten nog
tegenover elkander, opnieuw met een stommeknecht tusschen hen in, maar het is
duidelijk, dat zij aan het eind hunner krachten zijn. Casanova is bleek, zijn toilet slordig,
zijn pruik zit scheef, zijn jabot en hemd zijn op de borst geopend. Toch speelt hij nog
met geestkracht en als Hope en Esther komen, verzorgt hij ijlings zijn toilet. Floris is
echter op. Zijn gezicht is verstijfd van slaapbehoefte. Hij kan zijn roode oogleden haast
niet meer openhouden, spreekt moeilijk en het laat zich aanzien, dat hij het weldra
zal moeten opgeven. Mme Trenti zit op een afstand van de speeltafel bij het haardvuur,
maar volgt het spel met aandacht, terwijl zij zenuwachtig haar waaiertje wuift. Prinses
Piccolomini zit achter Casanova en kijkt in zijn kaart. Ook zij is een en al
opmerkzaamheid voor het spel. Piccolomini loopt met groote stappen het vertrek op
en neer, met de handen in de vestzakken. Juffrouw Verhoeven staat achter Floris en
kijkt hoofdschuddende toe, terwijl Verhoeven het spel en de spelers bezorgd aanziet
achter het stommeknechtje. Dirk zit bij de middendeur onverschillig, kwaad geluimd.
Hij heeft twee nachten bij de spelers moeten oppassen, ofschoon hij overdag heeft
kunnen slapen. Nu vreest hij, dat het hem een derden nacht zal kosten.

1e Tooneel.
CASANOVA, FLORIS, MME TRENTI, PRINS en PRINSES PICCOLOMINI, VERHOEVEN en zijn
vrouw. DIRK.
JUFFROUW VERHOEVEN.

U bent niet wel, m'nheer Gravius, schei er toch mee uit!
VERHOEVEN.

Je kan je oogen niet meer openhouën van de slaap.
PRINS PIC.

(met ingehouden kwaadheid voor zich uit mompelende).
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Twee en vijftig uur, dat 't nou duurt! Maar die lui zijn bezeten! En graaf Zintzendorf,
die met zijn millioenen voor de keizerin is afgereisd!
JUFFROUW VERHOEVEN.

Hier, m'nheer, ruikt u 'es 'an m'n lodderijndoosie.
FLORIS

(stamelend met het laatst van zijn drift).

Loop-jelui toch voor mijn part naar den duivel!
CASANOVA

(nadat hij de kaarten, die Floris hem gaf, heeft verbeterd uit de twee hoopjes, met zekerheid
van overwinning).

‘Kapot!’
FLORIS

(stamelend).

Kapot?
Hij valt plotseling in slaap en dreigt van zijn stoel te vallen, zoodat juffrouw Verhoeven
hem moet vasthouden.
MME TRENTI

(medelijdend).

De arme jongen is zelf kapot.
CASANOVA

(opstaande).

Is-ie? Zooveel te beter!
(Zijn beenen uitstrekkende)

Ik begon aan mezelf te twijfelen.
(strijkt zijn geld bijeen en steekt het in den zak)

Wat is zoo'n Hollander taai!
PRINSES PIC.

(met de ingenomenheid van het wijfje voor het overwinnende mannetje).

En u dan?
CASANOVA.

O, ik? Ik overwin, natuurlijk!
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PRINSES PIC.

En nu gaat u zeker slapen, na 'n kaartspelletje van 52 uur.
CASANOVA

(veel beteekenend).

Slapen? Ik denk er niet aan. Ik begin pas te leven. Misschien ga ik nog naar een of
andere ‘musico’. Slapen kan ik morgen doen
(fluisterend, op zijn vinger wijzende)

Kom je straks den ‘solitaire’ bij me halen, belle princesse?
PRINSES PIC.

Ssst! Als 't hier donker is.
(Zetten fluisterend het gesprek voort).
Intusschen heeft juffrouw Verhoeven getracht Floris weer bij kennis te brengen door
hem te laten ruiken aan haar lodderijndoosje en Mme Trenti bet hem het gezicht met
water. Alles vergeefs.
JUFFROUW VERHOEVEN.

Hij slaapt.
PRINS PIC.

Hij slaapt als een nachtwacht.
VERHOEVEN.

Hij moet naar bed gebracht worden.
(roepende)

M'nheer Gravius! Hé, m'nheer Gravius!
CASANOVA

(met het oog op Piccolomini tot Verhoeven).

Zorgt u voor het geld, dat m'nheer Gravius daar op tafel heeft laten liggen?
PRINS PIC.

Het moet eerst geteld worden.
(Hij maakt een beweging naar de speeltafel).
CASANOVA

(beleefd maar beslist).

Niemand anders dan de eigenaar
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van het hotel mag er aan komen. Hij is er voor verantwoordelijk.
VERHOEVEN

(tot zijn vrouw).

Vrouw, zorg jij er dan maar voor.
JUFFROUW VERHOEVEN.

Ik zal het, zooals het daar leit, in mijn zakdoek knoopen.
(Zij doet dit).

2e Tooneel.
DEZELFDEN, HOPE, ESTHER en TONIA.
Terwijl Verhoeven en Dirk Floris trachten op te heffen, wat slechts met moeite gaat,
nemen zij hem ieder onder een arm en bewegen hem voort in de richting van de deur
rechts. Op dit oogenblik opent Tonia de middendeur en Hope en Esther treden binnen.
TONIA.

Ja, meheir, de heiren sein nog....
(zij zwijgt als zij de groep, die zich naar rechts voorbeweegt ziet).
ESTHER

(verschrikt binnenkomende en op Floris toesnellende).

Wat is dat? Wat is er gebeurd? Floris!
(zij grijpt angstig zijn hand).
FLORIS

(alsof hij droomt, glimlacht en zegt zacht).

Hessie.
ESTHER:

Floris!
MME TRENTI

(op Esther toetredende).

Het is niets, mademoiselle, monsieur Gravius is oververmoeid. Hij is bij het spel in
slaap gevallen.
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ESTHER

(geruststellend).

Mme Trenti.
(Zij spreken met elkaar).
HOPE.

Geen wonder. Hoelang heeft dat spel geduurd? 't Is nu kwart voor tienen, geloof ik.
Zorg goed voor m'nheer Gravius, Verhoeven. Laat hem maar uitslapen. Ik maak
me niets ongerust over hem.
(tot Casanova, die naderbij gekomen is)

U bent dus overwinnaar, chevalier.
CASANOVA.

Niets te beteekenen, monsieur Hope. 't Is wel vriendelijk van u en mademoiselle
(galante buiging)

dat u nog even is komen kijken.
HOPE.

Hessie had geen rust, juist omdat ik geen gelegenheid heb gehad vandaag nog
even te komen, en we noch van u noch van Floris wat hoorden. Ben je nu ook niet
moe, chevalier?
CASANOVA.

Stijf van het zitten, ja. Maar dat is over op het oogenblik, dat ik u zie.
HOPE

(ongeloovig).

Maar twee en vijftig uur.
PRINS PIC.

(nader komende).

Mijn vriend Casanova heeft in Venetië onder de ‘Looden Daken’ wel langer dan 52
weken gezeten.
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HOPE

(knikt prins Piccolomini genadig toe, en wendt zich dan tot Casanova, fluisterend).

Het is in orde.
CASANOVA

(geruststellend).

Natuurlijk is het in orde.
HOPE.

Dat wist ik ook wel. Waarom heeft u Paralis dan eerst gewantrouwd.
CASANOVA

(verbaasd).

Paralis?!
HOPE.

Ja, met den raad om de assurantie voor mijn rekening te nemen?
CASANOVA

(verschrikt).

Heeft u dat dan toch gedaan?
HOPE

(wat luider).

En waarom niet, als er drie millioen bij te winnen is?
Hun gesprek heeft de aandacht van prins en prinses Piccolomini getrokken, die eerst
hebben toegezien hoe Floris werd weg geleid.
PRINS PIC.

(tot de prinses zacht).

Drie millioen, hoor je dat?
CASANOVA.

Maar drie honderd duizend gulden te verliezen! Het orakel van Paralis zei u juist
om niet te ‘gelooven’ maar te ‘beven’. Bovendien, ik had u toch gezegd, dat Paralis....
HOPE

(tevreden).

Groot Nederland. Jaargang 19

Niet altijd te vertrouwen was. Daarom heb ik den raad van m'n dochter gevolgd.
Misschien heeft zij dit keer Paralis beter begrepen dan u.
PRINS PIC.

(zacht tot de Prinses).

Paralis, wie zou dat zijn?
PRINSES PICCOLOMINI.

Een bankier, waarschijnlijk.
HOPE.

Zoo'n risico moet een koopman voor een goede zaak over hebben. Ik begreep ook
niet waarom u zei geen vertrouwen te hebben in Paralis.
(koeltjes)

Is dat misschien politiek? Dat u zelf de assurantie wou nemen.
(Zij vervolgden hun gesprek op zachteren toon).
ESTHER

(die op den achtergrond met bezorgdheid Floris heeft zien wegleiden, tot Mme Trenti).

Die arme jongen: hij is doodop, en Casanova....
(verbaasd)

je kunt haast niets aan hem zien!
MME TRENTI.

Had ik u niet gezegd, dat hij anders is dan alle andere? Niemand kan tegen hem
op.
PRINSES PIC.

(met statige reverentie voor Esther).

Ieder ander dan monsieur Gravius had het al lang opgegeven.
ESTHER

(die beleefd maar koel den groet van de prinses heeft beantwoord).

Vindt u?
(Zij gaat naar de groep van haar vader en Casanova, waarbij zich Prins Pic. heeft
gevoegd, die de gelegenheid afwacht om zich in het gesprek te mengen).
PRINS PIC.

Graaf Zintzendorf, de ambassadeur van de keizerin
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bij de koningen van de Amsterdamsche Beurs, is vandaag vertrokken.
HOPE

(verwonderd, hoog).

Het is me bekend, prins.
PRINS PIC

(insinueerend).

Is 't waar, zooals m'n vriend Casanova zei, dat er hier dagelijks aan de Beurs
millioenen worden gewonnen en verloren?
CASANOVA

(protesteerend).

‘Vriend’!
HOPE.

Door eenvoudige kooplui soms. Door prinsen zelden.
PRINS PIC.

U is zeker een gepassionneerd speler.
HOPE.

Het spel, prins, ik moet erkennen, dat ik er haast aan verslaafd ben. Daarom doe
ik het ook bijna nooit.
PRINS PIC.

Ik ben voornemens, hier in het hotel, 'n pharao-bank te houden, morgenavond. Zou
u me het genoegen willen doen.... er komen ook 'n paar andere heeren, vrienden
mag ik zeggen. Casanova komt ook.
CASANOVA.

Pardon, ik kom niet.
HOPE

(verbaasd over het voorstel).

Hier in ‘De Bijbel’? Met onbekenden? Ik? M'nheer, waar denkt u aan? Ik speel alleen
bij me t'huis, of bij m'n vrienden in besloten kring, 'n eenvoudig hombre-tje, maar
nooit hoog.
PRINS PIC.

Een louis het fiche?
HOPE.

'n Louis d'or? Maar, prins, ziet u me aan voor een beroepsspeler?
(tot Casanova)

Is m'nheer 'n vriend van u?
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CASANOVA

(koel).

De prins heeft eens de eer gehad kennis te maken met m'n degen. Sedert dien tijd
doet hij mij ‘de eer’ aan mij ‘vriend’ te noemen.
HOPE.

Welnu, waarde prins Piccolomini, laat mij u dan zeggen dat ik nooit hooger speel
dan 'n oortje den punt.
PRINS PIC.

(ongeloovig).

Och kom.
HOPE.

Ik verzeker het u.
PRINS PIC.

Maar dat is beneden uw waardigheid, monsieur Hope, u, de voornaamste bankier
van Amsterdam! 'n Oortje? Minder kan het haast niet.
ESTHER

(meer tot Casanova dan tot prins Piccolomini).

En 't ergste is, dat papa niet tegen z'n verlies kan. Als hij meer dan een schelling
verliest, is hij uit zijn humeur.
CASANOVA.

En u spreekt zoo luchthartig over een mogelijk verlies van 300.000 gulden?
PRINS PIC.

(eerbiedig).

En over millioenen.
HOPE

(snuivend en de doos presenteerend).

Heel wat anders, heeren,
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heel wat anders. Aan de Beurs ben ik op bekend terrein. De Beurs is m'n werkplaats,
waar ik m'n beroep, m'n kunst, m'n wetenschap, wat u wil, beoefen. Ik beheersch
er de elementen van het spel in. Maar de speeltafel geeft me teveel.... hoe zal ik
het zeggen? Teveel extract van emotie. Ik kan er niet tegen. Het is me als een te
zware wijn en stijgt me naar het hoofd.
PRINS PIC.

(terzijde tot Prinses).

Niets aan hem te verdienen.
PRINSES PIC.

(als boven).

Hij is je te slim af.
PRINS PIC.

(als boven).

Maar die verduivelde Casanova schijnt toch goed bij hem in den pas te gaan. Hoe
legt hij het aan?
(luid)

Monsieur Hope, de prinses en ik, we hebben de eer.
(Beide maken plichtstatige buigingen, die even plechtstatig maar ietwat koeler, door
Hope en Esther worden beantwoord).
HOPE

(begeleidt het echtpaar tot aan de deur links van hun vertrekken).

Tot de eer, prins.
(tot de prinses)

Uw nederige dienaar, mevrouw.
PRINSES PIC.

(met haar innemendsten glimlach).

Ik hoop u toch nog eens bij ons te zien, monsieur Hope.
HOPE.

De eer zou te groot zijn.
(Hij kust haar hoffelijk de hand).
PRINS PIC.
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O, m'nheer Hope, wat 'n nederigheid voor een gebieder van zooveel millioenen!
HOPE.

Aardig, prins, heel aardig! 'n Gebieder van millioenen, zegt u. Maar m'n leger bestaat
uit lafaards, die bij het minste gevaar zich verschuilen.
(buigend)

Prins! Prinses!
(Het tweetal verdwijnt).
HOPE

(terugkeerend).

Is dat nu wezenlijk een prins?
CASANOVA.

'n Authentieke, voor zoover ik kan nagaan. Maar 'n Siciliaansche. Op Sicilië is de
helft van de bevolking prins en prinses, wat niet verhindert, dat zij....
HOPE.

Geen chemise aan het lijf hebben. Weet u dat de graaf de Saint-Germain ook
vertrokken is?
CASANOVA.

En de Fransche kroonjuweelen? Hij kwam hier om ze te beleenen.
HOPE

(een paar flonkersteenen uit den zak halende).

Hier is er een paar van. Ze zijn valsch.
ESTHER.

Toch een interessant man. Volgens zijn zeggen was hij al 'n paar eeuwen oud.
MME TRENTI

(bescheiden zich in het gesprek mengende).

De interessante mannen zijn juist het gevaarlijkste, mademoiselle. Vooral wanneer
zij niet zoo oud zijn.
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ESTHER

(de bedoeling wel begrijpende).

Vader, Mme Trenti wou afscheid van ons nemen.
MME TRENTI

(haastig).

Niet zoo, niet hier, niet nu, m'nheer Hope. U bent allebei zoo goed voor mij geweest.
HOPE

(hartelijk en beleefd).

Maar, charmante madame Trenti. U heeft ons zooveel te genieten gegeven door
uw mooie stem. En wil u nu, midden in den winter, oversteken naar Engeland?
MME TRENTI.

Graaf Zintzendorf is zoo goed geweest me een aanbeveling te geven voor een milor'
in Londen, heel invloedrijk, maar die gauw naar het Vasteland oversteekt. U begrijpt
dus....
HOPE.

Goed, goed, madame Trenti, ik zal u er een geven voor m'n agent in de City. Kom
hem morgen halen als u wil. Neen, overmorgen!
CASANOVA

(genadig).

En ik zal er u een geven voor een vriend van mij, den hertog van Sutherland.
MME TRENTI.

Milor' Sutherland? Maar dat is juist de naam van den milor' aan wien graaf Zintzendorf
mij heeft aanbevolen.
CASANOVA

(niet zonder zelfingenomenheid).

Milor' Sutherland is een van m'n vrienden, waar ik in Parijs 't meest mee omga. Met
een briefje van graaf Zintzendorf en een van mij is u zeker van uw succes. Maar ik
zie u nog wel, madame Trenti.
Mme Trenti maakt een eerbiedige buiging voor Hope en Esther, een glimlachende
hoofdknik voor Casanova en gaat dan door de middendeur heen.
ESTHER

(ondeugend).

Uw compatriote is heel lief, chevalier. U heeft haar in Venetië goed gekend, nietwaar?

Groot Nederland. Jaargang 19

CASANOVA

(met een bedwongen geeuwtje, maar niet zonder luchtige snedigheid).

Ik heb de liefste herinneringen van haar uit Venetië.
ESTHER

(koel).

Zij van u ook?
CASANOVA.

(ernstig)

Ik weet zeker, dat zij er tenminste een heeft, die zij beweert voor geen schatten te
willen missen.
HOPE.

En dat is?
ESTHER

(om hem uit den brand te helpen).

Een kostbaar juweel. Madame Trenti heeft het mij laten zien.

3e Tooneel.
DE VORIGEN, DIRK.
DIRK

(tot Hope).

M'neer, d'r is m'neer Woudheuis, die UE noodsakelijk mot spreken.
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HOPE.

Een van m'n boekhouders. Wat heeft-ie?
(verklarend tot Casanova).

Ik laat altijd het adres achter, waar ik te vinden ben. Zou er wat wezen over den
vrede van Frankrijk?
CASANOVA

(verheugd).

Dan zouden mijn 20 millioen loskomen tegen 8%?
HOPE.

In dat geval, misschien. Anders zeker niet. Ik kom dadelijk terug.
(gaat met Dirk heen).
ESTHER

(een beetje smalend).

Dus u heeft opnieuw een overwinning op m'n armen neef behaald? Eerst in het
duel, en nu in het piket? Is u er erg trotsch op.... op uw overwinningen?
(zij zet zich in den leuningstoel bij den haard).
CASANOVA

(die zich op een stoel tegenover haar plaatst).

Je bent zoo koel tegen me, Esther, het is net of iets je hindert. M'n overwinning?
Wat kan die me schelen? Je neef tartte me, en dat doet niemand ongestraft. Dat is
alles.
ESTHER

(overgaande naar de andere zijde, waar zij zich een oogenblik op de sofa zet).

Soms is een nederlaag mooier dan een overwinning.
CASANOVA

(geestdriftig).

In de liefde bijvoorbeeld.
ESTHER

(ondanks zichzelf glimlachend, terwijl zij den punt van haar schoentje bekijkt).

Ik stel mij de liefde voor als een wisselwerking van nederlaag en overwinning.
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CASANOVA

(met vuur).

De groote, de mooie liefde is zelfs in de nederlaag een overwinning!
ESTHER.

Voor den man?
CASANOVA.

Voor de vrouw ook. Heb je ooit werkelijk heel veel, maar hartstochtelijk veel van
een man gehouden?
ESTHER

(naief).

Ja zeker.... van m'n vader.
CASANOVA.

Och, je wil me niet begrijpen. Dat is niet de ware liefde.
ESTHER

(nadenkend).

De ware liefde? Is dat dan altijd zoo'n groot geluk? De ware liefde! En hangt het
van ons zelf af die te kennen? Wij zien iemand, wij hooren iemand spreken, door
onze oogen en onze ooren dringt de liefde ons hart binnen en.... we zijn verloren.
CASANOVA.

Neen, Esther, verloren nooit! Toe, m'n heerlijkheid, laat me je leeren wat liefde is.
(Hij zet zich naast haar op de sofa).
ESTHER

(lachend).

Ik ben bang, dat je lessen me te duur zouden komen. En bovendien.... Ik begin je
te kennen: vandaag ik, morgen 'n ander.
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CASANOVA

(oprecht).

Esther, je miskent me. Ik zweer je, dat wanneer je me het geluk waard vind om van
je te mogen houden, zoo dat ik hopen mag op dat nog veel grootere geluk, dat je
in staat bent te geven, dat ik je dan altijd, altijd zal blijven liefhebben, onverzwakt.
ESTHER

(sluit een oogenblik de oogen van welgevallen, dan staat zij op, spijtig).

Ja, wie weet aan hoeveel meisjes je dat al beloofd hebt. En daarna? Daarna hebt
je ze uitgelachen.
CASANOVA

(verontwaardigd).

Uitgelachen?! Maar dan zou ik een ellendeling wezen. Nee, nee, Esther.... ik erken,
dat ik zwak ben geweest voor mooie vrouwen. Dat ik die wensch te bezitten zooals....
ESTHER.

Zooals een kind een stuk speelgoed.... om het stuk te maken en er dan verder niet
naar om te zien.
CASANOVA.

O, Esther!
ESTHER.

Dank je, chevalier, het geluk van je liefde weegt niet op tegen het ongeluk er van.
CASANOVA.

Maar hoe kun-je zoo iets zeggen? Ik geloof waarachtig, dat je nooit hebt lief gehad.
ESTHER

(nadenkend).

Ik weet het niet. Misschien ja, misschien neen. 't Kan me niet schelen ook. Is het
dan zoo'n groot ongeluk om niet lief te hebben? Ik zie dat heelemaal niet in.
CASANOVA

(met gevoel).

Dat zul-je inzien op het oogenblik, dat je de liefde leert kennen. Zooveel kostbaren
tijd te hebben verloren!
(vleiend).

Maar hou-je dan wezenlijk niet van iemand, mooie Esther?
ESTHER.

Ik heb je al gezegd: van m'n vader houd ik heel veel.
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CASANOVA.

Dat kan er mee door als kinderwerk. Maar van je neef?
ESTHER

(nadenkend).

Ik zeg niet, dat ik niet van hem houd.
CASANOVA

(haar hand grijpende).

Dat is een onbepaald antwoord. Hou je van hem?
ESTHER.

Als jij m'n biechtvader was zou ik het je misschien zeggen. Nu niet. Maar.... 't is toch
geen doodzonde, hoop ik, van Floris te houden?
CASANOVA

(met overtuiging).

Het is nooit zonde van iemand te houden. Zonde is een bedenksel van afgeleefde
oude heeren en dames, die zeggen, dat ze niet meer willen, als ze niet meer kunnen;
die levensgenot ‘zonde’ noemen omdat het voor hun niet meer bestaat. Zonde??
Dat is nou weer zoo 'n echt angstvallig ideé van je, om daaraan te denken.
ESTHER

(naief).

Waarom? Wat bedoel-je?
CASANOVA.

Dat je bang bent om iets te doen, dat misschien in den grond heel onschuldig is.
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ESTHER

(glimlachend).

In den grond? Ja, maar zoo diep gaat het leven meestal niet.
CASANOVA

(met bewondering voor haar dialectiek).

Esther, er is een advocaat in je verloren gegaan. Hoe meer ik met je spreek, hoe
meer ik van je houd met een innigheid, die ik vroeger niet zoo gekend heb....
ESTHER

(door deze bewering toch wel ingenomen).

Nu ja.
CASANOVA.

Nee, toe, wantrouw me nu niet. Ja, ik heb veel vrouwen van liefde gesproken, en
ze hebben me geloofd. Maar was het dan nièt waar, dat ik van ze hield? Was dat
dan gelogen? Ik was oprecht. Esther, en ik ben oprecht, als ik je zeg, dat ik onstuimig
van je houd, dat ik alles, alles, álles voor je zou willen opofferen.
ESTHER.

Ook je vrijheid?
CASANOVA.

Zelfs mijn vrijheid.
ESTHER

(verrukt).

En je zoudt voor mij hier willen blijven, altijd hier? Zou je nooit berouw hebben?
CASANOVA

(haar in de armen nemende).

Je bent elk offer waard! Is het dan waarachtig waar, dat je van me houdt, Esther?
ESTHER

(weifelend).

Ik zou het graag willen, van je houden. Maar ik durf niet. Ik durf niet gelukkig te
wezen, met jou, Jacques. 't Zou me misschien teveel tranen kosten.
CASANOVA

(onstuimig).

Groot Nederland. Jaargang 19

Esther, wees niet zoo bang voor me. Je denkt verkeerd over me. Ik zal je zoo
gelukkig maken, dat je alleen maar tranen zult kennen van blijdschap en
dankbaarheid.
(Hij kust haar en zij laat dit toe).
ESTHER

(verheugd).

Wat zal papa blij zijn, als hij hoort, dat wij het eens zijn geworden.
CASANOVA

(teleurgesteld).

Maar ga je dat dan dadelijk aan je vader over vertellen?
ESTHER.

Natuurlijk. Hij is heel erg met je ingenomen en wil je heel graag tot schoonzoon
hebben.
CASANOVA

(als voren).

Tot schoonzoon? Hier in Amsterdam?
ESTHER.

Als papa je deelgenoot in zijn zaak maakt, natuurlijk. Maar we zouden wel heel
dikwijls naar Parijs kunnen gaan. Heerlijk, met jou in Parijs!

4e Tooneel.
DE VORIGEN, HOPE.
HOPE

(verheugd binnenkomende).

Goed nieuws!
CASANOVA

(hem tegemoet tredende).

De vrede met Frankrijk?!
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HOPE.

Och wat, Frankrijk?!
ESTHER.

Wat dan, vader?
HOPE.

Paralis heeft gelijk gehad.
CASANOVA.

Paralis?
HOPE.

Leve Paralis! Leve het kabalistische orakel! Het schip is behouden op de reede van
Texel aangekomen. De drie millioen, minus de drie ton van mijn assurantie, de twee
millioen zeven maal honderd duizend gulden, zijn mijn, zijn ons! Voor jelui ieder drie
ton, kinderen! - Ik zeg ‘kinderen’ tegen jelui, dat komt omdat ik je zoo vertrouwelijk
bij mekaar zag.... Ik zou je graag tot schoonzoon hebben, chevalier. Weet je wel,
dat wij, m'n dochter en ik, heel veel van je houden?
(tot Esther).

Och kom, Hessie, dat heeft Casanova al lang gemerkt.
CASANOVA.

Maar ik houd heel veel van uw dochter, monsieur Hope.
HOPE.

Natuurlijk. Wie zou niet van Hessie houden? Maar je zegt er niets van, dat m'n schip
zoo behouden is gearriveerd. Als Paralis me eens niet geraden had het te
assureeren, en Esther zijn raad niet zoo goed had begrepen, zou ons een aardige
winst ontgaan zijn.
CASANOVA

(ongeloovig).

En u geeft mij driemaal honderd duizend gulden, mij, Jacques Casanova?
HOPE.

In wissels op het huis Hope & Co. Je hebt ze maar te presenteeren om ze overal
gehonoreerd te zien. En Hessie krijgt evenveel in haar spaarpot.
CASANOVA

(hem de hand drukkende).

Maar, waarde heer, zoo'n gift geeft zelfs de koning van Frankrijk nooit.
HOPE.

De koning van Frankrijk is een machtig heer, maar als hij geld wil hebben, neemt
hij zijn hoed af voor de koningen van de Amsterdamsche Beurs. Waarvoor ben-je
anders hier dan met den hoed van de Allerchristelijkste majesteit in je hand?

Groot Nederland. Jaargang 19

CASANOVA

(niet zonder vleierij).

Als u wil kunt u heel geestig zijn, monsieur Hope.
HOPE

(goed gehumeurd).

Je bedoelt te zeggen, dat ik dat niet altijd wil. Goed! Goed!
ESTHER

(hem omhelzende).

Als u dan niet altijd geestig wil zijn, u wil toch wel altijd een snoes van 'n vadertje
wezen.
HOPE.

Kind, steek me niet zoo in de hoogte. Meer dan tien procent makelaarsloon krijg je
toch niet van me. Ik geloof, dat je met die beschermgeest van Casanova, met Paralis,
op goeden voet staat. Maar we moeten heen. Het is 'n dag vol emotie voor ons
geweest,
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en Casanova
(hem aankijkende)

ik wou zeggen, dat je wei rust noodig zoudt hebben, na dat spelletje piket met Floris.
Maar, drommelsche kerel, ik kan niets aan je zien. Terwijl die arme neef van me
snurkt als 'n os. Ik ben in zijn kamer geweest.
CASANOVA.

Rust? Waarom zou ik rust noodig hebben? Uw dochter alleen zou 'n stervende in
leven houden door haar charmes, en u houdt mij op door mij driemaal honderd
duizend gulden te geven. Ik voel me zoo frisch als een pas geborene.
(helpt Esther en Hope hun pelsen aandoen, die zij in den loop van het spel hebben
afgelegd).
HOPE.

Niet kwaad! Maar een beetje nachtrust is ook niet te versmaden. Allerminst voor
een Amsterdamsch bankier. Goeden nacht, chevalier.
CASANOVA

(terwijl hij Esthers pels over haar schouders hangt, kust hij haar in den nek. Zij wendt het
hoofd om en bedreigt hem met den vinger).

CASANOVA.

Gelegenheid maakt den dief.
ESTHER

(fluisterend).

Mag men u dan nooit uit het oog verliezen?
Dit wordt gedaan terwijl Hope zich naar de deur begeeft.
CASANOVA.

Goeden nacht dan, monsieur Hope.
ESTHER

(vroolijk afscheid nemende).

Goeden nacht, chevalier.
CASANOVA

(kust haar de hand).

Slaap wel, mademoiselle Esther.
(Wil hen verder uitgeleide doen).
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HOPE.

Blijf toch binnen, m'n waarde.
CASANOVA

(beleefd).

Koningen worden uitgeleid tot aan hun koets!
HOPE.

Mogelijk. Maar wij zijn maar met onze draagstoelen gekomen. M'n perden zijn nog
niet voor den winter beslagen. Goeden nacht.
ESTHER.

Goeden nacht.
CASANOVA.

Goeden nacht dan!
(sluit achter hen de middendeur).

5e Tooneel.
CASANOVA alleen, dan VERHOEVEN.
CASANOVA

(zet zich in den grooten armstoel bij den haard, waarin hij eerst het vuur aanport. Dan met
de handen in de broekzakken, strak, beide beenen lang uit, glimlacht hij vergenoegd).

Zes maal honderdduizend francs. Dank zij Paralis! Maar zooveel heeft Paralis mij
zelfs niet opgebracht, toen ik er in Venetië m'n beschermers mee beschermde.
Zesmaal honderd duizend francs! Voor zesmaal honderd duizend francs is heel wat
pleizier te koop.... in Parijs.
(Hij neemt vergenoegd een snuifje)

Die 52 uur zitten me anders toch niet in de
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kleeren.
(Opstaande en zich uitrekkende).

Gekheid! Als de mooie prinses komt, zal die me wel wakker houden.
VERHOEVEN

(komt binnen om de kaarsen uit te doen).

Vrescuus! M'nheer Casanova. Ik dacht, dat je al naar bed was.
CASANOVA

(spottend).

Maar waarom zou ik naar bed gaan? Een winternacht in Amsterdam is zoo
opwekkend! Ga jij naar bed. Je bekoorlijke wederhelft wacht je.
VERHOEVEN

(die intusschen reeds een gedeelte der kaarsen heeft uitgedaan, lachend).

‘M'n bekoorlijke wederhelft?!’ Dat moest de ouwe es hooren.
CASANOVA.

Nou, nou, Verhoeven, zoo oud is ze nog niet. Ik geef haar 'n goeie dertig.
VERHOEVEN.

Daar het ze niet genog aan, monsieur. Zeg liever 'n kleine veertig.
CASANOVA.

Doet er niet toe. 'n Vrouw is altijd zoo oud als haar man haar weet te maken. Jou
vrouw, Verhoeven, ziet er lang niet kwaad uit voor 'n man als jij. Ik maak je m'n
compliment.
VERHOEVEN

(gepikeerd).

Voor 'n man als ik?!
(op anderen toon)

Monsieur Casanova....
CASANOVA

(onverschillig, geeuwende).

Ja.
VERHOEVEN

(weifelend).
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Ze zeggen.... dat je.... 'n valschen naam draagt. Waarom doe-je dat?
CASANOVA

(is door die naief onbescheiden vraag plotseling geheel wakker. Toch wrijft hij zich even de
oogen uit om te zien of hij niet droomt). Dan meet hij Verhoeven van hoofd tot voeten en
lacht)

He?!... Wat een kostelijke kok ben je toch. Zoo' type als jij heb ik nog nooit gezien!
A la bonne heure!
(ernstig)

Waarde Verhoeven, ik zou je kunnen antwoorden, dat je er mee tevreden moest
wrezen om je rekeningen dubbel en dwars te peperen, en je gasten te snijden zonder
te vragen naar hun naam, als je hun ook niet vraagt of het hun zeer doet, dat je ze
vilt. Maar ik wil je wel antwoorden, dat mijn naam heelemaal niet valsch is. Monsieur
Hope zal je dat wel willen verzekeren.
VERHOEVEN

(niet uit het veld geslagen).

Maar u heet Casanova en niet Seingalt.
CASANOVA

(lachend).

Je treft het, m'n waarde, dat ik op het oogenblik bijzonder goed in m'n humeur ben.
(een beetje dreigend)

Maar dan ook heel goed in m'n humeur, anders....
(kalm)

Die naam van Seingalt is m'n wettig eigendom, want.... ik heb hem zelf bedacht.
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VERHOEVEN

(als voren).

Dus je bekent, monsieur Casanova, dat de Seingalt niet je eigen naam is.
CASANOVA

(ongeduldig).

Maar driedubbele... hotelhouder. Ik zeg je toch, dat ik 'em zelf bedacht heb. Ik heb
8 letters genomen uit het A.B.C., dat het eigendom is van iedereen, en daarvan
Seingalt gemaakt. Kan het eenvoudiger? Die naam wordt door niemand anders
gedragen dan door mij, en die hem mij wil betwisten zal rekening hebben te houden
met den punt van mijn degen. Kom op met je lange mes, kok! Een duel tusschen
mij en jou! O, ja, ik vergat, dat ik m'n degen heb afgedaan. Het is je geluk.
VERHOEVEN

(angstig terug deinzende).

Al goed, m'nheer, al goed, chevalier de Seingalt.
CASANOVA.

Ben je overtuigd van m'n goed recht?
VERHOEVEN.

Ja, ja, chevalier de Seingalt.... volkomen overtuigd.
Casanova breekt in een schaterlach uit.
VERHOEVEN

(naderbij komende, gerustgesteld).

Aan het A.B.C. had ik nog niet gedacht, mot-je weten.
CASANOVA

(vroolijk).

Maar daar had je in de eerste plaats aan moeten denken. Is er nog iets eenvoudigers
dan dat? Ezel!
(goedig)

Ik zeg ‘ezel’. zooals ik zou zeggen: ‘waarde vrind’, begrijp je? Aan het A.B.C. had
je moeten denken. Is jouw naam dan niet gemaakt uit letters van het A.B.C?
VERHOEVEN

(alsof hij een ontdekking doet).
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Ik heb er om de waarheid te zeggen nooit aan gedacht, maar nou je me d'r
opmerkzaam op maakt: 't is waarachtig waar ook. ‘Verhoeven!’ Allemaal letters uit
het A.B.C. Aardig!
CASANOVA.

Nu dan. En denk je dat Adam in het Paradijs ‘Verhoeven’ heeft geheeten?
VERHOEVEN

(lacht).

Verduiveld aardig, chevalier.... de Seingalt. ‘Adam Verhoeven’. Hij is goed!
CASANOVA

(ernstig).

Verhoeven, je hebt voorvaders gehad, ontken het niet.
VERHOEVEN.

Ik laat me hangen als ik ooit veel van ze gehoord of gezien heb.
CASANOVA.

Doet er niet toe: je hebt ze gehad. Iedereen heeft voorvaders gehad, Verhoeven.
Nou, een van die voorvaders van jou, die nog niet Verhoeven heette, heeft zich
Verhoeven genoemd of zich zoo laten noemen uit letters, die uit het A.B.C. genomen
waren, uit het A.B.C.
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VERHOEVEN

(met zekerheid).

Toch zou ik durven zeggen, dat ze altijd goeie christenen zijn geweest, anders wil
ik niets met ze te maken hebben.
CASANOVA.

Als jij dus het recht hebt om je Verhoeven te noemen....
VERHOEVEN.

Dat heb ik, chevalier.
CASANOVA.

Dan heb ik het recht om me Seingalt te noemen.
VERHOEVEN.

Bij m'n ziel en zaligheid, dat recht heb-je.
CASANOVA

(terwijl hij zich in zijn kamer terug trekt).

Blaas dan maar je licht uit, Verhoeven, en twijfel nooit meer aan m'n recht om een
naam te dragen, dien ik heelemaal aan mezelf te danken heb, of.... ik zal je licht
uitblazen.
(zingende in zijn kamer)...

‘Buona notte, tesoro mio!’

6e Tooneel.
VERHOEVEN alleen.
VERHOEVEN

(terwijl hij de kaarsen uitdoet).

Toch wel 'n lollige kerel, maar je weet nooit wat je aan 'em hebt, of ie 't ernstig meent
of niet. Enfin.... hij betaalt prompt z'n rekening.... gelardeerd.... terwijl die prins en
prinses.... Verhoeven.... ik geloof waarachtig, dat chevalier de Seingalt gelijk heeft
je 'n ezel te noemen.
(gaat hoofdschuddend heen, een kandelaar met licht in de hand. Het tooneel blijft
dan een oogenblik donker. Men hoort juist den torenwachter, die op den
oude-kerks-toren viermaal het sein blaast, dat alles veilig is, en een oogenblik later,
in de verte de zwakke stem van den nachtwacht, die roept:

‘bewoar je fuur en koarslicht wel, de klok heit....’
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Dan komt Casanova zonder pruik, gehuld in een gebloemde kamerjapon, zonder vest,
voorzichtig op, en gaat op den tast naar een der deuren links, waar hij voorzichtig
aankrabt. Hij blijft even midden in de kamer wachten. Als de deur dicht blijft, herhaalt
hij zijn krabben en wacht opnieuw. De prinses steekt het hoofd door de deurkier en
zegt: ‘sssst! Even wachten!’ Zij is reeds in elegant nachtgewaad. Onmiddellijk wordt
de deur gesloten. Casanova gaat op de teenen vergenoegd naar zijn kamer, waarvan
hij de deur open laat staan, zoodat een lichtschemer te zien is, die echter het tooneel
donker laat.

7e Tooneel.
JUFFROUW VERHOEVEN, CASANOVA, later TONIA, DIRK, VERHOEVEN PRINS en PRINSES
PICCOLOMINI.
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Juffrouw Verhoeven komt in een licht en luchtig nachtgewaad, met een kanten
nachtmutje op, behoedzaam door de middendeur binnen. Als zij tegen een stoel
aanloopt blijft zij even stilstaan. Op dit gerucht komt Casanova uit zijn kamer.
CASANOVA

(zacht, maar niet fluisterend).

Ben je daar eindelijk, schat?
JUFFROUW VERHOEVEN

(hem de hand op den mond leggende).

Ssssst! Ssst! Om Godswil!
CASANOVA

(drukt haar tegen zich aan en kust haar).

Heerlijke vrouw, kom mee in m'n kamer?
JUFFROUW VERHOEVEN.

Nee, nee, dat licht! Hier!
CASANOVA.

Hier?! In 't donker?! Maar dan kan ik je heelemaal niet zien, aangebedene!
JUFFROUW VERHOEVEN.

(kwijnend).

Hoeft ook niet, Jacques.
CASANOVA

(zacht protesteerend).

Maar kom dan toch mee, lieveling.
(onstuimig).

Laat me je toch in het volle licht bewonderen!
JUFFROUW VERHOEVEN

(weer met haar hand voor zijn mond), (fluisterend).

Spreek niet zoo luid! Mijn man mocht je hooren.
CASANOVA.

Piccolomini? Wat kan me dat schelen?
Zij zijn de sofa bij de twee deuren genaderd, juffrouw Verhoeven dwingt hem daarop
naast haar plaats te nemen.
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JUFFROUW VERHOEVEN.

Jacques!
CASANOVA

(haar hartstochtelijk omhelzende).

Je bent 'n engel!
Men hoort het geroep van Tonia: Diefà! Diefà! Diefà!
JUFFROUW VERHOEVEN

(opstaande).

Heere God! Wat is dat?
TONIA

(buiten).

Diefà! Diefà!
JUFFROUW VERHOEVEN

(angstig).

Die ellendige meid. Ze komt hier! Waar zal ik blijven?
CASANOVA.

In mijn kamer!
JUFFROUW VERHOEVEN.

Nee, nee, dat kan niet! Ga jij in je kamer, gauw. Ik hier achter de sofa.
(Zij verbergt zich).
Casanova gaat snel zijn kamer binnen.
TONIA

(buiten maar dichterbij).

Diefà! Dirrek! Hellep! D'r sein diefe!
Zij komen door de middendeur binnen.
Dirk is in blauwen onderbroek met slaapmuts, op zijn kousen. Hij is gewapend met
een porijzer. Woar zijnne ze nou? De diefe?
Het tooneel wordt verlicht: zij dragen ieder een kaarslicht.
TONIA.

Se motte hier weise, ik heb se hier gehaurd!
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VERHOEVEN

(komt op met getrokken mes, zonder pruik, een kaarslicht in de hand).

Waar zijn ze? Laat ze opkommen!
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PRINS PIC.

(in nachtgewaad, in de eene hand zijn degen, in de andere een kaarslicht).

Is er een dief? Waar?
PRINSES PIC.

(onder het opkomen).

Mon dieu! Mon dieu! wat ben ik geschrokken!
PRINS PIC.

Ze zeggen, dat er hier dieven zijn.
Verhoeven heeft overal rond gekeken en haalt nu zijn vrouw te voorschijn.
CASANOVA

(opkomende).

Wat is dat toch voor 'n lawaai?!
VERHOEVEN.

Naatje, wat doe jij hier?.... In 't donker?
JUFFROUW VERHOEVEN

(tot Tonia).

Akelig dier van 'n meid!
TONIA

(lachend).

Ja, he? Lekker!
(tot Verhoeven).

En tente d'r moessie sit op de lip van meheir Kesenofe!
(zij schatert).
VERHOEVEN

(verbaasd, geêrgerd).

Waaratje!
PRINS PIC.

Ze hebben mekaar gezoend!
CASANOVA
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(haalt verwonderd en geergerd het mouche van zijn lip).

Ik heb die.... vrouw.... gezoend?
(kijkt de prinses aan).
VERHOEVEN

(kwaad).

Monsieur Casanova, monsieur de Seingalt, m'n vrouw is gèèn letter van het A.B.C.
Wat denk-je wel?
(tot zijn vrouw).

Laat jij je zoenen door een ander?
PRINSES PIC.

(zacht tot Casanova).

Hadt je met dat magere varken ook al 'n afspraakje?
CASANOVA

(zacht).

't Was donker en.... ik dacht, dat jij het was!
PRINSES PIC.

Wel, nu wordt het nog mooier!
CASANOVA.

Ik was dol verliefd.... op jou.
PRINSES PIC.

(wendt zich verontwaardigd van hem af).

't Is me wat moois.
VERHOEVEN.

Monsieur Casanova, dat gaat zoo niet! Neem voor mijn part het heele A.B.C., maar
van m'n vrouw blijf je af. Als je d'r zoo zoent, dat haar mouche op jou lip komt te
zitten, dan neem je teveel van d'r in beslag. Van haar is alles van mij!
CASANOVA.

Je kunt haar voor mijn part houden. Als je vrouw het uithangteeken van ‘De Ster
van het Oosten’ op haar lip draagt, dan neem ik daar morgen mijn intrek. Ik heb
genoeg van je ‘Bijbel’!
VERHOEVEN

(woedend).

Vrouw, dat je me dat nou andoet! Op je ouwen dag!
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Juffrouw Verhoeven valt flauw in de armen van haar man.
PRINSES PIC.

(tot Casanova).

Daar hoor je het! En je dacht dat ik het was!
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CASANOVA.

In 't donker zijn alle katten grauw, en dan.... na een piket spelletje van 52 uur.
PRINSES PIC.

(vinnig).

Je hadt beter gedaan te gaan slapen. Je kunt geen ouwe vrouw meer van een jonge
onderscheiden.

Vierde bedrijf.
Een voornaam rococo-gestyleerd en gemeubeld vertrek ten huize van den bankier
Hope. Een dubbele middendeur op den achtergrond, waarvan slechts een vleugel
telkens wordt geopend. Een enkele zijdeur links. Boven de twee deuren ‘witjes’. Rechts
twee vensters met zware in ronde golvingen opgenomen gordijnen van damast in de
kleur van het ameublement afhangende uit ronde baldakijnen. Aan elken kant
vensterbankjes met kussens er op. Tusschen middendeur en zijdeur een geopend
clavecimbaal, half verscholen achter een Japansch kamerschut. Naast de zijdeur een
rococo-schoorsteen met geopenden haard, waarin een hoog opvlammend turfvuur
brand: haardstel en doofpot. Op den schoorsteenmantel een pendule in stijl met
kandelabers en spiegel. Een fauteuil met voetbankje bij het vuur. Een rococo-tafeltje
in het midden, daarbij een paar stoelen. Op den achtergrond, bij de vensters, een
Japansch kabinet, of kast met Japansc hof Chineesch porselein. Aan de wanden
familieportretten uit het tijdvak. Bij den haard een ander tafeltje met borduurraam er
op. Op den parketvloer tapijtjes.

1e Tooneel.
MME TRENTI, later CASANOVA, huisknecht.
MME TRENTI

(zit op een der vensterbankjes naar de schaatsenrijders te kijken, die in de Amsterdamsche
stadsgracht hun vermaak vinden. Telkens hoort men het geroep:

‘Leggereis 'an! - Leggereis 'an!’
Zij is ook nu in het zwart gekleed, en heeft haar pelsmantel aan, geopend, en een
fluweelen hoed op, handmof. Toch is het waaiertje voortdurend in beweging. Zij draagt
mitaines. Als Casanova wordt binnengeleid staat zij op. Huisknecht in deftig zwart,
lage schoenen, witte kousen, poederpruikje, laat Casanova door de middendeur
binnen.

Als m'nheer maar hier 'n oogenblik wil wachten: m'nheer zal dadelijk komen.
CASANOVA
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(is nu eenvoudiger gekleed, heeft pels, stok en handmof in de gang gelaten, maar draagt
het steekje in de hand. Als hij Mme
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Trenti ziet wil hij ongedwongen op haar toe gaan, maar blijft dan even pijnlijk van gezicht
stilstaan, terwijl hij zekere plaats wrijft.)

Ha. Teresa! Au!
MME TRENTI.

Wat is er?
CASANOVA

(nader komende om met haar door het venster te zien).

Gisterenmiddag schaatsengereden, op den Amstel.
MME TRENTI.

Jij?! Ken-je dat ook al?!
CASANOVA.

Dat is te zeggen: ik heb het willen leeren. Ik was in gezelschap van mademoiselle
Esther, en andere jongelui.... hum! Die monsieur Gravius was er ook bij. Maar,
cospetto! Dat is nog moeilijker dan paardrijden voor iemand, die het nooit geleerd
heeft.
MME TRENTI.

Maar hoe laat ben je dan gisteren opgestaan?
CASANOVA.

Ik heb, na m'n spelletje piket, en.... wat daarop gevolgd is....
MME TRENTI

(spottend lachend).

Je verrassend tête-â-tête met de hotelhoudster, die zeker de mooie Locandiera wil
navolgen van onzen dichterlijken vriend papa Goldoni....
CASANOVA.

Was 't maar waar!
(verontwaardigd).

Maar ik ben er in geloopen! Ik dacht, dat.... jij het was.
MME TRENTI

(uiterst verbaasd).

Ik???!!!
CASANOVA

(lachend).

Ja jij.
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MME TRENTI.

Maar hoe kon je dat denken? Alles is toch tusschen ons uit.
CASANOVA

(verliefd).

Nu ja. De oude liefde, die nooit roest.... Kortom jij of....
MME TRENTI.

De prinses?
CASANOVA.

Om kort te gaan: ik heb daarna een ongestoord slaapje gedaan van een uur of
veertien. Wat men noemt: ‘de slaap van den rechtvaardige.
Mme Trenti lacht veelbeteekenend.
CASANOVA.

Wat-blief? 't Heeft me goed gedaan. Toen heb ik m'n voetknecht laten pakken, en
ben tot groote ergernis van de Bijbelsche personen naar ‘De Ster van het Oosten’
gegaan, waarvan die madame....
MME TRENTI.

‘La bella Locandiera’!
CASANOVA.

Mij het uithangteeken, mag je wel zeggen, had....
MME TRENTI.

Had aangezoend.
CASANOVA.

Zonderlinge manier om reclame te maken voor je concurrent. Ik had haar wel kunnen
worgen! - Kijk, die daar eens
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vallen!!!! Cospetto! Wat kun-je je zeer doen, als je zoo valt op het ijs! En die
Hollanders, he? Je moet ze op schaatsen gezien hebben om te weten wat ze waard
zijn aan vroolijkheid en lenigheid. Heel andere menschen.
(pijnlijk)

La bella cosa! 't Lijkt zoo gemakkelijk en 't is zoo moeielijk.
(Doet het schaatsenrijden na)

zoo! zoo! Maar jawel! Per bacco! Waarom is er geen ijs op onze kanalen in Venetië,
's winters?
MME TRENTI.

Er is daarentegen heerlijk vanille-ijs bij Florian op het Sint-Marcusplein, 's zomers.
CASANOVA

(zuchtend).

Ja, Venetië! Zal ik er ooit terug komen?
(vroolijker, terwijl hij haar hand vat)

Maar wat kom je hier eigenlijk doen, Teresina mia?
(Hij kust haar de hand en leidt haar dan naar den haard, waar hij galant den fauteil
voor haar bij het vuur schuift, en het voetbankje klaar zet).

Wil-je niet je mantel afleggen, schat?
MME TRENTI.

Dank-je. Afscheid nemen.
CASANOVA

(ongedwongen tegen het tafeltje leunende).

't Is waar. Je gaat heen. Ben je tevreden over je séjour hier in Holland?
MME TRENTI.

't Is prachtig gegaan. Holland is een paradijs voor vreemde artisten.
CASANOVA.

En voor geheime politieke agenten, die voor hun koning geld komen leenen.
MME TRENTI.

Dat schijnt. Ze zeggen, dat je hier vijftig millioen francs komt leenen voor den koning
van Frankrijk, en er zelfs al een millioen aan verdiend hebt.
CASANOVA

(lachend, terwijl hij een snuifje neemt, nadat hij eerst Mme Trenti een prise gepresenteerd
heeft).
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't Mocht wat! Ik persoonlijk heb alle reden om tevreden te wezen, maar de koning
nog niet. Zoolang Frederik geen vrede sluit, werk ik hier ‘pour le roy de Prusse’ en
niet ‘pour Louis le Bien-Aimé’.
MME TRENTI.

‘Bien Aimé’ net als Jacques Casanova. Maar is 't dan niet waar, dat je van monsieur
Hope een millioen gekregen hebt? Piccolomini vertelde het. Die kon zijn hotelrekening
niet betalen, en zegt dat jij hem door dat kaartspel van je, dat zoo lang geduurd
heeft, hebt geruineerd.
CASANOVA

(lachend).

Alsof er wat aan hem te ruineeren was! Maar hoe weet die escroc van mijn geval
met Hope?
MME TRENTI.

Het is dus toch waar van dat millioen?
(zij staat verrast op).
CASANOVA

(lachend, terwijl hij haar hand neemt).

Waar, en niet
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waar. Lichtelijk overdreven.
(Hij neemt den solitaire van zijn vinger en schuift dien aan een der hare).

Hier, lieve Teresa, dat is voor jou. 'n Herinnering te meer aan onze liefde van
voorheen, en onze ontmoeting van nu op een voor mij zoo gelukkigen tijd.
MME TRENTI

(verrast).

Voor mij? Die prachtige diamant?
CASANOVA.

Voor jou en
(haalt een rolletje goud uit zijn vestzakje)

dit voor de opvoeding in den eersten tijd voor die andere herinnering van onze liefde,
voor Sophie.
MME TRENTI.

Goud! Voor Sophie?!
(omarmt hem aangedaan)

O, Jacques, als je langen tijd van 'n vrouw kon houden, wat zou die dan gelukkig
wezen, want wat ben-je toch lief, en altijd zoo royaal!
(droogt zich de oogen en steekt het goud in haar réticule).
CASANOVA

(onverschillig, luchtig, terwijl hij naar het clavecimbel gaat, en dan door een reetje van de
zijdeur spiedt).

Nu ja.
MME TRENTI.

Maar je trouwt nu zeker met mademoiselle Hope, geluksvogel, die je bent!
CASANOVA

(verschrikt).

Trouwen?!
MME TRENTI.

Ja, natuurlijk. Een van de mooiste en liefste meisjes, die ik in dit land gezien heb.
Ze houdt van je, Jacques.
CASANOVA.

En ik van haar. Ik ben eenvoudig dol verliefd op haar.
MME TRENTI.
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Eenige dochter van den rijksten bankier in Holland, die met je wegloopt. Wat wil je
meer?
CASANOVA.

Ik wil niets meer. Ik heb alles! Behalve, dat ik nog niet geslaagd ben met mijn leening.
Ik keer naar Parijs terug, naar m'n zoete Manon Baletti, naar m'n fabriek van gedrukte
zijde en m'n twintig snoezen van meisjes, naar het pleizier, naar het licht, naar de
liefde!
MME TRENTI

(hoofdschuddend).

En mademoiselle Hope?
CASANOVA

(nadenkend, spijtig).

Ik zal haar tot mijn spijt moeten opgeven.
MME TRENTI

(verontwaardigd).

Je bent gek! Je verspeelt 'n gelegenheid, zooals je er nooit weer een krijgt. Dat
meisje is alles en heeft alles.
CASANOVA

(nadenkend).

Ik weet 't wel. Maar wat wil-je, Teresa? 't Is m'n bestemming niet te trouwen. Ik ben
niet voor het huwelijk, en het huwelijk is niet voor mij. Ik zou de vrouw, die ik trouwde,
ongelukkig maken, en daar is mademoiselle Hope me te lief voor.... Ja, juist, daarom!
Ik trouw nièt.... uit liefde.
MME TRENTE

(met warmte).

Wat 'n redeneering!
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CASANOVA

(luchtiger).

Maar begrijp dan toch, dat mijn ziel is als die van de vogels: ik fladder, ik vlieg, ik
zet me hier, ik zet me daar, ik ben weg voor dat de menschen erkend hebben, dat
ik waard ben om naar te luisteren. Ik volg den inval van het oogenblik. Een hoogere
kracht doet me leven, zooals ik leef: God of.... Paralis.
MME TRENTE

(haar ooren dicht stoppende).

Heiden!
CASANOVA

(ernstig).

Ik ben Christen, maar versterkt door de filosofie.
MME TRENTE.

Zonder principes om er je leven naar te richten.
CASANOVA.

Mijn eenig principe is om geen principes te hebben. Heeft de vogel principes, die
voortsnelt op den wind?
MME TRENTI.

Naar den ouderdom, naar het gebrek.
CASANOVA.

Foei! Wie spreekt er van ouderdom, van gebrek? Zie me eens aan Teresa, ik ben
vijf en dertig jaar
(lachend)

ik heb pas 'n partijtje piket gespeeld van 52 uur, ben 20 maal gevallen op het ijs,
ben verliefd op jou.... ja, op jou, nog altijd!.... op die charmante prinses Piccolomini,
op.... op.... op alle mooie vrouwen en meisjes, en alle mooie vrouwen en meisjes
zijn verliefd op mij.... en je spreekt me van ouderdom en gebrek? Maar Teresa, ik
voel me de koning van het leven, dat rijk en vol in me opstuwt, en me bezielt, en
me gelukkig maakt!
MME TRENTI

(innig, terwijl zij zijn hand neemt).

Zal het altijd zoo blijven, Jacques? Zal er niet een tijd komen, dat je om je heen zult
zien naar een vrouw, naar een kind, en je je eenzaam zult voelen, en koud? Van al
de vrouwen, die je lief hebben gehad, en die jij.... ik weet het, op jou manier, ook
lief hebt gehad.... voor 'n oogenblik.... zal er dan niet een bij je zijn om de verlatenheid
van je leven te vullen door een liefkozing, die troost over wat voorbij en verloren is.
Je zult kinderen hebben.... Sophie bijvoorbeeld.... en ze zullen niet bij je zijn, je zult
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zelfs niet weten waar ze zijn, je zult aan ze denken maar zij niet aan jou.... Denk je
daar nooit aan, Jacques? Denk je nooit aan de mogelijkheid van tegenspoed?
CASANOVA

(ondanks zichzelf ontroerd).

Och kom.
MME TRENTI.

Maar je hebt toch al tegenspoed in je leven leeren kennen. In Venetië, toen je onder
de ‘Looden Daken’ gevangen zat.
CASANOVA.

Onschuldig gevangen! Vervolgd door laaghartigheid en kleinzielige Inquisitie!
MME TRENTI.

Maar de laaghartigheid, maar de kleinzieligheid kunnen je weer te machtig worden,
Jacques. Denk daaraan! 't Gaat
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ons niet altijd goed in het leven. Hier ligt je geluk maar voor het grijpen: 'n mooi lief
meisje, dat schatrijk is, en van je houdt.... hoe is het Gods mogelijk, dat je niet
dadelijk neemt wat je aangeboden wordt?
CASANOVA

(weifelend).

Maar dan zou ik moeten trouwen!
MME TRENTI.

Maar trouw dan! Iedereen doet dat toch!
CASANOVA

(luchtig nadenkend).

Casanova getrouwd? Kan dat? Bestaat dat? Nenni! Dat kan niet! Dat bestaat niet!
Dat zou de verloochening zijn van mijn goed gesternte. Ik mag het niet doen. Het
geluk lacht mij toe in de heele wereld. Ik ga waar het geluk mij lokt: ‘sequere Deum’!
MME TRENTI.

Hier lokt het geluk je, en je wilt het achter je laten, en heen gaan.
(ziet Esther van links binnenkomen).

Mademoiselle Hope!

2e Tooneel.
CASANOVA, MME TRENTI, ESTHER, later HOPE.
ESTHER

(is gekleed om schaatsen te rijden: een kort zwart fluweelen costuum en hooge rijlaarzen).

Mme Trenti, wil u me excuseeren?
(lachend)

chevalier, uitgerust van uw schaatsenrijden van gisteren?
CASANOVA

(ziet haar bewonderend aan en brengt haar hand naar zijn lippen).

U ziet er weer verrukkelijk uit, mademoiselle. Of ik uitgerust ben? Natuurlijk!!!
ESTHER.

Dan gaat u weer met ons schaatsenrijden? Ik wacht Floris ook.
MME TRENTI.
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Het spelletje piket schijnt monsieur Gravius dus geen kwaad te hebben gedaan.
ESTHER

(opgeruimd).

Het heeft hem goed gedaan. Toen vader hem gisteren over deze nieuwe uitdaging
aan den chevalierde Seingalt onder handen nam, zei hij:
(tot Casanova, glimlachend)

‘ik moet wel erkennen, dat m'nheer Casanova me in alles de baas is’. De goeie
jongen toch.
(tot Mme Trenti)

Mme Trenti, ga toch zitten.
(wijst haar den stoel aan bij den haard, terwijl zij de bezoekster van haar bontmantel
ontdoet, dien zij op een sofa legt. Dan, na een blik geworpen te hebben door het
venster, neemt zij plaats bij het tafeltje in het midden).

Wanneer denkt u te vertrekken?
MME TRENTI.

Morgenochtend, met de trekschuit. Morgenavond
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heb ik 'n concert in Haarlem, dan een in Den Haag, en dan
(met een lichte zucht)

addio, lief Holland!
ESTHER.

Ik vrees, dat mijn vader u niet zal kunnen ontvangen. Er is een post uit Duitschland
aangekomen. Er schijnt groot nieuws te zijn.
CASANOVA.

Misschien de vrede met Frankrijk!
ESTHER

(glimlachend).

Wie weet?
MME TRENTI.

Ik had monsieur Hope zoo graag nog eens willen ontmoeten. Hij is zoo goed voor
mij geweest, net als u, mademoiselle. Ik zal altijd in dankbaarheid aan u tweeën
denken.
ESTHER.

Denk aan ons in vriendschap, madame Trenti, zooals wij het aan u zullen doen. En
uw dochtertje?
(ziet daarbij veelbeteekenend Casanova aan).
MME TRENTI.

M'n lieve kind gaat natuurlijk mee. Ik heb een kostbaar cadeau voor haar gekregen.
ESTHER

(als voren)

van den vader?
MME TRENTI.

Van iemand, die veel van haar houdt, en die verdient, dat de menschen veel van
hem houden, al doet hij soms rare dingen
(opstaande)

Dan zal ik maar niet op monsieur Hope wachten, mademoiselle. U wilt wel zoo goed
zijn hem mijn dank over te brengen.
HOPE

(opgeruimd binnenkomende).

Dat is niet noodig, Madame Trenti, hier ben ik zelf om u te dienen.
(reikt haar de hand, die madame Trenti met een buiging aanvaardt. Tot Casanova).
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Goed nieuws, chevalier!
CASANOVA.

De vrede?
HOPE.

Nog niet, maar wel in uitzicht. De Fransche koersen stijgen.
CASANOVA.

En....
HOPE

(lachend).

Daar spreken we straks wel over.
(tot Mme Trenti).

Dus u gaat ons verlaten, madame Trenti?
MME TRENTI.

Niet zonder spijt en niet zonder dankbare herinnering, monsieur Hope.
HOPE.

Al wel! Al wel!
(Haar zijn snuifdoos presenteerende, waaruit zij met een dienaresse een prise neemt,
vervolgens houdt Hope de doos Casanova voor. Tot Esther).

Hadt jij niet aan madame Trenti een opheldering te vragen?
ESTHER.

Over die melodie van Scarlatti.
HOPE.

Goed kind, neem dan madame even met je mee, naar je salet, en laat ons een
oogenblik alleen.
ESTHER

(tot madame Trenti).

Heeft u nog even tijd?
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MME TRENTI.

Dienaresse, mademoiselle.
(Zij buigt voor Hope en gaat met haar mantel over den arm, heen, terwijl Esther haar
den arm biedt).
HOPE,

(terwijl hij het tweetal welgevallig even naziet en nu zelf een prise neemt).

'n Charmante vrouw! Neen, chevalier, de koning van Pruisen denkt nog niet aan
vrede, naar het schijnt, maar de kansen er op verbeteren, en meer om u genoegen
te doen dan om den Allerchristelijksten koning van Frankrijk te dienen....
CASANOVA

(verrukt).

Wel verplicht, monsieur Hope.
HOPE.

Hebben we besloten, m'n vriend Pels, en Boaz in Den Haag, en nog 'n paar andere
handelsvrienden, om die 20 millioen Fransche staatspapieren te accepteeren.
CASANOVA.

Tegen....?
HOPE.

Tegen 18 millioen 200.000 francs.... maar zonder commissieloon voor den makelaar.
CASANOVA.

Dat valt niet mee.
HOPE

(hem goedmoedig op den schouder kloppende).

Als ze in Parijs verstandig zijn, zullen ze je voor dit gemis wel schadeloos stellen.
CASANOVA.

Maar zoo verstandig zijn ze niet in Parijs.
HOPE.

Wat? Niet verstandig in Parijs?
CASANOVA.

De Parijzenaars zijn soms geestig, maar verstandig nooit.
HOPE.

Zouden ze niet verstandig genoeg wezen om je naar waarde te schatten? Ik kan
het haast niet denken. M'n waarde, als monsieur de Boulogne je niet blijkt te
waardeeren, denk er dan aan, dat ik je graag tot compagnon in m'n bankiershuis
heb.
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CASANOVA

(gevleid, glimlachend).

Dank u, monsieur Hope.
HOPE

(opgeruimd).

He, wat denk-je? Zou het de firma worden: Hope, Casanova en Paralis?
CASANOVA

(alsvoren).

Ik ben bang, dat Casanova en Paralis niet zoo soliede zouden wezen als Hope.
HOPE.

We zullen zien. Dus die 18 millioen 200.000 francs?
CASANOVA.

Ik zal er dadelijk voor naar Den Haag moeten om met graaf d'Affri, den ambassadeur,
te spreken, en dan naar Parijs.
HOPE.

In ieder geval is het geld beschikbaar. Ik ga even heen om aan Boaz te schrijven
wat hier op de Beurs besloten is. Sta me een oogenblik toe
(gaat door de middendeur heen).
CASANOVA

(met een buiging).

Ik blijf hier tot uw dienst.
(blijft
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even na denkend staan, dan gaat hij naar het venster en kijkt glimlachend naar buiten.
Er klinkt in het huis een zachte harpmuziek).

3e Tooneel.
CASANOVA, ESTHER.
ESTHER

(komt haastig op).

Is vader hier niet?
CASANOVA

(zich omkeerende en haar naderende).

Monsieur Hope is op z'n kantoor. Hij komt dadelijk terug.
Esther maakt een beweging om heen te gaan.
CASANOVA.

Esther!
ESTHER.

Ik kan madame Trenti niet alleen laten. Hoor eens hoe mooi ze speelt. Een sonate
van Domenico Scarlatti.
CASANOVA.

Alle sonates van Domenico Scarlatti zijn voor mij niet zoo mooi als jou stem.
(neemt haar hand).
ESTHER.

Neen, Jacques, toe, ik mag madame Trenti niet alleen laten.
CASANOVA.

(teeder).

Esther, ik bid je, ga niet zoo gauw heen. Laten we dan samen luisteren naar het
mooie spel van la Trenti, hoofd aan hoofd.
ESTHER

(lachend).
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Hoofd aan hoofd, chevalier, je wordt sentimenteel. Is dat onder den invloed van wat
uw Theresa u zei, toen ik daar straks binnenkwam?
CASANOVA

(luchthartig).

Ja, wat was dat ook weer?
ESTHER.

Zij sprak over uw geluk.
CASANOVA.

O ja, ze sprak over mijn geluk, dat wil zeggen: ze sprak over u.
ESTHER

(een beetje gepikeerd).

Dus u heeft een recommandatie noodig om aan mij te denken?
CASANOVA

(geestdriftig).

Dat weet je wel beter!
(nadenkend)

Teresa had gelijk. Mijn verlangen drijft me naar Parijs, morgen misschien al moet
ik vertrekken....
ESTHER

(ontsteld).

Morgen al?!
CASANOVA.

En mijn verlangen houdt me hier, bij jou, bij mijn beschermengel in Holland.
ESTHER

(die zichzelf weer meester is, niet zonder ontroering toch).

De plaatsvervangster van Paralis dus.
(met gewilde ondeugendheid)

Maar van Parijs gesproken.
(terwijl zij zich bij het vuur zet)

Hoe heet ze ook weer, die daar je hart bezit?
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CASANOVA

(haastig).

Manon!
ESTHER

(spijtig).

Ah zoo!
CASANOVA

(heeft berouw over zijn ondoordachte bekentenis en werpt zich voor haar op een knie en
vat haar hand).

Esther, waarom vroeg je me dat? Je hadt het niet moeten vragen. Wat komt het er
op aan of ik in Parijs, of waar ook, 'n vrouw of meisje het hof maak en....?
ESTHER.

En zegt dat je van haar houdt.... en haar bedriegt.
CASANOVA.

Is dat dan niet waar, als ik dat zeg, Esther? Is het nooit waar geweest? Het is waar.
Het is waar als ik jou zeg: ‘Esther ik hou zooveel van je, dat ik mezelf gevleugeld
voel van heerlijkheid, en op het leven neer zie als op een beloofd land van geluk.’
Esther dat is waar, waarachtig waar! Ik ken mezelf niet! Zoo, Esther, als ik jou lief
heb, heb ik nog nooit iemand anders lief gehad!
Esther zwijgt en laat het hoofd hangen, terwijl zij aan de franje van haar stoel plukt.
CASANOVA.

Toe, zeg wat. Zeg dat je me gelooft. Want het is waarachtig waar, Esther, jou liefde
geeft me iets rustigs, dat ik nooit gekend heb. 'n Bevrediging alsof ik mijn levensdoel
bereikt heb en niets meer verlang. Er is iets in me, dat me zegt, dat ik hier in Holland
bij jou, bij je vader het hoogtepunt van mijn leven vind. Dat ik het geluk moet
aangrijpen en vasthouden, dat ik hier gevonden heb. Want Teresa heeft gelijk: nu
ben ik nog jong, nu ben ik nog meester van mijn leven, van het leven om mij heen.
Maar wat zal het zijn als ik oud ben? Ja, ja, Teresa heeft gelijk. Er moet een vrouw
in mijn leven zijn, die met mij de toekomst tegemoet gaat. Ben jij dat dan niet, Esther?
Is de liefde, die ik voor je voel, dan niet machtig genoeg om mijn heele leven te
vullen? Toe zeg wat, mijn zoete lieveling.
Esther laat het hoofd op zijn schouder rusten en omhelst hem.
CASANOVA

(kust haar onstuimig).
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Je beheerscht me, je temt me, je bevredigt me volkomen. Jij geeft me alles, Esther!
Voortaan zal mijn leven alleen voor jou wezen. Want er is nu geen andere vrouw
meer voor me. Jou alleen heb ik lief, en niemand anders!
ESTHER

(blij uitroepend).

Jacques!

4e Tooneel.
CASANOVA, ESTHER, HOPE, later PRINSES PICCOLOMINI.
HOPE

(onder het binnentreden).

Maar dat is 'n verliefd tête-à-tête in den trant van ‘la nouvelle Héloise’, als ik me niet
vergis!
(Zich
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de handen wrijvende, en daarna zijn dochter bij de kin nemende).

Heel goed Hessie, neem jij onzen chevalier maar gevangen.
ESTHER

(is verlegen opgestaan en bloost, het harpspel is geeindigd).

Ik moet weg. Ik was hier gekomen om u te zoeken.
HOPE.

En je hebt Casanova gevonden. De ruil is, dunkt me, niet kwaad.
Esther gaat beschaamd heen.
HOPE

(opgeruimd, terwijl hij zijn dochter naziet).

M'n waarde Casanova, als Hessie en jij het samen kunnen vinden, dan zullen wij
het ook wel eens worden.
CASANOVA

(ontroerd).

Monsieur Hope, telkens wanneer ik met u of met mademoiselle uw dochter spreek
voel ik me een beter en ernstiger mensch.
HOPE.

Dank-je voor het compliment, maar ernst....? Die hebben we in Holland genoeg.
Een beetje zuidelijke luchthartigheid zal ons geen kwaad doen.
(op anderen toon)

De brief aan Boaz is geschreven, en met een expres verzonden. Wanneer wil-je
met zijn Excellentie d'Affri gaan spreken?
CASANOVA.

Zoo gauw mogelijk.
HOPE.

En dan naar Parijs?
CASANOVA.

En dan met monsieur de Boulogne, den controleurgénéral.
De huisknecht komt door de middendeur binnen en presenteert op een zilveren blaadje
een kaartje.
HOPE

(lezende).
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Prinses Piccolomini?
(verwonderd opziende).

Wat kan die me te vertellen hebben?
(tot huisknecht)

Verzoek mevrouw hier te komen.
CASANOVA.

Misschien wil de prins ook een leening sluiten aan de Amsterdamsche Beurs.
HOPE.

En het onderpand?
CASANOVA.

De juweelen van de prinses.
HOPE.

Als ze niet meer waard zijn dan die de graaf de Saint-Germain wou laten doorgaan
voor Fransche kroonjuweelen....
Prinses Pic. komt door den huisknecht binnengelaten op in een elegant wintercostuum
met mantel en pelerine, handmof. Zij maakt aan de deur een statige buiging.
HOPE

(haar buigend tegemoet gaande).

Dienaar madame. Wat verschaft mij de eer?
PRINSES PIC.

Monsieur Hope, ik hoop, dat ik u niet ongelegen
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kom.
(onaangenaam getroffen door het bijzijn van Casanova).

Ik wist niet, dat u gezelschap had....
HOPE

(haar den stoel bij den haard wijzende).

Wil u niet plaats nemen prinses?
Princes Pic gaat zitten met een lief hoofdknikje.
Hope, terwijl hij gaat zitten bij de tafel en Casanova een stoel aanwijst in de nabijheid.
Een landgenoot van u, en een bewonderaar, geloof ik, de chevalier de Seingalt.
PRINSES PIC.

(minachtend).

Monsieur Casanova bewondert gemakkelijk.
HOPE.

't Is waar, U ziet elkaar dagelijks in ‘De Bijbel’.
PRINSES PIC.

De chevalier is daar niet meer.
HOPE

(verwonderd).

Niet meer in ‘De Bijbel’? Waarom niet?
CASANOVA.

Niet de moeite waard, beste monsieur Hope. 't Beviel er mij niet langer. Ik ben nu
in ‘De Ster van het Oosten’!
PRINSES PIC.

(scherp).

Monsieur Casanova is ook 'n bewonderaar van sterren.
CASANOVA

(luchtig).

Ja, prinses, haast een sterrenwichelaar, als de nachten onbewolkt zijn.
HOPE

(beleefd).

Maar waarmee kan ik u dienen?
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PRINSES PIC.

(gemaakt verlegen).

De zaak is, dat ik u gaarne een oogenblik had willen spreken, alleen....
HOPE

(goedig).

Laat het bijzijn van den chevalier de Seingalt u toch met hinderen. Hij is een van
m'n vertrouwdste vrienden.
Casanova buigt.
PRINSES PIC.

(aarzelend).

Monsieur Hope....
(met een blik op Casanova).

prins Piccolomini is.... hoe zal ik het zeggen?.... door moeilijke omstandigheden van
den oorlog.... momenteel.... zijn goederen in Italië, weet u?.... en de postverbindingen
zijn tegenwoordig zoo moeilijk, enfin.... in geld verlegenheid.
HOPE

(buigend).

En u komt mij de eer aan doen te vragen daarin te willen voorzien.
Casanova staat op, gaat naar het venster en ziet naar buiten.
PRINSES PIC.

(haastig).

Ik sta u er borg voor.... met m'n juweelen.
HOPE

(galant).

Nooit zou ik 'n charmante prinses als u van haar juweelen willen berooven. Zoo
barbaarsch zijn wij aan de Amsterdamsche Beurs niet.
PRINSES PIC.

(koket).

Ik zou u er zeer dankbaar voor zijn, monsieur
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Hope, en u dit gaarne willen bewijzen.
(met neergeslagen oogen).

Verlang van mij wat u wil: ik ben tot uw dienst.
HOPE

(alsof hij haar niet begrijpt).

Op wat voor manier? Maar dat is immers niet mogelijk. Neen, Princesse, integendeel,
ik ben uw dienaar, maar.... niet om met prins Piccolomini een leening aan te gaan.
PRINSES PIC.

(verleidelijk).

Monsieur Hope, ik had zoo gedacht....
HOPE

(opstaande).

Dat ik gevoelig zou zijn voor uw schoonheid? Mevrouw de prinses, ik ben dat
bijzonder, en zal het u bewijzen. Permitteer me een oogenblik. Ik laat u met mijn
vriend den chevalier de Seingalt alleen. Hij zal verlangend wezen u opnieuw zijn
hulde te bewijzen.
(verlaat met een beleefde buiging het vertrek door de middendeur).
CASANOVA

(komt nader en vat haar hand).

Verrukkelijke prinses, ben-je weer uit op verovering?
PRINSES PIC.

(stoot zijn hand terug).

Chevalier, wat geeft u recht op die toon tot mij te spreken?
CASANOVA

(galant).

De vereering, die ik voor je schoonheid koester, ma toute belle!
Esther komt ongemerkt binnen, maar als zij ontdekt, dat Casanova in gesprek is met
de prinses blijft zij verschrikt stil staan en verschuilt zich achter het kamerschut).
PRINSES PIC.

(geringschattend).
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Nog al 'n compliment.... van u.... Maar monsieur Casanova.... 't is je al genoeg om
'n vrouwenrok te zien om dadelijk in verrukking te wezen!
CASANOVA.

Is dat een verwijt?
PRINSES PIC.

Natuurlijk. Maar 'n man als u is daar niet gevoelig voor.
CASANOVA

(opdringend).

Niet gevoelig? Ik? Voor een verwijt van 'n mooie vrouw? Maar als het waar is wat
je zegt, dan zijn de vrouwen daar schuld aan!
PRINSES PIC.

Onze schuld?!
CASANOVA.

Wis en zeker. Waarom zijn ze ook zoo verleidelijk? Als alle vrouwen hetzelfde
gezicht, hetzelfde karakter, hetzelfde tempérament hadden, dan zouden wij, mannen,
nooit ontrouw wezen, en zelfs nooit verliefd.
PRINSES PIC.

(ondanks zich-zelf lachend).

Dat zou een mooie wereld wezen.
CASANOVA.

Juist! Ja! Omdat het gelukkig niet het geval is, omdat
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alle jonge vrouwen zoo verschillend zijn, en elke jonge vrouw wat anders is, daarom
is het leven waard om geleefd te worden! Iedere vrouw is voor mij een nieuwe wereld
om te ontdekken en ik wensch er de gelukkige bezitter van te zijn. Iedere mooie en
jonge vrouw maakt me nieuwsgierig. Al kende ik ze allemaal op één na, dan zou ik
toch geen rust hebben voor ik die eene ook nog kende.
Esther valt op een stoel neder.
PRINSES PIC.

(lachend).

Gulzigaard! Maar het hof maken aan die madame van het hotel, met haar betrapt
te worden....!
CASANOVA

(woedend).

Cospetto! Maar ik dacht, dat jij het was!
PRINSES PIC.

Dat is een beleediging! Ik?!.... Ken je dan het verschil niet tusschen zoo'n magere
tang en mij?
CASANOVA.

't Was zoo donker.
PRINSES PIC.

Je bent niet wijs!
CASANOVA.

Ik was gek van liefde voor je, en omdat ik met jou had afgesproken en niet met
haar....
Esther die bedroefd het hoofd op den arm heeft laten zinken schreit en snikt. Door
dit geluid ontdekt Casanova haar tegenwoordigheid. Hij treedt op het scherm toe,
maar zij staat dadelijk op en verlaat haastig het vertrek door de opengelaten deur
links).
CASANOVA

(verschrikt).

Esther!
(teleurgesteld).

Zij heeft ons gehoord! Waarom ben je ook hier gekomen?
PRINSES PIC.

Nu wordt het nog mooier! Ik ben niet g komen om jou!
(Zij ziet Hope binnenkomen)

Groot Nederland. Jaargang 19

Sssst! Monsieur Hope.
HOPE.

Mevrouw, hier ben ik weer om u eerbiedig te verzoeken dit bewijs van mijn hulde
(hij geeft haar een rolletje)

wel te willen aanvaarden en te gelooven, dat men soms aan de Amsterdamsche
Beurs even galant weet te zijn als aan het hof te Versailles.
PRINSES PIC.

(ingenomen en statig buigende).

De heeren zijn daar op verre na niet zoo galant als u. Hoe kan ik u mijn dankbaarheid
bewijzen, monsieur Hope?
HOPE

(ernstig).

Door, wanneer ik weer het voorrecht zal hebben u te ontmoeten
(met nadruk)

en ik hoop, dat het in een schitterend paleis moge zijn en niet in deze nederige
koopmanswoning, die niet op de ontvangst van prinsessen is ingericht....
PRINSES PIC.

(rondziende).

O, monsieur Hope, u woont vorstelijk.
HOPE.

Dat er dan nooit meer tusschen ons sprake is van die akelige geldzaken. Daarover
spreek ik gewoonlijk alleen met mannen,
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weet u, al zijn het prinsen, om hun soms te moeten weigeren wat zij mij vragen.
Mevrouw ik heb de eer.
PRINSES PIC.

Dus....?
HOPE.

Dus, madame la princesse, tot het voorrecht en de eer u terug te zien.... elders.
(Hope schelt).
Prinses Pic. maakt een ietwat verlegen buiging, welke door Hope en Casanova statig
wordt beantwoord.
De huisknecht verschijnt aan de middendeur, om de prinses uit te laten.
HOPE

(als op een invallende gedachte).

Ik zal zelf mevrouw uitlaten.
PRINSES PIC.

(beduusd).

O, monsieur, u overstelpt me!
De twee verlaten met veel plichtplegingen het vertrek.

5e Tooneel.
CASANOVA, later ESTHER, HOPE.
CASANOVA

(ziet hen glimlachend na).

De duc de Choiseul is niet meer grand seigneur om iemand op zijn plaats te zetten
dan deze Amsterdamsche beurskoning het die intrigante gedaan heeft.
Esther verschijnt weer aan de zijdeur.
CASANOVA

(verblijd).

Esther, ben je daar gelukkig weer terug?
ESTHER
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(hoog en koud).

Chevalier, ik verzoek u mij voortaan niet meer bij mijn naam te noemen.
CASANOVA

(ontroerd).

Maar waarom niet, zoete lieveling?
ESTHER

(hevig).

Houd op! Neem me niet langer met namen die in uw mond een beleediging zijn! 't
Is uit! Uw zoete-lievelingenpraatjes willen er niet meer bij me in! Ze zijn 'n oogenblik
muziek voor me geweest, waar ik te graag naar heb geluisterd. Ik heb gedroomd.
(ontroerd)

Maar....
(hard)

ik ben wakker nu.... en de droom is uit.
(op anderen toon)

Foei, chevalier, foei!
CASANOVA.

Maar waarom dan toch, Esther?
ESTHER.

Vijf minuten nadat je mij van je eeuwige liefde hebt gesproken maak je die vrouw,
die prinses, het hof, die ook al door je teleurgesteld is....
CASANOVA

(verrast).

De prinses Piccolomini door mij teleurgesteld?
ESTHER.

Ja, die je op haar beurt verwijt, dat je die hotelhoudster uit den ‘Bijbel’ die juffrouw
Verhoeven....
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CASANOVA

(uitbarstende in woede).

Ah, dat vervloekte serpent!
(teeder)

Maar kun-je dat dan gelooven, Esther? Het is niet waar!
ESTHER.

Is 't niet waar? En wat heb ik gezien en wat heb ik gehoord?
CASANOVA

(vurig en vol overtuiging).

Dan is het nog niet waar! Als je oogen je zeggen, dat ik je ontrouw ben, dan moet
je je oogen niet gelooven. Als je ooren je zeggen, dat ik van 'n ander houd, dan is
dat gelogen! Ik, ik alleen, mijn mond alleen, die den jouë begeert, om je te kussen,
mijn lippen alleen spreken de waarheid. Esther, als ik je zeg, dat ik je hartstochtelijk
lief heb, dol lief heb, lief heb zoo als ik nog nooit een andere vrouw heb lief gehad.
(Hij wil haar omarmen, doch zij weert hem af, en ontwijkt hem).
ESTHER

(met vastheid).

En toch geloof ik u niet meer. Toch ken ik u nu beter. Ik weet nu, dat u nooit wezenlijk
van 'n vrouw hebt gehouden, zooals ik denk, dat het moet, dat is tenminste in het
oprechte geloof, dat de liefde het geluk zal zijn van ons heele leven. Dat is wat u
ontbreekt, monsieur Casanova. Geloof, geloof in vrouwendeugd, geloof in
huwelijksliefde. Chevalier, ik zeg het u nog eens: uw zoete-lievelingen-praatjes,
hebben me een oogenblik in slaap gewiegd, ik heb gedroomd, maar ik ben nu klaar
wakker en
(hard opnieuw)

ik zie nu wie en wat u is en heb nu bijna hekel aan u.
CASANOVA.

(De handen naar haar uitstrekkende).

Esther, vergiffenis!
ESTHER.

Het is uit!
CASANOVA.

(slaat zich driftig voor het hoofd).
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Ellendeling, die ik ben!
ESTHER

(smalend).

Waarom? Uw manier van omgaan met vrouwen is misschien zeer gewild door de
dames aan het hof van Versailles, maar hier in de kringen van de Amsterdamsche
Beurs.... wij zijn zoo nuchter, waarde chevalier.
HOPE

(komt verheugd binnen).

Ha, jongelui, daar ben ik weer! De prinses Piccolomini zal me vooreerst wel niet
meer de eer aan doen te trachten....
ESTHER

(snelt op het venster toe).

Ha, daar is Floris! Wij hadden afgesproken, dat hij op zijn manier zou waarschuwen
door een fluitje. Bonjour! Kijk hem daar rijden! Wat 'n élégantie! Wat 'n vlugheid,
wat 'n lenigheid van beweging en van houding. O, hij is mooi, zooals hij daar rijdt!
(gemaakt lachend)

Kijk toch eens, chevalier! Heel wat anders dan u, gisteren. God, wat heb ik gelachen!
Het was zoo grappig! U weet zelf niet hoe mal u er uit zag!
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CASANOVA

(geraakt).

Mademoiselle, uw vroolijkheid is krenkend!
HOPE

(ongerust).

Kind, wat scheelt je? Je bent zoo nerveus!
ESTHER

(in hysterische vroolijkheid).

God, God, wat heb ik gelachen! U viel zoo telkens! En maakte zulke gekke
tuimelingen. Vooral toen u achterover viel. Dat was zoo dol! Ik had zoo'n pret!
CASANOVA

(ontroerd).

Dat is niet waar. U schrikte en vroeg of ik me bezeerd had.
ESTHER

(alsvoren).

Vroeg ik? Ik meende er niets van! Zooals u, chevalier, wanneer u....
(breekt in snikken uit).
HOPE

(die haar ontsteld heeft gade geslagen).

Hessie, kind, wat scheelt er aan?
CASANOVA.

Esther vergeef me! Ik ben je tranen niet waard!
(knielt voor haar neer).

Op mijn knieën vraag ik je om vergiffenis!
(buigt zich nog dieper).

Hier, aan je voeten, vraag ik je om vergiffenis. Ik leg mijn berouw aan je voeten
neer, mijn berouw en mijn liefde!

6e Tooneel.

Groot Nederland. Jaargang 19

DE VORIGEN, FLORIS.
Floris in fluweel met astrakan omzoomd schaatsenrijders-costuum, zonder schaatsen
en blootshoofds, maar frisch en vroolifk van gezicht, komt opgewekt en levendig
binnen. Als hij Casanova geknield ziet aan de voeten van Esther blijft hij verwonderd
bij de middendeur staan.
ESTHER

(op hem toesnellende).

O, Floris, ben je daar eindelijk? Wat heb ik naar je verlangd! Nooit heb ik zoo naar
je verlangd als nu. Kom laat ons samen gaan schaatsenrijden!
FLORIS

(terwijl hij haar half in zijn armen neemt).

Hessie, wat scheelt er aan?
ESTHER

(terwijl zij hem teeder glimlachend aanziet).

Mij scheelt niets meer. Als jij bij me bent, Floris. Ik had een oogenblik vergeten wat
je voor me geweest bent, wat wij samen voor elkaar geweest zijn.
FLORIS

(teeder).

Hessie, wat altijd, altijd geweest is, en wat altijd, altijd zal blijven, nietwaar?
ESTHER.

Ja, jongen, altijd, jij en ik, en niemand tusschen ons in.
CASANOVA

(die opgestaan is en zichzelf weer beheerscht).

Ik zie dat hier voortaan geen plaats meer voor me is.
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HOPE

(goedig).

Als handelsvriend toch wel, waarde chevalier.
CASANOVA

(buigend).

Als handelsvriend, en agent van den koning van Frankrijk.
HOPE.

Natuurlijk.
CASANOVA.

Dan ga ik dadelijk op reis, eerst naar Den Haag, en dan naar Parijs. 18.200.000
francs, nietwaar? En geen courtage voor mij.
HOPE.

Zoo is 't, chevalier: 18.200.000 francs zonder provisie voor den makelaar.
CASANOVA

(terwijl hij Esther en Floris aanziet).

Dus in dat opzicht ga ik net zoo weer heen als ik gekomen ben.
(met een zucht).

Adieu, monsieur Hope.
(reikt hem de hand.)
HOPE.

Adieu, chevalier, goede reis!
CASANOVA

(ontroerd tot Esther).

Adieu, mademoiselle.... Esther!
ESTHER

(ontroerd).

Adieu, chevalier, goede reis!
CASANOVA

(gaat langzaam, alsof het hem zwaar valt, naar de middendeur. Hope heeft intusschen den
huisknecht gebeld. Als deze aan de deur verschijnt, werpt Casanova nog een blik op Esther.
Nu blijft hij even nadenkend stil staan, schudt het hoofd en prevelt:
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‘arme Casanova!
(Vervolgens heft hij het hoofd op, schokschoudert, glimlacht en roept:

‘vaart wel dan!
A l l e d r i e : Adieu, chevalier, goede reis!
Op het oogenblik dat Casanova verdwijnt, valt Esther flauw in de armen van Floris
en treedt Hope verschrikt op haar toe.
HOPE.

Hessie!
EINDE
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Gedichten.
Monsieur le Marquis.
Hij ligt des morgens lang in 't weeke bed,
Krank van melancholie en vage pijnen.
Het daglicht moet gedempt naar binnen schijnen.
De luiken zijn ten smallen kier gezet.
Zacht neuriet hij een hoofsche menuet
En voelt genietend na dans' lichte deinen,
En denkt verliefd op 't delicate kwijnen
Van vreugd en droefheid in 't verfijnd salet.
Stil lachend had zij hem een roos gereikt,
Die wiegde op 't water in albasten vaas.
Knielend stamelde hij van eeuwge min...
Hij neemt den brief die met haar zegel prijkt.
Hij vindt het smachten van haar woordjes dwaas,
Maar drinkt het vreemd parfum met wellust in.
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Le parfum d'aiol.
De woestenij is geel als tijgeroogen,
Brandend en trillend, of de vlammen plots
Uit zullen laaien, en de winden Gods
Doen vreeselijk haar droge koorts verhoogen.
De kleine oase ligt, een ijle droom,
Koel in den heeten onrust van haar slaap.
Murmelt de bron? de half versmachte knaap
Snuift in den wind zijn nauw te speure' aroom.
En zoo is dit parfum, dat schriklijk schroeit
En als een moeheid door de leden gloeit,
Of schrale winden rillende ons verzengen.
Dan, zonder overgang, wordt alles frisch,
Of een fontein hoog opgespoten is,
En wij koud water aan de lippen brengen.

WILLEM DE MÉRODE.
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‘'n Helpende hand’.
Aan J.D.N.
De dag voor de groote reis naar Holland kreeg kleine Edgar, die nog niet geheel
hersteld was van de typhus, weer koorts, hooge koorts en dat maakte zijn moeder
niet weinig zenuwachtig. Ze had hem nog geen vijf weken geleden een broertje
gegeven en voelde zich doodmoe na al het beredderen, inpakken, naaien en te kort
aan slaap 's nachts. Overdag sliep kleine Huib kostelijk, dan kon ze mooi opschieten
met alles, maar 's nachts, als ze zoo dolgraag eens van elf tot zes in één stuk
geslapen zou hebben, dan begon het lieve leventje. Vader en moeder lieten hem
altijd eerst een poos schreeuwen, liepen dan om beurten eens met hem te wiegen
en te sussen.... Maar och, dat was niet het voornaamste om zich bezorgd over te
maken, eigen moeheid en slapte en een onrustige baby. Maar hoe zou ze met een
ziek kind de reis maken? Als het vóór morgen nog verergerde, konden ze misschien
niet eens weg, en wat dan? Er was zooveel aan gelegen dat ze nog vóór September
goed en wel geïnstalleerd in Holland zaten. Als ze daaraan dacht, leek dat alles zoo
verschrikkelijk moeilijk te bereiken en veraf en te mooi om ooit werkelijkheid te
kunnen worden. Toen ze nu 's avonds nog eens temperatuur opnam en het kwik
tot dicht bij de 40° wees, werd ze zich plotseling bewust dat ze al lang in spanning
afgewacht had wàt er nog op 't laatste nippertje zou kunnen gebeuren om hun de
reis onmogelijk te maken. En daar had je het nu! Als kraamvrouw kwamen de tranen
toch al gemakkelijk, maar dit deed haar gemoed overloopen. Vader Edgar
telefoneerde den dokter en troostte ondertusschen zijn bezorgd vrouwtje. Hij zei,
ze moest zich de dingen niet zoo vreeselijk aantrekken, ze wist zelf immers wel dat
kinderen zoo gauw hooge koorts hebben en dat dit waarschijnlijk wel zou komen
omdat Eddy zich zoo driftig had gemaakt vanmorgen. Hij was nou eenmaal om zijn
ziekte eenige maanden ontzien en een erg verwend, prikkelbaar jong geworden.
Ja, en dat scènetje vanmorgen wreekte zich nu, toch zeer begrijpelijk.... Nou en wat
het op reisgaan betrof, je moest de dingen filosofisch beschouwen. Ze begreep toch
ook wel, dat als ze werkelijk morgen niet op
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reis konden gaan, dit een vingerwijzing was. Misschien verging de Prinz Eitel wel!
Ja ja, dat sprak echt tot haar hart, hij had de juiste snaar getroffen. Het was haar
als brak de zon in haar door na een regenbui. Ze droogde haar tranen en sloeg
haar armen om vader Edgar's hals. Wat was ze toch een kleinmoedige huilebalk
tegenwoordig! Meteen herinnerde ze zich uit een der boeken van Selma Lagerlöff
die ze nog in 't ziekenhuis op bed had gelezen, de raad, ‘Gods water over Gods
akker te laten loopen....’ Dat móest dan nu ook maar....
Soemija, de kindermeid, die mee zou gaan naar Holland, hield deze avond
natuurlijk groot afscheidsfeest van het voorschot dat mevrouw haar gegeven had,
en was in geen velden of wegen te bekennen. Toch stonden er dien avond nog
eenige afscheidsbezoeken op het program tusschen zeven en negen. Er moest een
vertrouwd iemand bij de kinderen blijven die het ouderpaar zou kunnen telefoneeren
indien noodig. Een kwartiertje later kwam de dokter tegelijk met hun hartelijke
buurvrouw, die, gaarne gehoor gevend aan hun verzoek, een paar uurtjes de wacht
zou houden bij het bedje van den kleinen zieke. Eddy was ondertusschen ingeslapen
en dokter vond het gewenscht hem te laten slapen. Deze laatste kon verder niet
veel anders doen dan de geruststellingen van vader Edgar onderstreepen, wat
goede raad geven voor aan boord en een collegialen brief schrijven voor den
scheepsdokter en quarantaine dokter om te getuigen dat dit koortspatiëntje niet
lijdende was aan cholera, pest of andere besmettelijke ziekten. Hij nam met de beste
wenschen afscheid van de familie en verklaarde nog dat hij wonderen verwachtte
van de zeelucht.
Baby sliep dien nacht vrij rustig, maar zijn moeder deed bijna geen oog dicht. Ze
had hartkloppingen en visioenen van Holland. Dan weer waren het dierbare gezichten
die haar toelachten, dan weer bovennatuurlijk heerlijke landschappen, meest in
lentetooi. Ze zag hoog gras en laag neerhangende, volbloeiende takken van
vruchtboomen, waar bijen om zoemden. Een zoet welbehagen kwam over haar dat
ze zich in dat gras uit kon strekken, languit. In al die jaren had ze zich niet languit
uit kunnen strekken op den grond, hier, waar het altijd te heet, te nat of te onveilig
was. Dan plotseling trok ze het licht op, vroeg zich met schrik af waarom ze eigenlijk
het bed uit was gegaan en ging op de teenen naar kleinen Eddy kijken, die sliep en
minder snel ademhaalde. Hij voelde ook niet meer zoo
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erg warm aan. In uiterste bezorgdheid hem niet te wekken, kneep ze zoo zacht
mogelijk een dik gezogen muskiet aan de binnenkant van zijn klamboe dood.
Toen ze juist ingedut was, begon er roering in de wieg te komen. Twee kleine
beentjes trappelden, een huilgeluidje liet zich hooren. Dán maar drinken, beter dan
zieken Eddy nu wakker te huilen. Foei, wat een hitte! Het was ondragelijk de laatste
tijd. Toen baby's honger gestild was, kon Magda dan ook niet nalaten een flesch
water uit de ijskist te halen en een paar glazen achtereen uit te drinken. Vader Ed
sliep door alles heen, uitgeput van de vermoeienissen van iederen dag. Magda zag
het met genoegen en dacht: ‘Dan is morgen tenminste één van ons frisch en
uitgerust!’
Toen ze zelf weer op bed lag en de klamboe van binnen gezuiverd had van een
paar muskieten, was ze totaal alle slaap kwijt. Met wijd open oogen lag ze na te
denken. Dit zou nu dus haar laatste nacht in Indië zijn! Ze was er niet rouwig om, o
nee, het was heerlijk naar Holland te gaan! Maar toch stemde het ernstig, ja het gaf
haast een beklemmend gevoel weer een geheel nieuwe levensperiode binnen te
treden. Ze nam zich vast voor alles van hier goed te onthouden. Als ze de oogen
zou sluiten, zou ze het zich altijd weer precies voor de geest kunnen halen, daar
was ze van overtuigd. Toen Ze daarstraks water ging halen zag het er wel heel
typisch uit bij het schemerig licht van de wassende maan; ginds een paar hooge
klappers, het grasveldje met in de verte een paar witte muurtjes, daar de fijne
1)
2)
assemboomen, waarin een zwerm blekoks huisde, en dichterbij de para-para
overgroeid met rose bruidstraan en de groote passiebloem. Voor de achterdeur van
hun slaapkamer stond een citroenboompje, daar kwamen bijzonder groote citroenen
aan. Grappig dat het tegelijk bloeide en vrucht droeg....
Haar gedachten gleden ongemerkt over in onsamenhangende droomen. De
resident overtuigde haar dat ze kleinen Huib maar hier moest laten. Hij was getuige
geweest bij de aangifte van zijn geboorte en nu zou hij wel een goed resident van
hem maken net als zijn overgrootvader. In haar droom ontging haar het zotte ervan:
zoo in de leer gaan voor resident! Nee, hij moest maar meegaan naar Holland, een
echte Hollandsche jongen worden. Toen stonden ze ineens bij de Johannusheuvel
met de mystérieuse ruïnes van een

1)
2)

Ind. ooievaars.
Leihek in priëelvorm.
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oud buitenverblijf. Een vervoermiddel hadden ze niet en heel in de verte in de haven
lagen de schepen te wachten. Magda vond dat ze maar moesten loopen, maar de
kinderen en al de bagage wogen zoo zwaar, dat ze op 't laatst niet meer kón. Het
verontrustte haar bovendien dat ze wat vergeten had in de Japansche tasch te doen,
waar al het direct noodige voor de kinderen inzat, hansopjes, luiers, navelbandjes,
sponsjes, zeep, spuitje, watten, poeder, olijfolie, Pasta Lasar enz., n.l. een paar
blikjes van de voorraad blikjesmelk, een zuigfleschje en een speen. Ja ze kón toch
best zóó zeeziek worden dat ze baby niet zelf meer zou kunnen helpen.... Ze werd
er met een schok van wakker, klamkoud en rillerig. Een katoenen spreitje lag aan
haar voeteneinde. Dat trok ze over zich heen om nog even warm te worden. Inslapen
zou ze nu toch niet meer. Gek dat je moederlijke bezorgdheid zelfs in de slaap zoo
helder door kon denken! Ze keek op haar horloge: pas vier uur! Om twaalf uur
zoowat ging de Rumphius, dus nog acht uur. Ze rekende het alvast uit: als baby nu
om zeven uur te drinken kreeg, zou ze dan om elf weer gelegenheid hebben hem
te helpen? Waar zou ze zitten om elf uur? Ergens aan de haven' op het bootje?
Was zes en tien uur dan niet beter, vóór ze weg ging van hier? Maar dan weer sloeg
haar bezorgdheid over naar kleinen Edgar. Wat zou het wel worden? Hooge koorts
en dan op reis? Maar alles, alles was gewoon al ingepakt! Als Soemija nu maar op
tijd binnen kwam. Magda stelde zich al voor dat die te zwaar gefuifd had en niet kon
komen! Een volgend oogenblik leek het haar van veel grooter belang of de zeelucht
haarzelf goed zou doen en of ze gauw zou genezen van haar neiging tot
slaapwandelen. Ze had vannacht toch maar weer het licht aangedraaid vóór ze wist
dat ze rondliep. Stel je eens voor, aan boord zooiets! Ze zag zichzelf al mèt baby
op een gevaarlijke plaats op het sloependek, zonder verschansing, waar straks een
golf kon komen en hen weg spoelen.... Dan bande ze met een diepe zucht dergelijke
beangstigende gedachten en trachtte alleen maar aan goede, hoopvolle dingen te
denken, aan Holland bijvoorbeeld....
Om elf uur stonden ze aan de boom, omringd door vrienden en kennissen, die de
vertrekkenden nog een laatst vaarwel wilden wenschen of tot op de Rumphius
zouden begeleiden in volle zee. De jonge moeder droeg de baby op een draagkussen
vanwege de hitte. Het kindje zou prettiger liggen zóó dan in een warme arm.
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Soemija droeg Eddy in haar slendang; z'n lange, magere beentjes hingen willoos
van onder de steunende arm neer. Hij had maar een beetje verhooging, doch zag
er zielig slap en geel-bleek uit. Het schelle zonlicht hinderde hem blijkbaar erg. Hij
had wel een linnen hoedje op met breede rand, maar Soe stak meelijdend haar
1)
pajoeng nog op om hem wat schaduw te bezorgen.
Het passagiersbootje had twee schuiten op sleeptouw met kisten, koffers, lange
ligstoelen, kinderwagens enz.
Bij het afscheidnemen verbaasde het Magda zelf dat ze geen bepaalde weemoed
gevoelde, dat ze integendeel geheel in beslag genomen werd door duizend nietige
gedachten voor de reis. Terwijl ze instapte, herinnerde ze zich met zekere trots,
tóch nog gedacht te hebben aan de fooi voor den waschman en aan het trosje
veiligheidsspelden....
De zee was woelig en het bootje schommelde als een notedop op de golven. Een
paar passagiers begonnen reeds zeeziek te worden. Voor zichzelf vreesde Magda
niet, waarom dat wist ze niet, maar één ding hoopte ze, n.l. dat Soemija werkelijk
zeevast zou blijken te zijn zooals ze beweerde na een ervaring van één reis naar
Holland en terug. Magda knikte Eddy eens vriendelijk toe. Het arme baasje!.. Nu
waren ze vlak bij de Rumphius. Het zou nog een heele toer zijn om van dit dansende
bootje op de neergelaten scheepstrap te komen, mèt een baby. En Soemija met
Eddy, als dié het maar handig deed en zich goed vasthield! Enfin, vader Edgar en
genoeg andere goede geesten zouden wel bij dit niet ongevaarlijke overstappen
behulpzaam zijn. Toen ze net behouden aan boord waren aangeland, begreep
Magda ineens waarom ze niet bang was voor zeeziekte. Dat kwam door de blikjes
melk, de zuigflesch en de speentjes. Natuurlijk, als je een parapluie bij je had, ging
het niet regenen, en als je de medicijn bij je had, bleef de kwaal uit.... Maar Gód....
wie hád de tasch, Ed, Soemija? Zij zelf had haar niet gedragen.... nee sinds ze aan
de haven stond.... Toen moest ze haar uit handen hebben gegeven.... Aan wie
toch?.... Hoe vrééselijk.... Nou konden ze eenvoudig niet op reis.... Haar gedachten
overzagen pijlsnel de onmisbare en direct-noodige schatten in de tasch.... Weer
voelde ze een hartklopping.... Edgar was al aan het zoeken naar de hut.... Je moest
toch bovendien ook eens iets behoorlijk zelfstandig leeren doen. Die tasch was nou
speciaal iets van háar, dus mocht zij er

1)

Inlandsche en-tout-cas van geölied papier.
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ook wel geheel de zorg voor hebben.... Eddy begon te huilen, het hinderde haar
onuitsprekelijk op dat oogenblik, maar voor één keer liet ze het aan Soe over hem
te troosten.... Zij moest nadenken.... Jawel, nu wist ze het.... Chris had de tasch van
haar overgenomen om haar het afscheidnemen te vergemakkelijken. Wellicht had
hij haar bij de bagage gezet in de loods, of zou ze misschien toch nog meegekomen
zijn in de schuiten? Zouden daar ook kleine stukken als Japansche handtasschen
van af hebben kunnen rollen, in zee?.... In de volte kwam dokter op haar toe (Ook
dat nog!) Hij had geen tijd om te blijven lunchen aan boord, zooals de meesten, en
nam daarom maar afscheid om met het bootje mee terug te kunnen. Och hemel ja,
het bootje! en de tasch! Dat zou nog de eenige redding zijn, dat men het straks
meebracht. Gelukkig, daar kwam Edgar eindelijk. Dokter was aan het vertellen dat
zijn zuster de reis ook meemaakte en zij wel een oogje op kleinen Eddy zou houden.
Het viel Magda zwaar het gesprek ten einde te hooren. Nou begon Ed ook nog
tegen dokter! Ze kon het niet meer uithouden en kneep hem in z'n arm: De tasch
zeg, is de Japansche tasch soms al in de hut? niet? Zie je, daar had je het al! Dan
is hij niet meegekomen! Magda keerde zich af, want de tranen kwamen weer. Maar
vader Edgar trad weer als reddende engel op. ‘Wacht, mandoer! Kom eens hier.’
Hij gaf een opzichter van het havenbedrijf met veel nadruk een beschrijving van de
achtergebleven tasch en de opdracht haar mee te brengen, met het volgende
passagiersbootje. De man beloofde het. Toen nam Magda met hernieuwde hoop
in het hart afscheid van de naar het land terugkeerenden. Zooals Jan en Claartje
bijvoorbeeld, die zou ze zeker in jaren niet weerzien, ze moest toch even haar
aandacht er bij hebben. En werkelijk leidde het ook de aandacht af, de goede
wenschen, de beloftes om elkaar te blijven schrijven en af en toe eens kiekjes van
de kinderen te sturen. Toen vertrok het bootje. Er was geroep en gewuif tot het
notedopje al kleiner en kleiner werd op de groote golven en eindelijk om de hoek
van het havenkanaal verdween.... straks zou het bootje terugkeeren. Daar was
ineens weer de angst. Als de tasch dan maar meekwam! Als die mandoer maar z'n
woord hield en haar kon vinden! Wat gelukkig nog dat ze met het eerste bootje
waren gekomen!
Vader Edgar stelde voor eens mee naar de hut te komen, het was een heerlijke
ruime, dubbele hut met vier couchettes. Ze zouden zich meteen wat installeeren en
opfrisschen. Nou ja, de tasch en
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de benoodigdheden voor de kinderen had ze wel niet, maar die zou heusch straks
wel komen.
En zoo gebeurde het. Magda had wel weer kunnen huilen van geluk toen ze de
mandoer de trap op zag komen mèt iets bruins. Ze begreep alleen maar niet dat de
man zoo doodbedaard en lakoniek er bij bleef. Pas toen hij een dikke fooi beet had,
schenen zijn glimmend zwarte oogen iets van de weerschijn te hebben van Magda's
dankbare opgewondenheid. Ze had den man wel om z'n hals willen vallen!
's Middags gelukte het Magda een uurtje te slapen. Toevallig sliepen de beide
kinderen tegelijkertijd. Het was overigens weer een eigenaardig gevoel, het
onafgebroken gedreun door de schroef veroorzaakt. 's Avonds werd de zee wilder,
er kwamen rollers, het schip wiegde in samengestelde beweging. Het meerendeel
der passagiers verscheen niet aan tafel. De stormlatten waren aangebracht, opdat
niet schalen en borden van de tafels zouden glijden. Magda en Edgar voelden zich
best, lieten zich de uitstekende Hollandsche pot, het fijne dessert en het ijs goed
smaken, maar toen Magda direct na tafel naar de hut ging, vond ze een vreemde
baboe met Huib op en neer loopen. Ja, Soe was zeeziek geworden, zij was van
mevrouw M., die hut daar!
‘Plezierig,’ zei Magda, ‘zóó zullen we niet veel aan haar hebben! Wie moet nou
de luierwasch doen en op de kinderen letten als wij moeten eten!’
Maar vader Edgar zag alweer de dingen minder somber in. Ze moest niet vergeten
dat Soe gisteren wat erg gefuifd zou hebben. Castorolie hoor, patentmiddel!
Magda kon er maar flauwtjes om lachen. Ze vond dat ze alle recht had om zich
wanhopig te maken over den toestand. Dat heette nou een zeevaste baboe! Ze
voelde zich plotseling doodmoe, haar rug deed weer zoo'n pijn. Huilende liet zij zich
neervallen in een der couchettes, terwijl Edgar baby overnam van de baboe met
een vriendelijk bedankje en lieve woordjes tegen hem ging zeggen. Huib reageerde
er op, volgde Pappie's glinsterende brilleglazen met heldere oogjes en maakte
zachte geluidjes. Maar Magda begreep eenvoudig niet hoe je daar nou tijd voor
had.
Eddy's temperatuur bleek 38, dus gelukkig niet zoo erg hoog na al het gesjouw
met hem en de nieuwe indrukken. Hij wou niets nemen van de melk, noch van de
soep. Waar dat jong op reis van
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zou moeten leven zonder versche melk, leek Magda een absoluut raadsel. Zacht
gekookte rijst misschien en soep en dan af en toe drooge biscuits.... Het was gewoon
niet uit te houden warm met alle patrijspoorten dicht vanwege het ruwe weer. De
electrische fan hielp niets om op te koelen, gaf maar vervelende tocht. En inplaats
van aan dek de frissche lucht te kunnen genieten, hielden die twee kindertjes je den
halven dag in de hut gevangen.
Soemija onderging den volgenden dag onderworpen en schuldbewust de
voorgeschreven kuur en kwam tegen den avond te voorschijn, wel bleek en gaperig,
maar niet meer bepaald zeeziek. Toch vond Magda haar nog te slap om haar aan
de wasch te zetten met deze overweldigende hitte. Magda lag in haar lange rieten
dekstoel, waaraan ze tijdens de sterke hellingen van het schip de kinderwagen had
vastgebonden. Huibje lag zoet wakker en Soe liep wat rond met Eddy en keek naar
al de bedrijvigheid om en bij het schip. Ze lagen n.l. stil in Tandjong Priok. Er schenen
zeer veel passagiers bij te komen, doch Magda was te moe om veel interesse in
haar omgeving te stellen of wat uit te voeren. Ze trachtte alleen wat te bekomen en
zich te verheugen over het feit dat de zeelucht zoo spoedig een goede invloed op
Eddy scheen te hebben uitgeoefend, dat hij nu al geen koorts meer had. Ze was
zich totaal niet bewust welk nieuw onraad haar boven het hoofd hing. Daar beneden
in de hut vocht vader Edgar een hevigen woordenstrijd met een Engelschman, die,
blijkens zijn nummer, bij hem ingekwartierd was. Dat feit nu was bijvoorbeeld al erg
genoeg voor den bezorgden vader, die zijn vrouwtje in gedachte al zag tobben 's
nachts met die twee huilende peuters, nu de tusschendeur van de hutten dicht zou
moeten en hij haar niet zou kunnen bijstaan, en het ergerde hem daarom dubbel
dat die arrogante indringer zoo maar beslag had gelegd op de couchette bij de
patrijspoort waar hij had geslapen. Gelukkig voor vader Edgar kon hij goed z'n
woordje doen in het Engelsch en den ongewenschten gast flink de waarheid zeggen.
Hoe hij de Jobstijding aan Magda overbracht, zonder dat ze daarbij in wanhoop
geried, wist hij zich later nooit meer te herinneren. Er waren in de hut maar twee
couchettes en Magda durfde in zoo'n nauwe slaapplaats niet de baby naast zich
nemen. Het eenige wat er op zat, was het aanbod van den hutjongen aan te nemen
en een kinderboxje met matrasje op te laten slaan in de hut, al werd het
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daarmee overvol en al werd haar dan de kans benomen eens op en neer te loopen
met een onrustig, huilend kind.
's Avonds in de gezelschapszaal maakte Edgar z'n vrouw attent op de bewusten
Engelschman. Hoewel hij schijnbaar niet op hen lette, schonk Magda hem een blik
vol afkeer. Hij zag er anders niet opvallend uit, niet mooi, niet leelijk en ook niet
arrogant. Ze lette de volgende dagen niet veel op hem en beschouwde het verder
als een onverbiddelijk noodlot, dat die tusschendeur op slot moest en ‘die vent’ haar
plaats in was komen nemen bij Edgar in de hut.
Het weer werd er helaas niet beter op. De storm hield maar aan en verergerde
voor degenen die niet zeeziek waren, maar den heelen dag bezig met zichzelf en
twee lastige kleine kindertjes, het gevoel van moeheid, en binnenboots de
onaangename luchtdruk op de ooren. Plichtgetrouw en zorgvuldig wilde moeder
Magda het badje voor baby liever geen dag overslaan, maar het was een heksentoer
om in een slingerende boot in een nauwe badkamer bij een temperatuur van ver in
de 90° je evenwicht en je verstand niet te verliezen en een ingezeept menschekindje
niet te laten glippen met badje en al. Het kinderbadje met zoet water werd n.l. gezet
op een plank over het bad heen. Als dan het inspannend karweitje gedaan was,
volgde dadelijk een tweede, niet minder vermoeiend, het voeden. Magda lag er wel
eens over te denken, hóe graag ze met al haar eten wat slaap zou willen koopen.
Ze had wel eens een vriendin hooren zeggen, dat je ook slápen ontwent.... ja wie
weet, zou ze het op het laatst niet meer kúnnen....
Toen het een nacht àl te bar werd, het noodweer en de stikkende atmosfeer in
de kleine hut met de schreeuwende kinderen, klopte Magda tegen de tusschendeur,
het afgesproken sein dat Edgar zou komen helpen. Maar het was zoo'n gekraak en
gestamp binnen en zoo'n geraas van de golven buiten, dat ze nog een paar maal
hard moest bonzen. Dadelijk er op verscheen Edgar, begon met haar gerust te
stellen wat het weer betrof. Hij had nog wel eens erger meegemaakt! Weet je wat,
hij zou om te beginnen eens even luchten zooals bij hun hiernaast vóór ze gingen
slapen. Even de patrijspoort open, goed letten op de rollers en telkens als er een
aankwam, gauw het raampje stijf dichthouden. Hij voegde de daad bij het woord,
het hielp na een paar keeren al merkbaar. Magda verschoonde Huib met haar rug
naar Edgar toe. De la in de waschkast, waarin alle schoone luiers en het kindergoed
lagen, stond open. Daar plotseling berekende
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vader Ed z'n beweging verkeerd, een zware golf was hem net even voor en ramde
met heftigheid een plons water naar binnen. Eerst leek het maar het verstandigst
er om te lachen, doch Magda's hart stond eenvoudig stil toen ze bemerkte dat net
het meeste water in de la terecht was gekomen. Alleen omdat Edgar zoo hartelijk
en oprecht zijn berouw betuigde, tóonde ze haar wanhoop niet tegenover hem, die
goedig 's nachts uit zijn rust kwam om haar bij te staan. Ja het lukte haar zelfs even
het geval te bezien in het licht waarin Jérome K. Jérome het gezien zou hebben en
ze proestte het uit van het lachen. Maar tegelijk kwamen toch die nare waterlanders
weer, het was ook net het eenige schoone, drooge goedje wat ze nog bezat en
Eddy had het in de ingewanden. Ze belde den hutjongen en gaf twintig door het
zeewater nat geworden luiers mee met het vriendelijk verzoek ze uit te hangen op
de badkamer of op een andere warme plaats. Soemija haalde om zes uur 's ochtends
op last van vader Edgar stilletjes baby weg uit de hut en zoo sliepen Magda en Eddy
nog een paar uurtjes. Hijzelf ging een warme kop koffie drinken, bracht er Soe ook
1)
een en ging toen maar mandiën. Z'n slaap was toch over. Hij benijdde zijn nog
snorkende hutgenoot en verwenschte den kerel. Deze toevallige naamgenoot
(blijkens het kaartje op de deur) maakte anders, eerlijk gezegd, geen ongunstige
indruk. Hij had vriendelijke, nauwlettende oogen achter z'n brilleglazen, hij las boeken
van Jack London en Kipling en kon, evenals Edgar zelf, langen tijd geboeid staan
kijken naar het door klieven van de wildbruisende golven aan de voorsteven van
de boot. Na hun woordenrijke kennismaking hadden ze anders schijnbaar niet veel
méér notitie van elkaar genomen dan met een ‘good morning’ en ‘good night’. En
zoo kon Edgar weinig vermoeden met welke gevoelens deze stille Engelschman
van zijn kant hem en z'n tobbende gezinnetje gadesloeg.
Op een keer gebeurde het dat Magda haar man zocht. Ze meende dat hij vlakbij
op dek moest zijn, omdat ze hem zoo pas had zien op en neer loopen. Op het eind
der gang, die op het dek uitkwam, riep ze: ‘Edgar!’ maar zag om de hoek gekomen
in het vragendlachend gezicht van Edgar S. Zij glimlachte en bloosde en hij zei
niets, het sprak immers van zelf dat ze niet hèm had aangeroepen. Maar bij die
vluchtige beschouwing trof het haar dat die man eigenlijk zoo'n bijzonder goed,
sympathiek gezicht had als hij lachte.

1)

baden.
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Ze had hem wel zeer onrechtvaardig verwenscht! Hij kon het toch ook niet helpen
dat er geen plaats genoeg was op de boot!
Soemija voelde zich nog steeds slapjes, dat was wel te merken. Ze boezemde
Magda nog te veel meelij in dan dat die haar aan de wasch zou hebben gezet. De
gedroogde luiers kwamen druppelsgewijs terug en Magda probeerde de ergernis
van zich af te zetten dat ze er maar negentien kon tellen. Het gaf immers niks er
wat van te zeggen of je kwaad te maken.... In stilte telde ze haast de uren die
verliepen. Als ze maar eenmaal in Singapore waren, aan boord van de Prinz Eitel!
De zuster van den dokter kwam af en toe eens naar kleinen Edgar informeeren en
bleef dan een praatje maken. Zoo vertelde ze ook dat zij en haar man noode weer
met de Duitsche mail gingen vanwege de volte op andere mails. Ze hadden er
ervaring van! Het was er alles zoo slecht en zoo vies, dat zij haar broer, den dokter,
indertijd aanraadde de verpleegsters, die hij voor de kliniek uit liet komen, maar met
de Duitsche mail en niet meer met de Hollandsche te laten reizen. Dan zouden ze
door het meer cosmopolitisch gezelschap minder kans hebken om kennis te maken
en zich te engagecren, wat anders dikwijls gebeurde tot dokter's misnoegen, maar
vooral zouden ze zich zeker ook minder prettig en monter voelen voor zooiets!
Magda vond het wel geestig bedacht, maar de Duitsche mail, waarop ze nog vier
weken zou moeten leven, werd haar meteen een schrikbeeld en een nachtmerrie.
Ze wist zelf wel dat alle gevoelens en zorgjes door haar zenuwachtigen,
oververmoeiden toestand in haar verergerd en vergroot werden, maar ze voelde er
zich machteloos tegenover. Dat mevrouw nou niet merkte dat ze een duizeling kreeg
en sterretjes voor oogen zag! Het drong maar vaag tot haar door dat Edgar S. in de
nabijheid zat te lezen en haar terloops een paar maal had opgenomen. Ze zuchtte,
ze zou: ‘Gods water maar over Gods akker laten loopen....’
Eindelijk kwam op een vroegen ochtend Singapore in zicht. Net als de laatste
nacht aan wal kon Magda de slaap niet vatten, terwijl beide kinderen toch nogal
rustig waren. De storm bedaarde langzamerhand. Magda dacht er over hoe iedere
schroefslag hen nader bracht. Als ze maar eerst op de Prinz Eitel waren.... Het
mócht dan al wat minder goed zijn dan hier op de pakketvaart.... Ze moesten maar
dadelijk de wasch aan boord laten doen door den waschman, het werd nu al een
groote waschzak vol van niet twijfelachtigen inhoud als men zich in de nabijheid
waagde....
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Toen ze even insluimerde, kreeg ze weer dat eigenaardige gevoel, van soms de
trap op te zweven met het kind in de arm, soms zich met de eene hand aan een
leuning te moeten vastklemmen en optrekken, al naar de deining van het schip in
de richting of tegen de richting in ging van de trap. Ze was ineens niet meer in staat
zich vast te houden, baby gleed haar uit de arm.... en met een gil ontwaakte ze.
Misschien had ze zichzelf wakker geschreeuwd. Hè, ze zou maar opstaan en vast
in gaan pakken. Nu kwam het er weer op aan om niets te vergeten, toch was alles
hier meer overzichtelijk aanwezig dan toén, en in oneindig kleiner ruimte.
Edgar zorgde voor het groote Gepäck, de fooien enz. Soe en Magda werkten
hard aan de kinderen en de handbagage. Toen zaten ze vóór ze het eigenlijk wisten
elk in een rickshaw, eenige kennissen en zij, wel tien achter elkaar. Magda had
Huibje op schoot op het draagkussen en hield haar parasol boven hem en Soe zat
met kleinen Eddy en stak ook haar pajoeng op. Het ging op een sukkeldrafje de
sterke bruine beenen van de Chineezen hielden het met gemak, twintig minuten
vol. De booten lagen ver uit elkaar. Als zij geen twee kleine kinderen gehad had en
zich wat lustiger gevoelde, zou Magda dolgraag een poosje in Singapore gebleven
zijn. De oppervlakkige indruk deed haar prettig aan. Je kon merken dat het onder
het Engelsch bestuur zooveel meer geciviliseerd was dan bij ons in den Oost. Er
liep een electrische tram, er waren zeer verzorgde gazons en plantsoens. En dan
lag de stad hoog en dicht aan zee, terwijl op de Noordkust van Java meestal een
groot moerasachtig land de menschen van dat genot verwijderd hield.
Ziezoo, daar waren ze dan eindelijk op de Prinz Eitel, met z'n 10000 ton een reus
in vergelijk van de Rumphius, maar alles zag grauwer, en smoeseliger en bleek bij
nader onderzoek goor en ongepoetst. In de badkamer zag Magda een paar dikke
kakkerlakken en nog een paar gekke beestjes, die ze nog nooit gezien had. Hun
hut lag twee trappen diep en ze moesten er eindelooze gangen voor doorloopen.
Hoe zou ze er ooit wegwijs worden? In de hut waren twee couchettes en een
rustbank. Hoe ze dat zouden moeten schipperen begreep Magda volstrekt niet.
Iedere twee uur werd er een maaltijd of een verversching gebruikt. Voor de maaltijden
schenen ze op een paar hoeken van het schip een wijsje te blazen: ‘Röslein auf der
Heide’ en voor de tusschentijdsche versnaperingen op dek werd er gebeld. Wat
Magda het meest hinderde dat waren de
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Europeesche bedienden, de meestal lompe, zwetende, ongezond uitziende Duitsche
stewards, die op schoenen liepen en leven maakten en hardop praatten en lachten.
Wat een verschil bij de strakke, kalme Javaantjes, die op bloote voeten gingen en
zelden transpireerden! Magda was na haar Indische jaren volkomen vergeten hoe
je tegenover een ondergeschikte van je eigen ras stond. Toen ze baby aan 't voeden
was, kwam er een steward zonder kloppen om de hoek van de deur om iets te
vragen en pas even later overviel haar een schaamtegevoel. Zooiets als een kind
de borst geven was bij de Javanen het meest gewone wat er te zien viel. Maar wat
zou die vent wel gevonden hebben? Ze zou nu telkens moeten blozen als ze hem
zag....
Daar het zéér gewenscht was de vuile wasch zoo spoedig mogelijk te verzenden,
verzamelde het ouderlijk paar nog vóór de lunch zijn moed om die te gaan tellen.
Soemija paste even op de beide kinderen. Vader Edgar wilde zich opofferen om de
vuile stukken te tellen, op voorwaarde dat zijn wederhelft, al opschrijvende, hem
1)
zou waaien met een akkerwangi waaiertje. Toen de lijst opgemaakt was,
berekenden ze maar liever niet eens dat dit waschje, volgens het tarief, hen op een
2)
36 Mark zou komen te staan. Nog vóór de prompte Chinees-waschman de keurige,
dure stapeltjes terug kwam brengen en vóór de boot na anderhalven dag van
Singapore vertrok, gebeurde er iets dat nogmaals Magda's tranen deed vloeien.
Het was niet het onbehagelijk gevoel, ja de walging, over de tegenstelling van de
Duitsche mail met de Rumphius, of de eindeloos lange spijslijst van hotel-gerechten,
die zoo weinig aan haar povere eetlust voldeden, terwijl er toch een kindje geheel
afhankelijk was van haar krachten, noch de eerste indruk der nieuwe medereizigers,
het wonderlijk internationaal samenraapsel waaruit zich op ongeloof'lijk snelle wijze
de banale minnarijtjes-uit-tijdverdrijf zouden ontwikkelen, zooals dat geschiedt op
iedere lange zeereis van iedere groote mailboot. Het was ook niet de stille tragiek
der vele zieke stumperts onder de passagiers, die hun vaderland nog hoopten te
bereiken of de hen van de pakketvaart achtervolgende, sinistere geschiedenis van
den aanpapperig-hulpzoekenden landgenoot, die zijn vrouw naar een gesticht ging
brengen. Volgens zijn zeggen kindsch geworden door de eenzaamheid in Indië,
moest hij haar nu overal naloopen en be-

1)
2)

Geurige wortels.
Indertijd, n.b. wel een som van ± f 21.50!
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waken, bevreesd dat zij in zee wilde springen.... Straks zou hij weer alleen terug
moeten keeren naar dat land van melk en honing.... uit blik!.... Ondanks zijn voorzorg
om de hut achter haar af te sluiten, toen hij bij den ober-steward hun tickets in ging
leveren, zag Magda de arme vrouw stilletjes wegsluipen en tusschen de volte op
het 1e klasdek verdwijnen. Pijlsnel trof haar de gedachte dat zij moest handelen om
dat vreeselijke te voorkomen. Half uit noodzaak, half als gelukkige ingeving, pakte
ze baby uit de wagen (Soe speelde wat verderop met Eddy) en spoedde zich over
de brug naar het 1e klasdek, de dekhutten langs, verschillende groepen van
menschen en kinderen en baboes voorbij, bleef even weifelend staan bij de trap
naar beneden, maar koos haar weg toen onwillekeurig langs een trap naar de hoogst
gelegen 1e klas luxehutten. Daar verschool zich bij haar komst de schuwe gedaante
van een vrouwspersoon, goddank! degene die zij zocht. Magda klopte aan een der
deuren, kreeg geen gehoor. Haar hart bonsde. Met moeilijk verholen onrust wendde
zij zich tot de vluchtelinge:
‘Er woont hier een kennis van ons die de reis ook meemaakt en die ik beloofd
heb eens te komen met mijn baby. Maar er is niemand en nou heb ik den heelen
tocht tevergeefs gedaan.... Wat zijn dit een fijne hutten en wat heeft men hier een
ruim uitzicht!’.... Magda kreeg niet veel meer dan een stil antwoord uit wantrouwende
oogen. Maar de voorliefde van de zieke voor kleine kinderen bedenkend, wist ze
haar te paaien door te verzoeken haar kindje een eindje te dragen en, al gaande,
beloofde zij haar een keuze te mogen doen uit een doos met allerlei aardige kant
en linten.... werkelijk bijzonder mooie kralen waren daar ook nog bij....
Toen Magda dien middag Huibje te drinken had gegeven, bleef hij lang nahuilen.
Ze hàd misschien niet genoeg voor hem door al de drukte, door de angstige emotie
van dien morgen! Haar eigen slaapje wilde ook weer niet lukken. Maar juist op dat
oogenblik, dat de maat wel over scheen te moeten loopen, kwam er hulp. De steward
klopte ditmaal luid en op haar ‘herein!’ reikte hij haar een pakje over in stevig bruin
papier. Magda nam het aan van uit de bovenste couchette, legde het zuchtend
boven zich in het net en sloot weer de oogen. Zoo dadelijk zou die doordringende
bel al weer voor theetijd luiden.... Doch na eenige minuten greep ze plotselin naar
het pakje. Ineens drong de vreemdheid van het geval tot haar door. Ze had niet
eens gevraagd aan den steward wat het te betee-
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kenen had, van wie het kwam! Hier in Singapore, waar ze kip noch kraai kenden
en waar ze ook niets besteld hadden! Ze opende het haastig en nieuwsgierig, al
half overtuigd dat het een vergissing zou blijken te zijn. Maar nee, bij het openen
van de doos onder het papier, zag ze een visitekaartje liggen. Daar stond op: ‘For
your children, with best wishes, your fellow passenger from the Rumphius: Edgar
William S., Bombay.’
Uit de doos kwam een zachte beer en een mooi stel kubussen. Van Edgar S., de
verwenschte Engelschman!.... Een gloeiende blos van schaamte en verrukking
overtoog Magda's gelaat. Dat er nog zooiets kon bestaan op aarde! Dat er onder
al die vreemden één was geweest met zoo'n goed hart! Want dat sprak wel duidelijk
uit dit eenvoudig geschenk. De man moest er zich beter dan zij rekenschap van
hebben gegeven, dat hun wegen zich in Singapore zouden scheiden en met
voorbedachte rade nota genomen hebben van hun plaats van bestemming en de
boot, waarmee ze de reis zouden vervolgen. En dan sprak er iets uit als: ‘Ik voel
wat goed te moeten maken aan jelui’ en ‘ik vind jelui nog zoo'n kwaad stel niet, laat
ik jelui, arme tobbers, met een kleine sympathiebetuiging mogen opvroolijken.’ Op
Magda's overgevoelig gemoed oefende dit fijne bewijs van inzicht en menschenliefde
een wonderdadige werking uit. Het deed haar plotseling boven haar naargeestige
sfeer uitkomen en het leven weer rijk en warm zien. Juist kwam Edgar het
geruststellend bericht brengen, dat hij alle 24 collis heelhuids in het bagageruim
had zien neerlaten. Toen de zorgzame echtgenoot op het gezicht van waterlanders
nieuw onraad vermoedde, bleken het ditmaal gelukkig vreugdetranen.
N.M. PRINS-BURGERS.
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Als 't opgejaagde wild...
Als 't opgejaagde wild,
zóó drijft het leed me buiten.
Wie zal, dáár in m'n hert,
dat bange jagen stuiten?
Ik moet den wilden wind
me om te slapen voelen,
hij zal me lavend koud
het brandend voorhoofd koelen.
Hij zal vol wilde drift
me kussen op m'n oogen
en met z'n wilden kus
m'n bittre tranen droogen.
Ik moet weer kunnen gaan
m'n wereldwijde wegen
en doolen zonder doel
bij zonneschijn of regen.
Tot dat de avond daalt
en ik, in 't bange duister,
vol schrik m'n hert aanhoor
en naar z'n jagen luister.

JOS. JANSSEN.
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Dramatische kroniek
1. IX. Goldoni's ‘Herbergierster’. Comoedia. Vertaling en regie Mevr.
Ranucci Beckman.
Dat Goldoni's ‘Locandiera’ niet den verwachten indruk maakte, ligt vooral aan den
stijl waarin men speelde.
1)
Zelfs indien men, met Rabany , zou meenen dat Goldoni weliswaar den doodsteek
gaf aan de ‘commedia dell' arte’, maar ‘ne fit, à vrai dire, qu'écrire ce qui était
autrefois improvisé’ - een uitspraak die hij overigens zelf voldoende tempert - dan
nog volgt daaruit niet dat men ‘La Locandiera’ in 1921 zou moeten spelen als, of
naar den trant van de ‘commedia dell' arte’. Ongetwijfeld is er, in den aard der
figuren, in den dialoog en in de traditie veel van dit genre, maar in ‘La Locandiera’
minder dan in vele andere stukken en zeker weinig genoeg om Goldoni's idealen
van het zuivere blijspel thans eerder naar voren te brengen dan de verwantschap
met de ‘commedia dell' arte’, nu alles wat hemzelf dit belette - publiek, acteurs,
2)
traditie - onder de Venetiaansche grafzerken ligt.
De regie kan twee wegen inslaan; zij kan zich toeleggen op archaïstische
nabootsing of zij kan al haar historische gegevens verwerken en herscheppen in
een opvoering die zoo dicht mogelijk bij den tegenwoordigen toeschouwer staat,
m.a.w. waarin voor alles de menschelijkheid - en niet de historische curiositeiten op den voorgrond gebracht worden, zij het ten koste van opofferingen aan tekst,
tooneelvorm, wijze van spelen opvatting der figuren in historischen zin.
De eerste dezer wegen is onbegaanbaar verklaard, en de moderne regie tracht
niet b.v. het Grieksche of het Shakespeare-stuk - voor zooverre dat al mogelijk zou
zijn op vrij vaak speculatieve grondslagen - te gaan reconstrueeren. Zij tracht zoo
streng en zuiver als mogelijk is een opvoering te scheppen waardoor stijl en
teekening - de

1)
2)

ie

Rabani: ‘Carlo Goldoni. Le Théâtre et la Vie en Italie au XVIIIe siècle’. Berger Levrault et C
1896. (Pag. 50 e.a.).
Voor deze invloeden behalve bij Rabany: W. Smith ‘The Commedia dell'arte’. Columbia
University Press. 1912. (Pag. 209 e.a.).
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essentie en niet het uiterlijk - zoo duidelijk mogelijk worden voor den tegenwoordigen
geest. Deze opvoering zal niet die zijn, zooals de schrijver ze zelf beleefde, al zal
ze gevoed zijn met begrip daarvan.
Niet, dat bij de ‘Comoedia’-opvoering de krachten waren gericht op historische
spitsvondigheden; maar de regie vond, haar aandacht verdeelend tusschen de
historisch juiste eigenaardigheden van de opvoering en de menschelijke
eigenaardigheden van het stuk geen vasten stijl. Men speelde b.v. den
herbergbediende Fabrizio als harlekijn. En ook al zag Goldoni hem misschien zoo
vertolken - gedwongen tot concessie's aan den publieken smaak en niet al te
principieel halstarrig in het doordrijven van zijn idealen - voor ons schaadt dit de
figuur der herbergierster, die immers geen dwaas is en evenmin uit wispelturigheid
een harlekijn trouwt! De opvatting van de bedienden Fabrizio en Pirro en die van
den graaf Albafiorita naderde de ‘commedia dell' arte’, die der overige figuren het
blijspel. Historisch juist, maar tot een tweeslachtige vertooning leidend. Wat verder
het meest schaadde was dat v. Kerckhoven een eentonige en onveranderlijke Baron
Ripafratta speelde. Het kostelijkste en belangrijkste van de intrige: de verandering
van zijn houding tegenover Mirandolina bleef daardoor onzichtbaar.
Men had meer van Goldoni's menschelijkheid uit alle figuren kunnen winnen. Een
blijspel behoeft niet zóóveel minder menschelijkheid dan een treurspel! De regie
heeft deze richting niet gekozen en toch - maar goede raad is niet duur, na de
opvoering - toch had men gewonnen aan tooneelkunst.
Want het is mogelijk deze schoone herbergierster in eerste en laatste tooneelen
ingetogener te spelen. Zij bekoort haar gasten ‘même sans le vouloir’ schrijft Goldoni
1)
in zijn mémoires ; zij maakt den baron verliefd, omdat ‘elle est piquée et veut par
amourpropre.... le soumettre, etc’.
Een Mirandolina, eerst ingetogener, dan, als het er om gaat, nog fijner zegevierend
dan mevr. Lobo - overigens charmant - zou aan karakter, contrast en teekening
winnen. En waarom stak men b.v. den parasiteerenden ouden markies geen hart
onder de kanten

1)

Rabany: Pag. 350. Men vindt hier nog een curieuse opmerking van Grimm, die de Fransche
opvoering van 1764 critiseerde en meende dat het stuk zou winnen door een ander verloop,
waarbij Mirandolina verliefd zou worden op den baron, ‘Cela aurait jeté dans toute la pièce
une vivacité et un intérêt qui n'y sont pas’. (sic!)...
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lubben? Goldoni deed het wel, o.a. in dat fijne trekje, de teruggave van het gouden
reukfleschje als huwelijksgeschenk. Hij had er immers een week van kunnen leven,
de schraalhans! Hier bleef het zonder beteekenis. Had men ook de overige figuren
wat hartelijker hierbij aangepast, de spot ware niet minder geweest als zij menschen
had getroffen inplaats van carricaturen en er was meer eenheid en stijl bereikt dan
in de nu soms te luide en uit het kader schietende opvatting. Dit neemt niet weg dat men het jongste Amsterdamsche gezelschap dankbaar
blijft voor de kennismaking en Lobo's voortreffelijken Pirro als eerste goede
herinnering van het seizoen te boeken heeft.

6. IX. S. Falkland, ‘Nero’. N.V. Tooneelvereeniging. Regle?
‘Bewerkt naar een gegeven van Grötsch’, dat, bij nader onderzoek ‘Dycherpotts
Erben’ comedie in 3 bedrijven van R. Grötsch blijkt te heeten, drie jaar geleden te
Berlijn gespeeld werd, met den naam Dijkerpot o.a. de geheele intrige schijnt
1)
overgenomen te hebben en geen nadere vermelding verdient.

9. IX. Shakespeare, ‘Othello’. Het Schouwtooneel. Vertaling Burgersdijk,
Regie A. v.d. Horst.
Over elke Shakespeare-opvoering valt een verhandeling te schrijven. Plaatsruimte
noodzaakt tot eenige aanteekeningen.
De eerste betreft leemten in v.d. Horst's regie, vooral in het sloome eerste bedrijf.
Dit Venetiaansche nachtstuk is onrustiger. Flakkerender, met meer speling van
toortsvlammen en schaduwen, met meer glans van gevaar in de Venetiaansche
partijschappen, met veel meer staatsbelang en spanning in de nachtelijke
Senaatsvergadering. Bij v.d. Horst mist men dus het contrast hiervan met Othello's
rust en kracht. De storm (II, 1) dient bovendien niet alleen om een vloot te vernielen
- in dit rimpelige achterdoekje was nog geen vlieg verdronken - maar om grootsche
luchten te stapelen bij het verrukte weerzien op de Cypersche kade. De
tooneel-atmosfeer van dezen ‘Othello’ was schraal; alleen het laatste tooneel
uitgezonderd.
Ko van Dijk speelde den Othello. Uit één stuk en uit het hart, overwogen en met
vele grootsche oogenblikken. Hij begint, onmiddellijk, als waarachtig vorst van den
bloede, krachtig en heerschend,

1)

S. Jacobson ‘Das Jahr der Bühne’. 1917/18. Oesterheld.
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met een menschelijkheid, die reeds in den aanvang haar waren aard deed gevoelen,
haar schakeering van macht, zuiverheid en kinderlijken eenvoud. In de
verdedigingsrede was plaats voor meer naieviteit. De vervoering bij de landing op
Cyprus steeg niet tot het hoogste.
Maar in het nachtrumoer toont zich opnieuw de kracht van een, ‘not easily jealous,
but being wrought, perplexed in the extreme’ mèt de rechtvaardigheid die Cassio,
den vriend, straft: juist dezelfde krachten die later, ontketend, Desdemona zullen
dooden en Othello. Dit was alles zeer zuiver van opvatting en uitbeelding.
Jago vangt aan. En hoe langzaam, met hoeveel eerst zekeren, dan weifelenden,
dan radeloozen terugkeer tot zijn liefde wordt deze Othello verblind. Tot de schijnbare
bevestiging van Cassio's schuld stijgt het spel - en dit eerste deel der vertolking lijkt
het sterkst.
Een stijging daarna is nauwelijks mogelijk tot Desdemona's dood; maar het naar
binnen slaan, het verterende van Othello's verblinding met de telkens nog
opflakkerende liefde tusschen de telkens laaiender zekerheid heeft, naast wat v.
Dijk er in speelde, nog meer schakeering te geven. Van te geringe intensiteit was
de aanroep voor Desdemona's dood: de eenige machtige verdwazing waartoe de
diepste rechtvaardigheid van deze natuur een uitweg kan vinden. ‘It is the cause,
it is the cause, my soul....’
Othello is een eenvoudige. Jago is, met Hamlet, het meest onpeilbare karakter
in den ganschen Shakespeare.
Musch' opvatting is in wezen veel nader bij de kern der figuur dan de kernachtige
schurk, die men meest voor Jago wil laten doorgaan. Maar tusschen Shakespeare's
Jago en dien van Musch ligt een afstand. Welke, en waardoor ze ontstaat is niet
gemakkelijk te bepalen. De eerste indruk is dat er met dezen Jago te weinig gebeurt.
Wat drijft Jago tot handelen? Musch steunt blijkbaar te veel op de meening dat
Jago's handelen tegen Othello ontstond uit jaloezie (het Emilia-Othello motief) en
uit zich miskend voelen (Othello en Cassio's bevordering). Musch legt tenminste de
accenten in deze richting en hij speelt er ook verder naar, zonder dieper te gaan
dan Jago's eigen motiveering.
Maar Jago motiveert zijn daden niet juist in zijn monologen! Noch de jaloezie op
Emilia, noch de naijver op Cassio, beiden trouwens ongegrond, is de oorzaak; noch
ook de zoo verschillende andere motieven die Jago geeft - en weer vergeet. Het is
alsof hij zelf de oorzaak zoekt.
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Coleridge spreekt in dit verband immers van Jago's ‘motivehunting’.
Het moge op het eerste gezicht vreemd schijnen - maar Jago tracht zich
rekenschap te geven. Jago is iets meer mensch - en des te gruwelijker is hij - dan
hij zelf belijdt en weet. Hij schuift - onbewust - al deze motieven tusschen zijn daden
en de ware krachten die hem stuwen, en die dus deze tragedie stuwen en die ze
dus bij Musch te weinig stuwen. Dit pleit niet voor een zachtzinniger Jago en evenmin voor een redeloozer
booswicht. Jago is een mensch met een uiterst geringe, koude menschelijkheid,
een sluw verstand en een sterke neiging tot heerschen. Een uiterste egoist, die zich
superieur voelt, en, eigenlijk altijd Othello, Cassio en iedereen minachtte en hun
menschelijkheid dwaas vond (I, 1). Hij liet het niet merken: het zou zijn bestaan
bedreigd hebben. Plotseling ondervinden deze geminachten meer erkenning dan
hij (Cassio's bevordering, Othello's huwelijk) en aan zijn superioriteit wordt getwijfeld
(het Emilia-Othello praatje). Dat kwetst zijn egoisme tot in de kern.
En hij moet dus wel zijn vermeende superioriteit - zijn uiterst koude maar zeer
sluwe, uiterst ongevoelige maar zeer ervaren, uiterst beperkte maar zeer beheerschte
menschelijkheid - gaan uitoefenen als hij zich niet minderwaardig wil gaan voelen
aan deze anderen. Hij moet zich herstellen in eigen oogen.
Hij is wezenlijk minderwaardig, maar dat weet hij niet. Er was een andere weg
voor hem: zichzelf te erkennen als minderwaardig, maar hij betreedt dien niet (de
motiveeringen!)
Hij moet dus handelen om zich te handhaven: in die handeling breekt al de gruwel
- d.i. al de vermeende ‘superioriteit’ - van zijn natuur door en tevens, voor ons, een
glimp in de onpeilbaarheid dat deze gruwel in de natuur bestaat.
Dit is een tragedie ook van Jago. Haar oorzaak is niet: Cassio, Othello, of Emilia.
Haar oorzaak is zijn natuur die door een eeuwige wet gedwongen is te evolueeren.
Hij handelt voor zichzelf en slechts toevallig tegen Othello.
Dien dwang, onpeilbaar, die hem vernielt, heb ik niet in Musch' Jago zien
heerschen met voldoende kracht. Hij was niet geketend aan zijn noodlot.
Ik bedoel hiermede geen critiek op Musch' spel - maar wel op zijn opvatting van
de rol.
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Hieruit volgde ook dat er bij zijn alleenspraken te veel lach in de zaal was. Wat spel
1)
betreft scheen Musch' Jago te weinig rauw soldaat , te glad, waar men zijn wreedheid
eerder gelooft bij een boerscher uiterlijk. Wellicht is dit een te persoonlijke
voorstelling. In verband daarmede treft de tempering die Musch geeft aan Jago's
‘timorous accent and dire yell’ bij Brabantio's huis, aan zijn obscene verbeelding,
aan al de laagheid van zijn natuur.
Deze Othello ging wel onder aan zijn liefde; maar deze Jago ging niet onder aan
de liefde die hij niet begrijpen kon. Dat de opvoering, niettegenstaande deze
bezwaren, haar kwaliteiten had, zal men niet behoeven te betwijfelen.

10. IX. H. Roelvink en M. Nijhoff. ‘Allah Karim’. K.V. Het Nederlandsch
Tooneel. Regie H. Roelvink.
‘Een spel uit de Boeken der Duizend Nachten en Eenen Nacht’ dat zich verhoudt
tot de ‘Duizend en een nacht’ als de geuren van wijlen de mobilisatie producten van
Hollandsche kool- en kersenbladeren tot de geuren der zuivere Oostersche
2)
tabakken en dat geen nadere vermelding verdiende, ware het niet dat men voor
de gemaakte kosten een tooneelstuk had kunnen opvoeren.

13. IX. H. Muller, ‘Vlam’. Comoedia. Vertaling en regie D.J. Lobo.
Het blijkt opnieuw - wanneer het al niet afdoende werd vastgesteld - dat de accenten
van het burgerlijke sociale drama onze acteurs en onze publieke belangstelling nog
steeds het meest naar den aard zijn. Hans Mullers ‘Flamme’ is, als tooneelstuk
bezien, van uiterst geringe waarde. Het geeft, honderd maal slechter gemaakt dan
een Heijermans, Heijermansch realisme en plotseling ontdekken alle acteurs en
actrices een hart in hun rol en zelfs in elkaar's rol en spelen met een overgave die
men niet gemeender wenschen kan. Mevr. Lobo's straatmeid zal wel een van de
aangrijpendste en waarachtigste figuren van het jaar blijven, van Kerckhoven vergat
al zijn fouten en is vernieuwd, het samenspel klopt en leeft - en dat alles

1)

2)

Bradley's ‘Shakespearean Tragedy’ (Macmillan) vermeldt dat Jago van Shakespeare's figuren
de meeste zeemanstermen gebruikt. Voor de Jago opvatting ook Coleridge's ‘Lectures on
Shakespeare’. (Bohns Library).
Zie b.v. ‘Abdullah’ of een ander betrouwbaar merk.
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in een stuk dat, critisch gesproken, nog het blauwe potlood niet waard is dat men
er op verslijt! Wat is de reden? Dat het genre zoo bekend is, dat de type's zoo bekend
zijn, dat de woorden zoo bekend zijn? Achter het geheim van den draak komt
niemand. Lobo temde dezen bekwaam en misschien weet hij het. Maar het geheim
van tooneelspelen - helaas dat dit ongedierte het aan het licht moest brengen - ligt
in het warme hart van den acteur. Helaas dat wij hem zoo van ganscher harte
meestal slechts bewonderen kunnen in een werk als dit.
J.W.F. WERUMEUS BUNING.
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Literatuur
J.C. Bloem. Het Verlangen. (Amsterdam 1921, P.N. van Kampen en
Zoon).
‘En zwerven is verlangen, en verlangen derven.’ Met deze woorden eindigt het
eerste gedicht uit de bundel, die de dichter ‘Het Verlangen’ genoemd heeft. In deze
heel bijzondere, heel persoonlijke verzen zingt zich een ziel uit die ons te dierbaarder
worden moet, naarmate we ons meer erin verdiepen. Het Verlangen, het wilde,
wijde, verzaligende, en matelooze, - het verlangen naar leven, liefde, naar het groote
Wonder, naar ‘d'onstuimigheid van dit bestaan’, wat in elke jonge, levensbegeerige
menscheziel hunkert, is hier verwoord op een wijze zooals dat in ons Holland van
de laatste twintig jaar nog maar zelden is gebeurd. En tevens is hier de weemoed
om het onbereikbare van het geluk dat onze droomen beloven, - het heimwee,
omdat het zwerven derven blijven moet, - het schrijnend besef van onmacht omdat
‘verkiezen is het droefst verliezen’, en ‘de vervulling steeds het eind is van den
droom’, - uitgezegd zoo ontroerend en eerlijk, en dikwijls ook zoo heel bijzonder
mooi en grootsch van rythme en klank, als alleen een heel echt, waarachtig-voelend
dichter dat maar vermag. Daarbij treft al dadelijk de innigheid waarmee deze dichter
anderer leven, waarneemt en doorvoelt; in zijn ‘Gestalten’, eerste afdeeling van dit
boek (waarvan hij het tweede gedeelte ‘Lyrisch’ noemt) teekent hij o.a. vrouwefiguren
als ‘De dwaze Maagd’, ‘de Bruid’, waarin de hunkering naar het heetbegeerde Leven,
naar ‘de gloed der dagen’, wonderlijk mooi en zuiver wordt weergegeven.
Bloem is niet een aestheet, die het leven van alle dag voorbij ziet, en met een
superieure glimlach voor het simpele, uitsluitend opgaat in eigen gevoelens en
ontroerinkjes. Wel ziet hij neer op: ‘den vlakken vreê der onberoerden, Wier droom
niet verder dan hun heden gaat’; wel is hij
‘Wars van deze middelmaat’.
‘Van vreugd en leed, zoozeer elkaars gelijken,
dat (hij) ze als dagelijksche laagheid haat.’

Wel veracht hij ‘der gewone menschen Vadsige vreugde en gore daaglijkschheid’.
Maar hoe bemint hij ‘dit schoone, dit gewone leven’, en hoe ontroerend bekent
hij zijn Liefde in het gedicht van dien naam:
‘Toch ben ik vol verholen teederheden,
Gekneusde liefde, die geen uitweg vond,
Oneindig medelijden met wie leden,
Bewogenheid, die 't zware leven schond.’

En voortdurend treft weer die warme gezindheid voor ‘de makkerschap der
menschen’, waarvan hij zoo bewust en bewogen deel uitmaakt, zooals b.v. in ‘Lichte
Vensters’ waar hij spreekt van ‘de sterfelijken, de beminden, De ge-
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nooten van deez' fellen tijd.’ Zoo in ‘het zieke Meisje’, in ‘'s Nachts’; en voor mij wel
één van de allermooiste regels uit deze bundel is zijn hartstochtelijke belijdenis in
‘de Stem der Steden’:
‘En ik beken mij één van deze menschen,
Van dit geslacht, dat doolt en lacht en lijdt,
Geknot, vernederd in zijn liefste wenschen,
En toch zoo brandende van zaligheid.’

In een ‘Naschrift’ lezen we dat deze bundel werk van ruim tien jaar bevat, (waarvan
wij ons veel uit ‘De Beweging’ herinneren) en dit verklaart voldoende de aanvankelijk
betreurde ongelijkwaardigheid der verzen, die misschien de gaafheid van het geheel
schaadt, maar daarentegen een belangrijke kijk geeft op de ontwikkeling van Bloem
als mensch en als dichter. Want hoewel het wat al te cerebrale en soms zelfs
rhetorische in enkele gedichten bij den aanvang even hindert, - indien wij er ons
nader in verdiepen wordt het geheel ons toch te dierbaar dan dat we ook maar één
ervan zouden willen missen, en tegenover de zeldzame schoonheid die Bloem in
zijn ‘Enkele strofen’ bereikt, past slechts een ontroerde dankbaarheid, waarbij alle
verdere kleine bezwaren zwijgen.
WALDIE VAN ECK.

Frans de Wilde: ‘De weg door het Woud.’ Verzen van de Persen van F.
Casie-Claes. Antwerpen 1921.
De titel van dit bundeltje doet vermoeden, dat er sprake is van een opgang, een
uitweg uit het woud en inderdaad bevestigt de laatste groep gedichten deze hoop
door zijn naam: ‘Zangen van den Nieuwen Mensch’. Nemen wij echter kennis van
de inhoud, dan kunnen wij deze nieuwe mens de belangrijkheid niet toekennen,
waarin hij zichzelf koestert. Aanvankelik geïntimideerd door de mededeling vóór in
het boekje, dat ‘van denzelfden schrijver: Intrede (Verzen) uitgeput’ is, voelen we
ons al gauw gedrongen tot de ontboezeming, dat, aangezien ‘Intrede’
hoogstwaarschijnlijk niet beter zal zijn dan ‘De weg door het Woud’, er in Vlaanderen
meer slechte verzen verkocht worden dan in Nederland goede.
De ontroering, waaruit de goede verzen geboren worden ontbreekt. Wilde het
niet zoveel meer zijn, dan het is, dan zouden we de goede bedoeling waarderen en
het misschien een aardig boekje vinden. Maar we kunnen in proza, waarvan ieder
rijmend woord op een nieuwe regel geplaatst wordt, geen poëzie zien en in het
jambies gekabbel van de overige verzen niet veel meer dan karremans of dominees
poëzie.
Dat er hier en daar aardige stemmingen, als in ‘De Schoone Stad’ en
beschrijvingen van een suggestief realisme, als in ‘Nocturno’ in voorkomen, doet
mij de hoop koesteren, dat Frans de Wilde, wanneer hij genoeg zelfkritiek bezit om
‘de lier aan de wilgen te hangen’ als novellist misschien zal slagen. De Vlamingen
zijn van ouds goede vertellers geweest.
MEA MEES-VERWEY.
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Wouter Lutkie. Nooddruft en Liefdedrang. Tilburg, (Amsterdam, Gouda,
Weenen), Het Nederlandsche Boekhuis, 1920.
Een Kruis is het eerste wat we op den omslag van dit boek ontmoeten; en het boek
staat geheel in dit teeken. Dat wil zeggen: in het teeken, zooals de zichtbare kerk
het heeft gebruikt. Dat is in de eerste plaats als symbool, symbool van opgang en
verheffing, verbonden met armen-uitbreidende erbarming; als symbool van lijden,
als opwekking tot mee-lijden, als den eenigen weg om te rijzen boven het lijden
uit..... Ook wel - we spraken niet zonder bedoeling van de zichtbare kerk - als
strijdleuze.
Van al deze aanwendingen, vinden we iets in dit werkje, dat hoofdzakelijk
herinneringen bevat van den Brabantschen priester die de schrijver is, aan zijn
verblijf in Weenen, waar hij heenging als geleider-naar-huis van een groep tijdelijk
in Brabant ondergebrachte Weensche kinderen; waar hij bescheiden pogingen deed
om meer verbinding te brengen tusschen Holland en de ouders van de verpleegden;
waar hij eenige materieele weldaden kwam brengen, niet zonder geestelijke gaven;
en waar hij met eenige belangwekkende persoonlijkheden van zijn eigen richting
sprak. En toen schreef hij er dan dit boekje over; waarvan de opbrengst bestemd
is voor het Weensche kind; een reeks opstelletjes zonder andere pretentie dan iets
goeds en iets noodigs te zeggen; geenszins voortreflijk van stijl; met nogal wat
breedsprakigheid, en voor onzen boven-Moerdijkschen smaak wel eens wat te
gemoedelijk, - een gemoedelijkheid, die echter geen zachtheid wordt, waar het
elementen betreft, die de Kerk weerstaan: Joden, Sozi's.... Maar kon het, mócht het
van hem zachtheid worden? De Kerk bidt voor de afgedwaalden, en de Joden; op
den Goeden Vrijdag; maar zelfs in het gebed heeten de laatsten ‘perfidi Judaei’.....
Ik zou als ik hierbij stilstond, een totaal verkeerden indruk van het boekje geven.
Het spreekt alleszins gemoedelijk Roomsch-Nederlandsch; die eenvoudige, héél
menschelijke, goed-willende taal. Abstracter denkende en meer litterair-geschoolde
menschen kijken even raar op, wanneer ze lezen:
‘Ei, wat sneed de koude wind door de onbekleede vingertoppen!’
En onmiddellijk daarop:
‘Maar God was er ook!’ (in 't sneeuwige Weenen.) Maar wie een beetje het met
de dagelijkschheid zoo nauw verweven, en door de dagelijkschheid telkens
heenlichtend eenvoudige geloof kennen, zullen, als ze hierbij glimlachen, niet
glimlachen zonder verteedering, en als ze even doordenken, hun glimlach voelen
opgaan in eerbied. En zeker zullen ze niet anders voelen dan verteederden eerbied,
wanneer ze de eenvoudig - neen: vrij slecht - uitgedrukte, maar zoo fijn en hoog
gevoelde uitingen lezen over ‘Georganiseerde Liefdadigheid’, (het laatste opstel).
Ongetwijfeld, een stylist is deze schrijver niet; maar wat teekent hij intusschen in
den loop dezer schetsjes, met telkens een nieuw trekje, uitstekend den geest van
't Oostenrijksche volk, ook hem zoo véél sympathieker dan 't Pruisische, waar dat
ook hij in kracht, in levensmoed, in fierheid, ver bij Frankrijk ziet achterstaan.
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Hij heeft te Weenen ook den grooten Katholiek Richard von Kralik ontmoet; meer
dan eens; en als hij van hem spreekt en van zijn Gralbund, komt er toch werkelijk
verheffing in zijn woorden. Hij spreekt ook over Bloy; - en ik heb nergens een naar
't mij voorkomt zoo juiste, een zoo onpartijdige, eerbiedige, en toch niets
verbloemende beschouwing over dezen militanten en tóch waarachtigen genialen
katholiek gelezen. Dit boekje kan met al zijn er bovenop liggende gebreken veel goed doen. In elk
geval kan het ieder die het wil lezen, met gewilligheid, zonder intellectueel of artistiek
pedantisme, wat meer doen begrijpen van dat gemoedelijk, vroolijk en vroom
gedeelte van ons land, dat ‘zij die het weten’ ‘het donkere Zuiden’ noemen.
En als men het koopt, doet men ook nog iets goeds voor de Weener kinderen.
Doch deze overweging behoort niet meer tot de litteraire critiek!
J.L. WALCH

Hendrik Mulder, De Stille Bouw. Een bundel verzen. - Bussum, C.A.J.
van Dishoek, 1920.
Een jong, gevoelig, religieus-gestemd dichter. Soms voelen we nog wel eens wat
moeite in de versificatie; er is hier een daar rijmdwang, er zijn nu en dan bedenkelijke
enjambementen. Maar liever dan die plaatsen Beckmesserig aan te teekenen,
constateer ik, dat in dit boekje enkele in hun geheel zeer goede verzen voorkomen
en vele regels, waaraan dat eigenaardige, droomige, muzikale eigen is, dat den
echten dichter kenmerkt, en dat nooit iemand kan ‘namaken’. Zulke regels, waarin
klanken en beweging plots véél meer worden dan de verstandelijke beteekenis der
saamgevoegde woorden, zoodat die beteekenis en de gedachten in ons wegdeinzen,
en het sentiment zelf van den dichter ons aangrijpt.
Het onderstaand gedicht moge den belangstellenden lezer het fijne gevoel voor
de natuur van den dichter doen genieten. Het is één uit een vroege periode; het is
jong; het spreekt nog niet van een bepaalde levensopvatting. - En 't is daardoor
misschien door de mééste lezers mee te voelen...... En, misschien ook wel daardoor,
één van de zuiverst dichterlijke. Hier is het:

Najaar.
Nu staan de boome' in ijlen mist geweven,
't getakte webt zich rag-fijn in de lucht.
Kil treurt de wind door vreugd-verlaten dreven;
doodspel van dorre blaere' is al 't gerucht.
En in den na-noen roodt zich 't Westen even,
of, zwaar-gewond, vermoeid na bange vlucht,
Dag op dien dorpel zich wat rust wil geven,
en langer voor vervolging niet meer ducht.
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Droom-stille vliet in rimpelloozen toover,
weerspiegelt wolke' en boomen wonder-teêr,
in bleek-verstorven licht, daar vroom bewaard.
Wat wilgekoppen bukken troostloos over
den zwarten oeverrand en staren neêr,
en huiv're' om eigen droef verval vervaard.

Het schijnt mij voor de waarachtige en sterke inspiratie van den dichter te getuigen,
dat dit gedicht niet zijn beste regels in 't begin heeft. De tweede quatrijn heeft iets
héél bijzonder-moois; en verder blijft de beelding steeds gevoelig en fijn-treffend.
Op een stil kenteringsoogenblik in de wilde woelingen des levens zoo'n klein zuiver
gedicht te doorproeven, schijnt mij één van 's levens beste genietingen.
J.L. WALCH

Genoveva van Brabant, door Stijn Streuvels-L., J. Veen, Amsterdam,
z.j. 2 dl.
In een voorwoord zegt de schrijver:
‘Het eerste opzet van jaren her was, de legende van Genoveva tot een volksboekje
te herschrijven. Toen kwamen de ijselijke wereldgebeurtenissen..... den gewonen
gevoels- en gedachtengang uit zijn verband rukken; daarop volgde.... eene groote
moedeloosheid, die alle denkkracht verlamde en een drang om de gruwelijke
leelijkheid van 't heele menschdom.... tevergeten. De inkeering bracht een stilstand
teweeg in het levenswerk..... men kreeg andere inzichten.
Alzoo werd de eenvoudige Genoveva-legende “con amore” uitgediept tot een
breedvoerig levensverhaal’.
De vraag is echter of deze stille, echt middeleeuwsch-roomsche legende van
Verdrukte Onschuld en Onvoorwaardelijke Trouw een zoodanig realistische
breedvoerigheid verdragen kan zonder haar geur en bekoring te verliezen. Mij dunkt,
zij verdraagt het niet. In argeloozen eenvoud tracht de schrijver het verhaal te doen,
maar hij is van huis uit een realist en niet heelemaal meer een primitieve. Hij toont
lust aan vele bijzonderheden en momenten van het leven, om de wille van dat leven
zelf, en de ‘breede voering’ zelve van zijn verhaal brengt mede, dat de aandacht
op allerlei détails gericht wordt, waar de eisch was alle belangstelling te richten op
het wreede lijden der onschuldige en de, zij 't van wat laat, wrekende gerechtigheid
Gods. Flauberts bewerking van de legende van St. Julien l'hospitalier zou ik in dit
opzicht voorbeeldig willen noemen, als een realisme, dat van aanvang af door het
mystische gedragen wordt. Hier, in Streuvels' boek, na die lange, zeer zeker
gevoelige en boeiende inleiding over Genoveva's kinder- en meisjesjaren, worden
wij eigenlijk een beetje kriebelig door Genoveva's schaapachtige lijdzaamheid tegen
Golo's bedrog, dat aan zoovelen duidelijk is. Indien wij Genoveva niet als een
legendarisch christelijk droomfiguurtje doch als een levensvolle jonge vrouw
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moeten aanvaarden, kunnen wij die lamzaligheid van haar niet gelooven. Of wel,
zij ontneemt ons de sympathie, die wij voor dat fijn en levendig jong meisje gevoelden
en wij achten dat haar martelaarsbehoefte blijkbaar vond wat zij zocht.
En de rehabilitatie vervolgens, de Wrekende Gerechtigheid, verliest in deze sfeer
haar noodzakelijk karakter en krijgt het onbevredigende, het hachelijke van een
onwaarschijnlijk toeval, dat hier, in dit tenslotte realistisch verhaal van
middeneeuwsche ruwe verdrukking en ruwe bandeloosheid, eigenlijk beter gemist
ware...
Dat wil zeggen, hoe al het strakomlijnde, liefelijk christelijke uit de legende
verdwenen is, om plaats te maken voor de rauwe realiteit... die er wellicht den
grondslag van uitmaakt. Was dit echter Streuvels' bedoeling? Ik geloof eerder, dat
hij, ver van het heilige te vernietigen, het sterker wilde gevoelen, door zich er in te
verdiepen. Maar de uitkomst van zijn doen werd precies andersom. De fijne bloem
verflenste in zijn handen, toen hij heel behoedzaam den langen stengel inpalmde,
tot waar die in den drabbigen grond geworteld bleek.
Realistisch, dwz. in bijzonderheden bekeken, is de werkelijkheid nooit lieflijk en
heilig op de manier van roomsche legenden, en aldus laat dit Genoveva-verhaal
geen beteren indruk achter dan dien van een wat lang uitgesponnen relaas van
pijnlijk middeleeuwsche gebeurtenissen, die een niet zeer belangrijk vrouwtje geluk
en leven kostten.
F.C.

Walmende Lampen door Johan de Meester J.M. Meulenhof, Amsterdam
1920.
Het heeft wat lang geduurd, eer mij het boek in handen kwam, doch het is nog niet
te laat er iets van te zeggen, omdat het - goed of slecht, al naar men het nemen wil
- in elk geval een merkwaardig boek is. Merkwaardig om den schrijver vooral, die
hier, niet geheel onverwacht misschien, het Moederschap en het Kind viert.
Om te beginnen zijn het akelig walmende lampen, die wij worden verzocht te
ruiken. Een hoofdredacteur, schrijver van ethisch-wijsgeerige preekjes, die naar het
sexueele geheel onschadelijk is en vermoedelijk ten deele aan die pijnlijke
omstandigheid zijn zachtmoedige wijsheid dankt; Z.E.'s zuster, meer naar den
Lesbischen kant, - tenminste als ik de fatsoenlijk vage aanduidingen goed begrepen
heb - die het echter voor ijdelheid en ontspanning noodig acht op geruchtmakende
wijze een ‘verhouding’ tot een rijken industrieel te afficheeren; een oogenschijnlijk
sterke, kloeke jonge vrouw, die, ongeveer uit principe zich offerend aan een
Poolschen schilder, toelaat dat ‘Pa’ vervolgens voor haar en haar baby weer
fatsoenlijke opneming zoekt in dezen kring, die innerlijk Sodom en Gomorra niet
kwaad symboliseert; een broer van deze dame, Her genaamd, die, zoo levenloos
als een étalagepop van een confectiewinkel, echter door zijn, men zou toch hopen
ietwat vrij gevochten, zuster ‘edel en eerlijk’ wordt genoemd.... al deze menschen
zijn de ‘walmende lampen’ door den auteur bedoeld, gansch en al innerlijke tweespalt
en ver-
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warring, half ontloken persoonlijkheden, die bij elke hagelbui der conventie zich
angstig terug trekken of wel moedeloos verdorren, benauwde tobbers in
overbewustheid, die op zich zelf nooit vertrouwen en niet leven durven.
Tezamen spelen zij hun wereldje, waar quaesties als het ongehuwde moederschap
nog ongestoord en onverminderd bloeien, en het is gewis telkens meer of min
boeiend en interessant, voornamelijk, om de verbijsterende vaardigheid en het
vernuft, waarmede deze menschen, wien het aan vaste richting (dus per slot aan
persoonlijkheid) ontbreekt, hun stuurloosheid voor zich en anderen goed praten.
Nog een beetje verder bewust in die richting en het boek ware een voortreflijke satire
geworden. Of was hier het materiaal niet rijkelijk voor handen in dien eunuch, die
zoet moreele Zaterdagavondbroodjes bakt, in diens zuster, die enkel uit een soort
bluf huwelijksschandaal verwekt, dien edelen broeder, die zijn zuster desnoods aan
een Congoneger zou koppelen, om zelf geen last van haar gebrekkig fatsoen meer
te hebben; dat zusje zelve, die eens voor al haar ziel heeft verrekt bij het offer van
dat fatsoen te Brussel en die nu weer fatsoenlijk zal en kan worden bij deze soort
menschen....?
Zou dit alles geen spel van grimmige ironie hebben opgeleverd, als wij 't zoo een
beetje uit de verte mochten beschouwen?
Doch de auteur wilde anders en meer. Hij weet wel, dat de dingen nabij gezien
niet enkel zot blijven en hij wilde menschelijk, allesbegrijpend menschelijk zijn.
Aldus gaat hij tot deze dwaze maatschappelijke poppen en tracht in hun innerlijk
te schouwen, wat hij daar voor menschelijks vindt. Mij dunkt, hij vindt daar veel te
veel..... van eigen innerlijk en dat is dan mijn hoofdbezwaar tegen zijn boek. Uiterlijk
en innerlijk zitten zijn figuren niet aan elkaar, wil mij voorkomen. Noch van Isa, noch
van Hamster, en vooral niet van Meta vermag ik de uiterlijke verschijning en de
innerlijke gesteldheid, gelijk de auteur die geeft, tot één levende figuur te verbinden.
Dat is misschien mijn eigen tekortkoming, doch zij bepaalt den indruk van het geheel,
dat daardoor teveel redeneering en te weinig leven wordt.
En daarenboven op niet geheel pleizierige wijze de huidige richting van des
schrijvers geest blootlegt: zijn groeiende maatschappelijkheid, zijn familie- en
gezinsgeluk-optimisme en in verband daarmee zijn viering van het ‘normale’, heilige
Moederschap. Nu dacht ik, dat sedert Freud ons den helaas weinig stichtelijken
grond der moederliefde onthulde, in nette kringen over die heiligheid ook liever
gezwegen werd, als over een min zedelijk onderwerp. Misschien heeft De Meester
zich daar zoo geen rekenschap van gegeven. Men zou het plan van zijn boek aldus
kunnen omschrijven: dat een meisje wel goed doet, door zich, vooral uit idealistische
motieven, ongehuwd te ‘geven’. Maar dat zij toch weer kwaad doet ten opzichte der
‘wereld’, die wel verfoeilijk slecht is, maar toch weer goed om toe te behooren. Doch
dat boven al die tribulaties het moederschap gelukkig heilig is en het kind de moeder
(gehuwd of niet) altijd onvoorwaardelijk troost.
Met het oog op Freud, kan ik dit nu geen verheven idealistische conclusie meer
achten, gelijk de auteur toch, meen ik, bedoelde. Wij zullen naar andere
verhevenheden van doen en denken moeten omzien, al is dat lastig, wijl hun
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getal dagelijks geringer schijnt te worden in dezen alles-nivelleerenden tijd. Wat zou
men denken van een zendelingschap onder de Batakkers of wel een kommunisme
van of zonder de daad? Meer zie ik al niet tegenwoordig, als men opbouwend te
werk wil gaan. En dat wil men toch immers op zekeren leeftijd. Zelfs een Zola ontging
dien vloek niet en het heeft werkelijk bar leelijke romans opgeleverd. Ik zal dan ook
niet zeggen: Keer terug, Johan, en alles zal vergeven worden. Want niemand ontkomt
aan zijn noodlot.
F.C.

Paul Kenis. De Kleine Mademoiselle Cérisette De Sikkel. Antwerpen. E.
Querido. Amsterdam. z.j.
Het lijkt precies op een vertaald Fransch boekje van lang geleden, dit liefdesidylletje
van een arm dichtertje en een arm modistetje, het dichtertje en het modistetje in
hun argelooze, schaamtelooze, tijdelijke liefdesverhouding. Zoo iets is in zijn
onbeduidendheid altijd wel even aardig om te lezen, vooral indien het beminlijke
herinneringen aan Parijs opwekt. En dat blijkt, bij nader inzien, eigenlijk ook de
eenige waarde van het verhaaltje, dat het ons innig herinnert aan de lieflijkheid der
Parijsche omstreken, zuid en noord, oost en west. Met of zonder eigen beleefde
idylle, hebben wij daar ongeveer allen wel teere souvenirs aan, wij arme, misdeelde
moerasbewoners....
Maar bij gelegenheid moet Paul Kenis ook eens een echt Vlaamsch boekje
schrijven.
F.C.
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Vlaamsche éénakters.
I.
Sususususut!
Voor Emile Claus.

Personen:
Uleken.

Algoet.

De Ontvanger.

Tante.

Stien.

Valère.

Eduard.

Honoré.

Iepliet.

De Notaris.

De Zjuge.

Het tafereel stelt een deftige dorpsherberg voor. Links, voorgrond, een deur. Rechts
een vensterraam. Tafeltjes en stoelen hier en daar. Achtergrond, middendak,
schenktafel met flesschen, glazen, enz. Tegen den wand, achter de schenktafel, een
spiegel tusschen twee tuilen van artificieele bloemen. Links, achtergrond, een deur.
Rechts, in den hoek, een ouderwetsche horlogekast.
Bij het opgaan van 't gordijn is Uleken achter de schenktafel bezig met glazen
omspoelen en afdrogen.
TANTE.

(met struikelgang door achterdeur links op).

Hoe loat es 't al?
ULEKEN.

(wringt zich voorover om op de klok te kijken).

Vijf menuten veur den elven, Tante.
TANTE.

(bezorgd).

Vijf menuten veur den elven! Ha, da es oardig da Edewoard hier nog nie 'n es mee
den trekker van de pompe. 'K zoe malgré moeten mijn petoaders opzetten. We 'n
zillen te noene geen eten hên.
ULEKEN.

Hij zal wel goan komen, Tante.
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(Eduard links voorgrond met pomptrekker op).

Ha, kijk, da es de moeite weird.
(Lacht).

Tante kwam zjuust vroagen woar datte bleef. Ze begost al schouw te worden da
we van den noene geen eten 'n zoen hên.
(Beminnelijk).

Daag. Wilt g' iest 'n dreupelken hen?
EDUARD.

(knikt haar vriendelijk toe).

Ba joajik.
TANTE.

(spreekt langzaam).

't Es woar. 'K zeije zjuust tegen Ule-
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ken: 'k ben verwonderd da Edewoard mee den trekker van de pompe nie 'n komt;
'k zoe malgré moeten mijn petoaders opzetten.
ULEKEN

(presenteert Eduard een borrel).

Os 't ou blieft, Edewoard.
EDOUARD.

Doe-je nie 'n beetse mee?
(Uleken steekt eventjes haar lippen aan het glas).

Merci.
(tot Tante),

'T 'n es mijn schuld niet, Tante; 'k zoe hier al geweest hen, moar 'k hè sitoe tot aan
den burgemeesters moete goan veur 'n gote die lekte.
(Drinkt zijn glas leeg).

Joa, zillen we ne keer goan kijken, Tante?
TANTE.

Joa w'.
(Beiden achtergrond af).
DE NOTARIS.

(Links op, rookt een pijp; doet druk,)

Haa!.... dag Uleken. Hoe goat 't mee ou?
ULEKEN.

(vriendelijk).

Ha goed, lijk of ge ziet, meneer de notoaris. En mee ou euk, denke mij. Pak ne stoel
en zet ou.
De notaris vliegt onstuimig op Uleken af en tracht haar te omhelzen.
ULEKEN.

(hem zonder geweld afwerend; fluisterend)

Sususususut! Ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet!
(Wijst waarschuwend naar deur achtergrond).
DE NOTARIS.
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(eveneens fluisterend).

Es er belet?
ULEKEN.

(krachtig hoofdknikkend).

Joa 't. Joa 't.
DE NOTARIS.

Wie datte?
ULEKEN.

Tante.
DE NOTARIS.

Tante....! O! as 't moar dàt 'n es!
(Vliegt haar weer zoenend aan).
ULEKEN.

(hem afwerend).

Sususususut! Ge' n meug niet, zeg ik ou. Sususususut! Ge 'n meug niet. Ze zoen
't keunen heuren?
DE NOTARIS.

(verwonderd).

Ze....! Es er meer of een Tante dan?
(Laat haar los).
Eduard en Tante, onder elkaar pratend, achtergrond op).
EDUARD.

Afin.... dat er nog iets aan moest mankeeren, ge 'n moet het mij moar loate weten,
moar 'k peize wel dat 't nou zal hêwen.
(Ziet notaris).

Dag meneer de notoaris.
DE NOTARIS.

Dag Edewoard.
TANTE.

Ha, 'k hoop het toch dat 't nou zal hêwen. 'T es toch 'n eeuwig dijngen as ne meinsch
geen woater 'n hêt.... Dag meneer de notoaris.
DE NOTARIS.

Dag Tante.
(plagerig).
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Koest-e geen woater krijgen, Tante?
TANTE.

Neen ik... en 'k moest malgré mijn petoaders opzetten.
DE NOTARIS.

(als boven).

'T zal nou wel goan.... 'k weet ik datte.
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TANTE

(ernstig).

'T es 't hopen e-woar.
(achtergrond af).
ULEKEN.

(tot Eduard)

Zoe je nie nog eentje pakken, Edewoard?
EDUARD.

Ha.... eene soldoat 'n vecht niet, zeggen ze.
(Uleken schenkt in)

Merci.
(Drinkt ineens leeg.)

Ala tot ziens, Uleken, Meneer de notoaris...
ULEKEN

(gaat een eindje met hem mee).

Tot ziens, Edewoard.
(Eduard links af).
DE NOTARIS.

Edewoard.
(Tot Uleken, na een pauze; plagerig; halfluid)

Hahááá....! Hahááá....! Dà was de tweede Tante!
(Vliegt op haar af en zoent haar).

Nou moe 'k toch euk mijn poart hên!
ULEKEN.

(hem afwerend).

Sususususust....! Sususususut....! Tante zoe 't heuren!
DE NOTARIS.

Tante es wig!
ULEKEN.
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Nie nie.... sususususut.... sususususuet....
(De Notaris laat haar los).
DE ZJUGE.

(links op).

Bonjour, notaire. Dag Uleken.
DE NOTARIS.

Bonjour, juge.
ULEKEN.

Dag meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.

Uleken, gee mij nen dreupel.
DE NOTARIS.

Gee mij euk ienen, Uleken.
DE NOTARIS.

(met gewichtigen ernst tot den Zjuge).

Vous n'avez pas rencontré Algoet ce matin?
DE ZJUGE.

Je viens de le quitter. Hij zit bij Manse.
DE NOTARIS.

Het hij nie gezeid dat hij alhier kwam?
DE ZJUGE.

Non, il n' a rien dit.
DE NOTARIS.

Je dois absolument le voir.
(Schertsend).

Uleken, hèw mijnen dreupel woarm; 'kome seffens weere.
ULEKEN.

(ook schertsend).

C'est ça, meneer de notoaris, 'k zal hem op de stove zetten.
Notaris vlug links af.
ULEKEN

(met een borrel op een presenteerblad).

Os 't ou b'lieft, meneer de Zjuge.
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DE ZJUGE.

Doe 'n beetse mee.
ULEKEN

(zet even haar lippen aan het glas).

Op ou gezondheid, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE

(ineens leegdrinkend).

Santé, Uleken.
(Hij betaalt meteen).
ULEKEN.

Merci, meneer de Zjuge.... D'r es hoaste bij, geleuf ik, mee de notoaris.
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DE ZJUGE.

(geringschattend).

'N beetse van zijnen neuze moaken.... 'n beetse beslag moaken.
ULEKEN.

'K zoe 't ik wel geleuven. 'T 'n spant er zeker zeudoanig niet.
DE ZJUGE.

(als boven).

Ne notoaris die heule doagen tijd hèt om in d' hirbirgen te zitten....! Gee mij nog nen
dreupel, Uleken.
ULEKEN

(inschenkend).

Os 't ou b'lieft, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE

(Vliegt haar plots om den hals)

Uleken!.... Uleken....!
ULEKEN.

Sususususut!.... Susususususut....! Wa peist-e meneer de Zjuge.... ge 'n meug
niet.... ge moet veurzichtig zijn.... Susususust! Tante zoe 't keunen heuren,
Sususususut!.... 't Zal alle menuten volk goan binnen komen.
De Zjuge laat haar los.
STIEN.

(Links op. Vuurrood. Stokstijf, met een buikje en stramme armen. Spreekt stotterend en
onduidelijk).

Dag meneer de Zjuge. Dag Uleken.
DE ZJUGE EN ULEKEN.

Dag Stien.
ULEKEN.

Zet ou 'n beetsen.
STIEN.

(brabbelend).

Uleken, wilt-e mij nen dreupel bitteren geven?
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DE ZJUGE.

(tot Stien).

Goe weer hè, Stien?
STIEN.

(als boven).

'N beetse te veel natte, meneer de Zjuge. Nie goed veur de petoaders.
ULEKEN.

Os 't ou b'lieft, Stien.
STIEN.

Doe 'n beetse mee.
(Uleken proeft even. Stien gaat met zijn borrel zitten).
DE ZJUGE.

(insgelijks plaats nemend).

Uleken, gee mij nog 'n dreupelken.
ULEKEN.

Joa, meneer de Zjuge.
(Stien brabbelt tegen de Zjuge iets onverstaanbaars.
DE ZJUGE.

Wa b'lieft er ou?
STIEN.

(zich inspannend om iets duidelijker te spreken).

Hoe dat 't stoat mee mijn proces.
DE ZJUGE.

(eenigszins onwillig).

Wel.... da ligt doar op zijnen toer te wachten.
ULEKEN

(met een presenteerblad).

Os 't ou b'lieft, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.

Merci, Uleken.
(Betaalt).
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ULEKEN.

Merci, meneer de Zjuge.
STIEN

(Klinkt met zijn glas tegen dat van de Zjuge aan).

Santus, meneer de Zjuge.
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DE ZJUGE.

Santus.
Opnieuw brabbelt Stien iets onverstaanbaars.
DE ZJUGE.

Wa zegt-e.... 'K 'n verstoa ou niet.
STIEN.

(zich inspannend).

Of ik ou ne keer 'n menuutsen zoe keunen alleene spreken, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.

Over ou proces?.... Keunt ge 't mij hier nie zeggen?
Stien brabbelt onverstaanbaar.
ULEKEN.

(wijst naar deur achtergrond).

Goa doar in 't koamerken nevens de keuken, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.

(met eenigen tegenzin).

Joa moar niet te lang trekken, zille, Stien.
(Lacht).

Ala, we goan nou ne keer, tribunaal hèwen in 'n hirbirge.
ULEKEN.

(ook lachend).

Ba joa.... 't es ne keer 'n veranderijnge.
STIEN.

Ge meug gerust zijn, meneer de Zjuge.... 't 'n es moar veur 'n menuutsen.
(Beiden achtergrond af).
Pauze. Uleken droogt met een handdoek glazen af achter de schenktafel.
HONORÉ.

(links op).
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Dag Uleken.
ULEKEN.

Dag Honoré.
HONORÉ.

Goe weer, hè!
(Komt glimlachend naar Uleken toe).
ULEKEN.

(steeds afdrogend).

Joa 't.... 't es oprech goe weere. Zet ou 'n beetsen.
HONORÉ

(plots Uleken pakkend en zoenend)

Uleken....! Uleken....!
ULEKEN.

(hem afwerend).

Sususususut.... Susususususut....! Ge 'n meug niet.... ge 'n meug niet....
Sususususut!
(Wijst naar achterdeur)

't Es doar volk.
HONORÉ.

Wie datte?.... Ala toe toe ge wil mij wa konten ophangen.
(Omhelst haar opnieuw).
ULEKEN.

Sususususut!.... Ge 'n meug niet.... Sususut.... 't es zeker, zeg ik ou! Wacht: 'k zal
ou goan kriebelen. 'K weet da ge doar nie tegen 'n keunt.
(Kittelt hem geweldig).
HONORÉ.

(wegspringend).

Huij!.... Huij!.... Ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet! Toe, gee mij nen dreupel.
ULEKEN.

(grappig dreigend).

Ou koest héwen, zille, of anders....
(Doet of ze hem weer gaat kittelen).
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HONORÉ.

(wegspringend).

Huij!.... Ge 'n meug niet!
DE NOTARIS.

(links op).

Es mijnen dreupel al goe woarm, Uleken?
(Ziet Honoré)

Haa!.... Stoa-je gij hier alleene mee Uleken te vrijen! Wacht!
(Wil hem kittelen).
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HONORÉ.

(Wegspringend).

Huij! Huij! Ge 'n meug niet!
(Uleken lacht hardop).
DE NOTARIS.

Woar es de Zjuge dan?
ULEKEN.

(knipoogend).

Hij es doar achter in 't koamerken, mee Stien, meneer de notoaris.
DE NOTARIS.

(slaat zijn handen ten hemel).

Sap.... risti! Da zal 'n zoage zijn!
De Zjuge en Stien pratend door achterdeur op, gevolgd door Tante, die op een stoel
naast de klok gaat zitten.
DE ZJUGE.

(tot Honoré).

Kijk kijk..... zij-je gij doar euk!
(Steekt zijn hand uit om hem te kittelen).
HONORÉ.

(Wegspringend).

Huij!.... Ge 'n meug niet!
Allen gaan zitten. Stien brabbelt nog even tegen de Zjuge door.
DE ZJUGE.

(ongeduldig).

Joa moar, Stien, nou es 't tribenoal afgeleupen, zille. We goan over wa anders
spreken. Uleken, gee mij nog 'n dreupelken.
(tot Notaris).

Hedde Algoet gevonden?
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DE NOTARIS.

Joajik.... hij kom noar hier.
(Algoet links op).

Kijk, hij es doar!
ALGOET.

(grappig doende).

Dag meneers. Uleken, gee mij nen dreupel Beunekamp. Hè-je da g'heurd van
mevreiw de baronesse van 't kasteel?
Allen.

(nieuwsgierig).

Watte?
ALGOET.

Da ze van den baron geschied es.
Allen.

O, gie leugenoare!
ALGOET.

Dat 't geen woar 'n es?
ULEKEN.

'T 'n es van eigen geen woar en nog moar zes weken getreiwd zijn!
ALGOET.

En 'k ben ze doar alleene tegen gekomen!
ULEKEN.

Hawèl..... wa wilt da zeggen?
ALGOET.

Ha da ze van hem geschied es!
ULEKEN.

(lachend).

O, gie loeder! En ne meinsch stoat doar nog serieus noar te luisteren euk!
Algoet heeft zulk een genot van zijn eigen grap, dat hij, schaterlachend van uitbundige
pret, met beide handen op zijn knieen slaat.
DE ZJUGE.

Algoet.... weet-e gij wa veur 'n verschil dat er es tusschen nen baron en 'n
baronesse?
ALGOET.

(even ernstig nadenkend).
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Neen ik.
DE ZJUGE.

(tot de Notaris).

Weet-e gij 't verschil, notoaris?
DE NOTARIS.

(Opsnijerig).

Joajik, zille!
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DE ZJUGE.

(tot Honoré).

En gij, Honoré?
HONORÉ.

Ha 'k peis 't toch, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.

(tot Stien).

En gij, Stien?
Stien stottert lachend onduidelijke brabbelklanken uit.
ALGOET.

(als in plotseling begrijpen).

Ha joa joa moar, azeu weet ik het euk wel! Ha gie sakkerdeeke!
Allen proestlachen, slaan van de pret op hun knieën).
De ontvanger en Valère samen links op. De ontvanger bleek, ernstig gezicht, netjes
gekleed. Valère vriendelijk type maar ietwat verboerscht.
DE ONTVANGER.

(Beleefd).

Dag, meneer de Zjuge. Dag heeren. Dag Uleken.
Allen.

Dag meneer den ontvanger.
DE ONTVANGER.

Uleken, wilt-e mij 'n glas bier geven.
ULEKEN.

Joajik, meneer den ontvanger. Pakt ou ne stoel en zet ou 'n beetsen.
VALèRE.

Uleken, mij nen dreupel.
ULEKEN.

Joa, meneer Valère.
Beiden gaan bij de anderen zitten.
DE ZJUGE.

Ontvanger, weet-e gij wa veur 'n verschil dat er es tusschen nen baron en 'n
baronesse?
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De ontvanger glimlacht gegeneerd en eenigszins wantrouwig.
ALGOET.

Past op, Ontvanger, wat da g' antwoordt.
DE ONTVANGER.

'K zal d'r ne keer goed op peizen, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.

Hij 'n weet het niet!
(tot Valère).

Weet-e gij het, Valère?
VALèRE.

(leuk).

'K weet het wel, meneer de Zjuge, moar 'k 'n durf het nie luie zeggen. 'K zal 't ou
aan ou eure vertellen.
(Fluistert iets aan 't oor van De Zjuge. Allen lachen uitbundig).
ULEKEN.

(met een presenteerblad).

Os 't ou b'lieft, meneer den Ontvanger. Da zijn amoal deugnieten e-woar?
(tot Valère).

Os 't ou b'lieft, meneer Valère.
DE ZJUGE.

(plagerig).

Ontvanger, 'k geleuve da ge 't hier nog nie goed geweun 'n zijt op de gemeente.
DE ONTVANGER.

(ietwat gedrukt).

'K Hope dat 't zal komen, meneer de Zjuge.
ALGOET.

Ge 'n zilt het hier noeit geweune worden zuelank of da ge 's nuchtijnks pinten bier
blijft drijnken. Pouah! Hoe keunt ge 't in ou vel krijgen! Ge moet dreupels drijnken,
gelijk wij. Uleken, gee mij nog nen Beunekamp.
ULEKEN.

Joa, meneer Algoet.
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DE ONTVANGER.

Jenever es te stirk veur mij. 'K 'n kan d'r nie goed tegen.
DE ZJUGE.

Ik euk niet. Uleken, gee mij nog nen dreupel.
Algemeen gelach.
HONORÉ.

(wijst naar Tante, die naast de klok in slaap gevallen is).

Kijk ne keer noar Tante; ze zit nevens d'horloge te sloapen; heur eirdappels zillen
aanbranden.
(Algemeen gelach).
ULEKEN.

(bezorgd).

O, jongens, da zijn toch dijngen! Azeu altijd sloapen!
(Tot Honoré)

Ge zeg het gij om mee te lachen, moar 't zoe het wel keune gebeuren dat heur
eirdappels aan 't aanbranden zijn.
(Haastig achtergrond af).
DE NOTARIS.

Es da nou nie precies d'horloge-zelve, lijk of ze doar zit?
(Algemeen gelach).
DE ZJUGE.

Vroagt heur ne keer hoe loate dat 't es.
ALGOET.

(gillend).

Tante!
TANTE.

(Wakkerschrikkend).

Wie es er doar? Wa scheelt er?
(Algemeen gelach).
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HONORÉ.

Ou petoaders branden aan, Tante!
TANTE.

(opstaande).

O, jongens, da zijn dijngen!
ULEKEN.

(hijgend door achterdeur op).

Ha moar, Tante, wa peist-e gij toch van azeu altijd binst den dag te zitte sloapen!
Hoa 'k er nie opgekomen de ketel was aan 't overleupen!
Tante pruttelend achterdeur af. Algemeen gelach.
ULEKEN.

Zwijg mij van die ouwe meinschen: t' zijn zjuust kleine kinders. Ge 'n keun ze geene
menuut alleene loaten.
DE ZJUGE.

En waar blijf mijnen dreupel, Uleken?
ULEKEN.

Och Hiere, mee al dien boel hè 'k hem vergeten. As 't ou b'lieft, meneer de Zjuge.
DE ZJUGE.

Doe 'n beetse mee.
Uleken proeft even.
STIEN.

Uleken, wilt-e mij nog nen....
(het vervolg vergaat in onverstaanbaar gebrabbel).
ULEKEN.

Nog nen dreupel bitteren, Stien?
Stien knikt bevestigend.
IEPLIET.

(links op).

Elk ne goen dag. Uleken gee mij 'n pijnstje.
ULEKEN.

(aarzelend).

'n Pijntsje bier, meneer Iepliet?
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IEPLIET.

Och!.... 't bier es toch zeu slecht. Gee mij liever nen dreupel.
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ULEKEN.

(die alvast ingeschonken heeft).

Os 't ou b'lieft, meneer Iepliet.
IEPLIET.

(na in een teug zijn borrel naar binnen geslagen en betaald te hebben).

Goen dag, heeren.
(Haastig links af).
Stemmen.

Dag meneer Iepliet.
ALGOET.

(lachend).

Hij hè hem weere mee, zille!
ULEKEN.

Die meinsch drijnkt toch geiren dzjenuiver, e-woar?
DE ONTVANGER.

Hij 'n doet er nie veel tijd af.
VALERE.

Da es azeu stanvastig van d'een hirbirg in d'ander. Wilt-e wedden dat hij van hier
noar Manse goat?
(Kijkt door het raam).

Zie-je wel? Zie-je hem zeilen?
(de anderen kijken insgelijks door het raam).
ULEKEN.

(ook kijkend).

En overal 't zelfde spel, zille! Iest 'n pinte bier bestellen, om te zeggen, alij, 'k en
ben geenen dronkaard; en as ge te wege noar de kelder goat, ou weere roepen om
te zeggen dat 't bier nie 'n deugt en dat hij liever nen dreupel zal pakken. Moar doar
'n es gienen danger dat er hij mij nog zal aan vangen. Van os ik hem zie
binnenkomen, pak ik noar mijn dzjenuiverflasche.
DE ONTVANGER,

Moar diene meinsch zal hem deuddrijnken! Hij zie bleiw!
VALèRE.
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Zoed-hij wel. Hij kan hij doar tegen.
HONORÉ.

Kijk.... hij hè den dienen van Manse eukal binnen. Zie-je hem goan? Dwis over de
stroate noar Seelevie. Hij schiet er hem binnen.
DE ONTVANGER.

't Es schrikkelijk!
DE NOTARIS.

(Honoré kittelend).

Woar schiet hij hem binnen?
HONORE.

(Wegspringend).

Huij!.... Ge 'n meug niet!
Stien brabbelt glimlachend iets tegen den Ontvanger.
DE ONTVANGER.

(tot Valère).

Qu'est-ce qu'il chante?
VALèRE.

Je ne sais pas.
(tot Stien).

Wa zegt-e gij, Stiene?
STIEN.

(zich inspannend).

Dat den ontvanger hier nog al wa zal heuren en zien eer dat hij hier geweun es.
ALGOET.

(door het raam kijkend).

Kijk, ontvanger, 't geen dat doar aankomt zoe ou beter gelijken. De drei iefers Dufour.
Jeunes filles à marier. En van den dienen, zille!
(Wrijft duim en wijsvinger over elkaar).
DE ONTVANGER.

Zijn dat de dochters van de vroegere notoaris?
ALGOET.

Joa 't. Dewelke wilt-e? Ge meug kiezen.
ULEKEN.
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DE NOTARIS.

(Honoré kittelend).

Moet-e gij doar geene van hên?
HONORÉ.

(wegspringend).

Huij!.... Huij!....
De Zjuge, die zich achter Uleken geschoven heeft, knijpt haar heimelijk in de lenden.
ULEKEN.

(onwillekeurig).

Sususu....
(Schrikt. Allen kijken verbaasd om).
DE NOTARIS.

Haha!.... Es 't alweer Honoré!
HONORE.

Nien 't. Nien 't! 'T es de Zjuge!
DE ZJUGE.

'T 'n es geen woar. Hè 'k ik iets gedoan, Uleken?
ULEKEN.

(lachend).

Ge zij al theupe deugnieten.
ALGOET.

(Langzaam hoofdschuddend, terwijl hij door het raam blijft kijken.

Oooo.... azeu 'n leven! 'K zoe liever deud zijn!
ULEKEN.

Ge zeg gij dàtte, meneer Algoet. Die meiskes hên misschien toch euk ulder plezier.
ALGOET.

Wa zoen ze! Heule doagen in de kirke zitten! Ze 'n zillen noeit geene veint krijgen.
ULEKEN.

Ze 'n hèn zij doar woarschijnlijk geen goeste noar.
DE NOTARIS.

'T es spijtig dat de pásters nie 'n meugen treiwen.
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DE ZJUGE.

De protestantsche pásters meugen treiwen.
ULEKEN.

O, gie leulijke leugenoare!
DE ZJUGE.

Dat 't geen woar 'n es?
(tot Notaris)

Notoaris, zeg gij ne keer....
DE NOTARIS.

Natuurlijk meugen ze treiwen.
ULEKEN.

Oo.... zij-je gulder toch nie beschoamd!
TANTE.

(achtergrond op).

Hoe loat es 't al?
Algemeen gelach.
ULEKEN.

Ha moar Tante, wa kan ou dat toch schelen hoe loate dat 't es. We 'n keunen wij
toch moar eten as ons volk wig es.
TANTE.

Da es gelijk. 'K mag ik toch wel weten hoe loate dat 't es.
DE ZJUGE.

Tante, weet-e gij dat, dat de protestantsche pásters meugen treiwen.
TANTE.

Joa....? Ha ze zillen zij rechte noar d'Helle goan os ze dat doen.
Stien brabbelt lachend onverstaanbare klanken.
DE NOTARIS.

(Honoré kittelend).

Dat-e gij protestantsche páster woart, hè!....
HONORÉ.

(wegspringend).

Huij!.... Huij!.... Ge'n meug niet!
VALèRE.

(tot Ontvanger).
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DE ONTVANGER.

Incroyable....
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DE ZJUGE.

(tot Ontvanger).

Voilà notre vie, mon cher; il faut s'y faire.
(Opstaande).

Ala, ik goa veurs, zille! Meneers, gesmoakelijk eten.
Allen.

Van 's gelijke, meneer de Zjuge.
(De Zjuge links af).

DE NOTARIS.

Uleken?
ULEKEN.

Wa b'iieft er ou, meneer de notoaris?
DE NOTARIS.

Hoeveel dreupels hè de Zjuge hier nou gedronken?
ULEKEN.

Zoe-je wille geleuven da 'k 't zelve nie 'n wete, mee dat hij altijd effen aan betoalt.
DE ONTVANGER.

Woarveuren doet hij datte?
VALèRE.

(lachend).

Ge verstoat da wel. Omdat den heup anders te greut zou zijn. Veronderstel ne keer
dat hij moar 'n betoalt bij 't wiggoan en os hij zijn schuld vroagt da Uleken hem moe
antwoorden: Zeventien dreupels, meneer de Zjuge! Dat 'n kan toch nie zijn veur ne
Zjuge.
DE ONTVANGER.

O.... o.... nou overdrijft-e toch wel.
HONORÉ.

Zij moar zeker dat hij hem stekken kon, dien elixer de vie! Te minsten zeuveel as
Iepliet.
DE NOTARIS.

Méér as Iepliet.... méér as Iepliet.
ULEKEN.

Joa moar.... en ge zie het niet aan hem. Hij zit hij doar altijd moar te bleuzen lijk 'n
krieke.
Stien brabbelt onverstaanbare klanken.
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ALGOET.

(opstaande).

Joa, ik schiet er mij euk van onder, zulle! 'K goa ne keer firm hutsepot goan eten.
ULEKEN.

Nou al hutsepot! O, meneer Algoet 't es toch nog veel te vroeg op 't seizoen. 't Moet
toch eerst ne keer goe gevrozen hèn!
ALGOET.

Tuttuttut.... hutsepot es altijd goed. 'K zoe d'r mij deud in eten.
(Smakt met de tong).

Meniers. 'k weinsch het ulder.
(Links af).
Allen.

Salut, meneer Algoet.
ULEKEN.

Die meinsch spreekt toch geiren van eten, e-woar?
HONORÉ.

Hij doet 't nog liever.
ULEKEN.

Dàtte!.... En da es hem al percies gelijk, os 't moar eten 'n es! 'K hé hem hier toch
ne keer zien eten, e-woar, op ne souper van de koarters.... Kijk, kijk.... 'k 'n kost het
nie meer zien. 'K wierd er compleet ongemakkelijk van. 't Vet liep azeir langs zijne
kin af. Hij zegt dat hij hem deud zoe eten; moar 't zal wel ne keer woar zijn euk.
STIEN.

(opstaande).

Joa, 'k goa euk ne keer goan kijken. Ala. meneers, Uleken.
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Allen.

Stien.... gesmoakelijk.
(Stien links af).
DE NOTARIS.

Stien 'n eet nie vele, geleuf ik, moar....
ULEKEN.

Oo!.... da veintsjen ziet toch reud, e-woar! 'K ben ik almets schouw dat hij zal bersten.
VALèRE.

Da ge moest in zijn koakskes stekken mee 'n spelle doar zoe azeu 'n scheun
fonteintsjen zuiveren alcool uit speiten.
(Gelach).
ULEKEN.

Bitteren!.... En stijf dat hij leupt, e-waar? Ooo....
DE NOTARIS.

(Stien nadoende).

Kijk.... azeu leupt hij.... mee zijn oarms stijf veuruit lijk in ne kurtewoagen
(Bootst Stien's brabbeltaal na).

Beuweuweu.... beuweuweu.... Uleken wilt-e mij nen dreupel bitteren geven.... Doe's
beetse mee.... doe 'n beetse mee....
Allen proestlachen.
HONORÉ.

Ge keun gij da goed, siile, notoaris. 't Es percies Stien.
(Plots wegschrikkend van den notaris die hem wil kittelen)

Huij.... ge 'n meug niet! Ala, 'k ben weg, zille! Meneers.... Uleken.
DE NOTARIS.

Wacht 'k goa mee.
HONORÉ.

Joa, maar.... ou manieren hèwen op stroate, zille!
DE NOTARIS.

(hem kittelend).

Wa zegt-e doar!
HONORÉ.
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(wegspringend).

Huij!.... Huij!....
Beiden links af.
ULEKEN.

Da zijn deugnieten e-woar?
DE ONTVANGER.

Joa 't zille!
VALèRE.

'T es zuk ne schavuit, die notoaris!
ULEKEN.

O.... lijk dàtte, meneer Valère....! Moar alij 'k zeg het rechtuit: 'k zie Honoré toch
liever.
DE ONTVANGER.

Es die meinsch zeu zenuwachtig of doet hij da moar uit zottigheid?
ULEKEN.

O, meneer den ontvanger.... hij zoe deur 'n vier sprijngen os g'hem kriebelt.
VALèRE.

(plagerig).

Ha ge weet gij da nog goed, Uleken. Het-e gij hem euk almets gekriebeld?
ULEKEN.

Moar nie nien ik, zij-je nie wijs dan! K' zie ik da van d'andere. De notoaris hè hem
hier overloast gekriebeld binst dat hij zijn glas bier dronk. Hij hè 't loate vallen. 't Lag
wel in duuzend stikken!
EDUARD.

(links op).

Goen dag, heeren....
DE ONTVANGER EN VALèRE.

Dag Edewoard.
EDUARD.

(tot Uleken).

Hawèl, Uleken, goat de pompe nou?
ULEKEN.

Ba joa z' geleuf ik; goa kijk ne keer.
Eduard achterdeur af door Uleken gevolgd.

Groot Nederland. Jaargang 19

453

DE ONTVANGER,

(tot Valère. Geheimzinnig).

Zeg....?
VALÈRE.

Ja....
DE ONTVANGER.

(naar de achterdeur wijzend).

L'amant de coeur?
VALÈRE.

Yes, sir.
DE ONTVANGER.

Gelukkig!
VALÈRE.

(verwonderd).

Waarom gelukkig?
DE ONTVANGER.

Omdat er hier dan toch nog iets gezond en natuurlijk es.
VALÈRE.

Ach, ge zil zien.... ge zilt dat hier allemoal geweune worden. In 't begin was ik hier
zjuust zeu ongelukkig as gij. 'K hè soms van miserie in mijn bedde liggen schriemen.
Moar aangezien da 'k hier nou toch moest leven hè 'k mij aan d'omstandigheden
aangepast. 'K hè hier 's morgens mijn dreupels leeren drijnken en 's oavens mijn
pinten.... 'k hè Uleken gepakt os er occoasie was en....
DE ONTVANGER.

(verwonderd).

Uleken gepakt!
VALÈRE.

Wel joa.... woarom niet! Hedde gij Uleken nog nie gepakt?
DE ONTVANGER.

En z' hè 'n lief!
VALÈRE.

Wa geeft datte! Ne keer pakken en wa totses geven. Kende gij de Sususususut nog
niet?
DE ONTVANGER.
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(verbaasd).

De Sususususut....!
VALÈRE.

Hè-je 't heur doar straks nie heuren doen. Ze was 't kwijt zonder da ze 't wist, binst
dat de Zjuge heur langs achter pakte. Ze verscheut er van.... Sususususut.... ze
doet dat altijd os ze gepakt wordt. Probeer moar ne keer, ge zilt het direkt heuren.
Da wil zeggen: schiedt er uit moar doe toch veurt!
DE ONTVANGER.

En Edewoard, wa zegt-ie hij doarvan?
VALÈRE.

Dat 'n kan hem nie schelen, as de stamenee moar goed 'n marcheert. En hij
marcheert, zille, principoal deur de Sususususut. Loater zal Edewoard hier intreiwen
en dan zal 't uit zijn mee de Sususut!
DE ONTVANGER.

(moedeloos).

Ik vind het hier 'n droevig leven. 'K 'n geleuve niet da 'k 't hier oeit zal keunen
geweune worden. Leest-e gulder noeit geenen boek? Gaat-e gulder noeit ne keer
in de stad, noar 'n concert, noar den theoater?
VALÈRE.

'K hè da amoal gedoan; w'hèn da allemoal gedoan, moar we zijn amoal gëeindigd
mee hier weere te komen en te blijven. La force de l'habitude, mon cher! 'K geef ou
zes moanden tijd om te worden gelijk wij: 's morgens ou dreupels, 's oavens ou
pinten,
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de conversoatie lijk of da ge z'hier g'heurd het en Sususususut os er occoasie es.
Uleken met Eduard achterdeur op.
EDUARD.

Hawèl, ze steek zij nou goed. 't Es 't hopen dat 't azeu Zal blijven.
(Kijkt naar de klok)

Joa, 't es bij den twoalven. 'K goa ne keer goan zien of da onz' eirdappels zochte
zijn. Dag meneers.
ULEKEN.

(hem tot deur links vergezellend).

Hawèl joa. 'T zal het al stillekes aan beginne smoaken. Dag Edewoard.
EDUARD.

Dag Uleken.
(af).
VALÈRE.

Uleken?
ULEKEN.

Wa b'lieft er ou, meneer Valère.
VALÈRE.

(plagerig).

Den ontvanger 'n geleuft niet dat hij ou euk zoe meugen 'n totse geven.
ULEKEN.

O gie zot!
VALÈRE.

Zoed- hij nie meugen?
ULEKEN.

'n Tode es 'n kaf. Wilt ge 't niet veeg het af!.... zegt 't spreekwoord.
VALÈRE

(tot den Ontvanger).

Zie-je wel da ge meugt!
DE ONTVANGER.

Mais enfin, Valère....!
VALÈRE.
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'K zal 't hem woarachtig nog moeten veuren doen!
(Vliegt plots op Uleken af, pakt en zoent haar).
ULEKEN.

(hem zwak afwerend).

Ha moar, meneer Valère toch! Susususut.... ge 'n meug niet.... Seusususut.... Tante
zoe 't keunen heuren.
De ontvanger barst in een zenuwachtig lachen uit, dat eensklaps in hikken en snikken
van droefheid overslaat.
VALÈRE.

(Uleken loslatend).

Verduuveld! Wa krijgt-e gij!
ULEKEN.

(schrikkend).

Och Hiere toch! Meneer den Ontvanger....!
DE ONTVANGER.

'T 'n es niets.... 'k 'n wee nie wat dat 't es.... 't es lijk of ik mij verslikt ha.... 'T zal wel
passeeren.... 't es al gepasseerd.... 'K ben hier nog te kort.... 'k 'n ben da allemoal
nog nie geweune.... Weet-e wátte.... gee mij nen dreupel, Uleken.... 't zal d'r mee
gedoan zijn!
VALÈRE.

Bravo! Azeu zie 'k ou leven! Ge zilt het hier nog eer geweune zijn of da 'k gepeisd
'n ha.
TANTE.

(achterdeur op).

Ha moar, jongens, es da nou nog geen twoalve!
Terwijl Tante spreekt slaat het twaalf uur en begint de klok van den dorpskerktoren
te luiden.
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ULEKEN.

(lachend).

Ha Tante gij keunt/het passen, zille!
VALÈRE.

E-woar! 'T 'n es niet te verwonderen os de meinschen zeggen dat Tante's gezicht
op heur harloezie lijkt. Ala, Uleken, gesmoakelijk, zille!
ULEKEN.

(Valère en den Ontvanger tot aan de deur vergezellend).

Van 's gelijke, meneer Valère en meneer den Ontvanger. Tot ulderen dienst, zille!....
Os ge wilt....!
DOEK.

CYRIEL BUYSSE.
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Gedichten
Hooitijd.
Aan Mevr. J. v. TOUSSAINT-VAN BOELAERE.
De moeder en het kind, zij speelden in de weide...
Als zij het op haar rug door 't hooi der schelven droeg,
galmde hun beider lach zoo overluide en blijde,
dat gansch 't omringend veld hem zindrend wederloeg.
En na het wild gestoei lagen zij zijde aàn zijde:
hij gichelde onvermoeid en beet haar door haar kleed,
maar zij bleef lui en klaar gelijk een warm getijde
en rilde van geluk onder zijn lieven beet.
Maar toen zij hem nadien in toornende' angst kasteidde,
omdat hij binst haar droom zich schalks in 't hooi verdook,
rees plots haar hart vol pijn, daar hij verwonderd schreidde,
en schreidde ze ook.

Overgave.
Gij zult mij gansch, een dag van volle liefde, ontvangen,
gelijk een kind dat men met kussen overlaadt
en dat men maar een stond aan zijn verwondring laat,
om 't met vernieuwd gejuich aan 't hart te kunnen prangen.
En daar ge onmatig mint, zoo zult ge onmatig lijden
wanneer de zoeker in mijn woel'ge ziel ontwaakt,
wanneer uw warme hand mijn koele leden raakt
en 'k wel bij u verwijl maar toch van u gescheiden.
Maar dan komt ook de tijd van vorstelijk vergelden,
dat ge aan mijn mildre borst uw snikken juublend smoort,
dat gansch mijn ziel en lijf aan u alleen behoort
en ge uit mijn goedheid oogst de vruchten aller velden!
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Gepeinzenwisseling.
Nu de avond langzaam daalt en zomeraadmend geurt,
juicht gij wellicht en draait uw flonkerende ringen,
of keuvelt ge onbezorgd van dagelijksche dingen,
of lacht den hemel toe en denkt aan niets en neurt....
- Ik ben hier eenzaam, kind, en leef de erinneringen
van al wat eens ons beide aan vreugden is gebeurd:
de mond die liedren wordt, het oog dat gouden kleurt,
daar weer een nieuw geluid 't beproefde hart doet zingen.
Maar zit ge aan uw klavier, geschiedt het u dan nooit,
dat, wijl ge in de muziek naar verre ontroering luistert,
uw mijmerende hand van de effen toetsen glijdt?
En dat uw klaar gelaat in 't zilvren licht verduistert, omdat uw trotsche trots uw vrome min vergooit, en dat ge schamper spot, maar eindloos droevig zijt?

M. ROELANTS.
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Simon de Vondeling
(naar een oud lied).
In de Servische landen waren nog slechts weinigen te vinden, die den veldslag
medemaakten van het Lijsterveld. En wie de stokoude mannen aanzag, kon het
zich nauwelijks denken, dat de grauwgebaarde, geknakte gestalten eens, slank in
het staal, de zwaarden waren tegemoetgereden, en het antwoord op de slagen, die
zijzelven brachten, op hun geblutste schilden hadden afgeweerd. Wanneer men
hen sprak van dien dag, die nimmer zou worden vergeten, knikten zij langzaam, als
een eik, dien de wind buigt, de honderdjarigen, maar wisten niets meer te stamelen,
dan dat het, ach, zoo lang geleden was. Herinnering is wel met een vogel vergeleken,
die het liefst zijn nest bouwt in een ouden, krom gebogen boom, maar hier waren
de takken zoo zwak en vermolmd, dat zij zelfs dit brooze nestje van herdenking niet
meer torsen konden.
Toch zou de heugenis aan de droevige volksramp niet met de laatste getuigen
ervan ten ondergaan. Daar zorgden de moeders wel voor, die hun kinderen, zoodra
zij het eerste lichtje van verstandhouding met het leven in hun kijkers blinken zagen,
begonnen te verhalen van den strijd. En de knapen onthielden het voor immer; want
wat hun verteld werd, tooverde zich in hun harten om tot het kristal van een sprookje.
En daarom later, als zij reeds tot dappere krijgers gerijpt waren, luisterden zij weer,
en nu met een gloed op hun wangen, na het feestmaal rond het haardvuur, als de
blinde barden, hunne liederen begeleidend op de goezla, de éénsnarige viool,
zongen van vroeger, sagen over den moed en de vertwijfeling van het stervend
Servisch heir. Ademloos zaten zij met gebogen hoofden, als de balladen hun
beschreven, hoe de horden van den vijand, de Osmanen, de vlakte bedekten, zoo
dicht aaneengedrongen, dat tusschen hun gelederen geen regendrop den grond
bereiken kon, dat hun lansen een meer geleken in de zomerzon, en hoe hun zijden
vaandels en banieren bont als tulpenvelden wemelden. En de slag dan, het
sneuvelen van den sultan, door een onbekenden held geveld,
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de zegepraal een uur lang neigend naar de Christenen, maar plotseling de omkeer
na de vlucht van een verrader, de ridders vallend voor het kromzwaard, als een
grasveld waar de zeis doorsnijdt. En eindelijk de tsaar gevangen en met zijn volgers
smadelijk ter dood gebracht.
Wilde dan de zanger eindigen met een naspel op zijn vedel, dat als onderdrukte
snikken klonk, dan vroegen de meisjes, alle tezamen, met den draad dien ze sponnen
tusschen de vingers geklemd, want één alleen had er den moed niet toe gevonden,
om een lied over het leed van de vrouwen. Het instrument begon weer zacht te
gonzen, de kunstenaar wendde het gezicht naar den kant, waarvan hem het verzoek
werd toegeroepen, en hoewel hij niet zien kon, glimlachte hij toch als een man, die
niet weigeren zal. En hij zong van tsarina Militza, hoe zij krank van hoop en onrust
tuurde uit het venster van heur witten toren, en hoe haar door twee raven de
verschrikkelijke tijding werd gebracht. En van de moeder sprak hij, die haar zonen
had verloren, en niet schreien kon, totdat een zwarte gier, besmeurd met bloed,
haar een doode hand, de hand van een held, voor de voeten had geworpen, die zij
aan den ring herkende, den trouwring van haar oudste kind, en hoe zij de hand nam
en haar streelde, met haar speelde en haar den groenen appel noemde, uit haar
schoot gegroeid, doch op het Lijsterveld uit de takken gevallen; waarop zij den
laatsten snik gaf, en de ziel haar ontvlood.
Niemand van de gasten die zich schaamde voor zijn tranen, die het arme vaderland
betroffen, meer nog dan het eigen wee. Immers de verloren strijd was het onweer
gebleken, waarmee het rijk en kleurig najaar eindigt, en dat den winter voorbereidt.
Ja, winter was het ook geworden voor het machtige Servische rijk, en hoe groen de
eikenbosschen de gebergten mochten kronen, hoe zangrijk de rivieren bruisten
langs de oevers, waar de druif zich zette en het graan ontlook, dit was toch geen
lente, geen zomer te noemen, met de onzekere oogsten en de geroofde, de vernielde
vrucht. Langzaam en gestadig waren de Turken opgedrongen, burchten werden
bestormd, hoeven geplunderd, en hun strooptochten strekten zich uit tot waar de
trotsche Donau stroomde. En geen der onderling verdeelde heeren, die den donkeren
kinderen van den duivel een beslisten weerstand bood. Hongersnood sloop door
de verwoeste landen, maar wat woog de pijn van niets te hebben om te eten, bij
het stervend zoontje met het pijlschot in de zijde, bij de wanhoop over de geschaakte,
de onteerde vrouw?
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Toch waren de fiere, krachtige Servische mannen te zeer vervuld van een
levenslustige blijmoedigheid, om hun tranen en zuchten niet spoedig te vergeten
voor het lachend woord, dat vol was van een goed vertrouwen. Kraaide de haan
niet even zegevierend en luidruchtig in den morgen, als toen de zon nog opging
over het ongeschonden tsarenrijk, zong de drossel niet van liefde in de lindetakken,
zooals hij dit van het begin der tijden had gedaan, en was het niet heerlijk voor de
breede heldenborsten, in een diepen ademtocht te voelen, dat de wind, nog altijd
puur en sterkend over de besneeuwde toppen der Karpathen neergestreken, langs
de heuvelen en valleien woei?
Ja, zoó kan het niet winteren, of een sprietje vreugde kiemt en de hoop zet knop.
Zelfs uit hunne rampen wonnen die dapperen nog iets fonkelends, een glimp
genot. Wanneer de mare ging, dat er weer benden van den vijand naderden, hoe
haastig wierp dan de ridder zijn pantserhemd over de schouders, hoe koortsig sloeg
de herder zijn ruig schaapsvel om; en beiden op hun rappe ros gestegen, de een
de lange speerschacht drillend, de ander tastend of hem de scherpe dolk, de yatagan,
wel stevig in den gordel stak, hoe konden zij dan ijlen langs de smalle, steile paden
in een onbesuisden rit, hoe plachten zij de roovers op het lijf te vallen, plotseling als
een donderkeil, en wat een lust was het dan voor de ruiters, in een korte, hevige
schermutseling een trotschen bey, of dik gebuikten pacha het koude lemmet in den
strot te jagen, een kostbaar strijdpaard buit te maken en dan weer heen te draven,
rood van Turkenbloed. En vond men bij zijn thuiskomst de velden verheerd, de
hoeve een puinhoop, dan was er toch de ploeg nog om een nieuwe voor te trekken,
dan hielpen de vrouwen met wieden en zaaien, de voorjaarsochtend met hun liederen
vervullend, altijd nieuwe melodieën vindend, die een uitdaging geleken aan alles
wat wintersch en dor was, en een lokroep tot den zegen van de vruchtbaarheid.
Ook de herbouw van de woning werd niet zonder gezangen en moedvolle spreuken
voltooid. Totdat de haard weer gereed lag in het midden van de algemeene kamer,
en de eerste vlam, die het hout zou ontsteken, zuiver en maagdelijk uit twee op
elkaar gewreven takken werd gewekt.
Wanneer de eikeblokken geurend knetterden, en de rook omhoog steeg door een
opening van het dak, en wanneer het zoo avond was geworden, en de arbeid van
den dag was volbracht, neen, dan scheen
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er niemand meer een zorg te heugen bij het dicht zich schikken rond den vuurgloed,
die als het warme hart was van het nieuwgewonnen huis. Zij zaten urenlang tezamen,
in een voorgeschreven orde, die altijd zoo geweest was en ook nooit veranderen
zou. Het dichtst bij de vlammen de meisjes, zachtjes lachend en verlegen, spinnende,
dan de jonggehuwde vrouwen, met borduurwerk bezig, glanzend van kleuren en
goud, de oudere matronen vormden daar weer een kring rond, waarin druk geschertst
werd en gekout, terwijl de mannen verder de plaatsen bezetten. Eén van de jongeren,
de knapen, haalde een oud en verkreukeld geschrift uit zijn wambuis, waarop een
legende stond beschreven, en las die voor met klare, hooge stem, een grijs, krom
besje begon daarop een verhaal te vertellen, waarin zij zelve wel voor leek te komen
als de bezweringen prevelende heks, en tenslotte moesten de meisjes nog zingen,
wat zij aarzelend eerst en allengs vrijer deden en uit volle borst, terwijl een teeder
spel van snaren begeleidde. Niemand die op die innige, zedige avonden aan
dreigende wolken of onbestendigheid dacht, en als zij buiten afscheid namen, werd
er menig woord gefluisterd, dat eerder op een vernieuwing des levens, dan op zijn
ondergang sloeg.
Maar in hun féésten ontbloeide de ziel van dit volk, die op een vertrapte plant
leek, die weer opstaat van onder den verpletterenden voetstap, het heugelijkst en
fierst. Daar was het plechtige herdenken, met een toespraak en een maaltijd, van
den jaardag van den heilige, den schutspatroon, daar waren de dansen onder den
lindeboom, met de handen op elkanders schouders steunend, langzaam wiegend
op de maten van een liefelijke muziek. Het kerstfeest ook en den Paschen, maar
bovenal de huwelijksdag. Dàn uit te trekken met de cavalcade, die de bruid ging
halen, en er de voorrijder, de schertser van te zijn. Dit leek nog bijna beter dan de
bruidegom zelf te wezen, die wel zijn lust maar ook zijn lasten tegemoet galoppeerde.
Doch de schertser had geen zorgen, hij droeg de houten wijnkruik in bloemen
verborgen en plengde wien hij tegenkwam, daarbij duizend zotternijen rond zich
strooiend. En achter hem aan wist hij heel zijne zonnige schaar op hun versierde
paardjes, den vaandeldrager vol wimpels en linten, de bruidsmeisjes met de
presenten, den bruidegom en zijn getuigen, en al de gasten verder, opgesmukt als
rozeboompjes, wien hij beurtelings den lichten kaatsbal toewierp van zijn vluggen
jok.
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Zòò waren de vreugden, waarmede het leven haar kinderen begoochelde, omdat
er een toekomst moest zijn. Maar er groeiden ook andere vruchten aan den
boomgaard van dien tijd. Niet zelden placht het te gebeuren, dat een jonkman, en
meestal behoorde hij tot de dappersten en lichtzinnigsten van den moedwilligen
bent, dieper na begon te denken over wat hem tot nu toe deed lieven en lachen,
waarbij hij het behagen in dansen en krijgsspel verloor. Alsof hem plotseling een
blindheid uit de oogen weg was genomen, zag hij nu, hoe het huis vandaag slechts
opgebouwd werd om morgen tot puin te verbrokkelen, hoe het zoontje werd
geschonken met de linker- om morgen met de rechterhand weer weg te worden
gerukt, hoe de bruid aan haar minnaar ontroofd werd aan den voet van den getooiden
drempel, en hoe de wenschen zelfs, de snelle vogels der gedachten, niet veilig
waren voor een doodelijk pijlschot, wanneer zij over de velden vlogen van het
geknechte land. Hij voelde zich als een verdwaalde in de wildernis der wereldsche
dingen, en wist, om hun vergankelijkheid te ontloopen, de richting en den weg nog
niet. Maar als hij s'avonds in de eenzaamheid wandelde, besefte hij de onpeilbaarheid
van de stilte en begreep hij, dat de sterren eeuwige teekenen schreven. En zijn
droom begon te bloeien in den zilverigen nacht. Nadat hij het onverwelkbare
aanschouwd had, werd het hem nog moeielijker, om zorgeloos met zijn verwanten
samen te zijn. Alleen bij den maaltijd, wanneer de drie dronken op Gods glorie, het
huis en de drievuldigheid werden ingesteld, en het gebed werd gesproken, had hij
dat vaste en vurige weer dicht en waarlijk bij zich, alsof hij het ophief in zijn beker
en het aan de lippen bracht. Maar dan stoorden hem de drukke woorden en de
geuren van den disch. Ook bij den heiligen dienst werd hij met zijn verlangen
vereenigd, steeg hij op als een adelaar in zijn verrukking en zweefde hij wichtloos
in gelouterd licht. De pope verrichtte zijn liturgische handelingen voor de
avondmaalstafel, de koorzang zwol door de duistere ruimte, warm als een adem
en grootsch als de zee, en het wezen van den droomer begaf zich steeds verder
buiten zijn grenzen en steeds hooger boven de tijdelijkheid. Juist omdat het geen
wil en geen wijsheid geweest was, maar enkel het hart, dat tot vlam werd, wat hem
die vervoeringen schonk, ging het schier boven zijn krachten om tot zichzelf terug
te keeren, en voor de kerkdeur, als de dienst was geëindigd, de grappen van zijn
makkers aan te hooren en de meisjes te volgen, die het haar al schikten voor den
dans.
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Hij wist nu, dat zijn smachten dorst naar God was, en dat de heiland hem alleen
maar helpen kon. En hij zonderde zich voor altijd af van het bedrijf en de luidheid
der menschen, om ongestoord zijn droombeeld aan de borst te rusten, dag en nacht.
Nooit waren de kloosters zoo talrijk geweest als nù in het geteisterde rijk. Zij
verrezen op eenzame plaatsen, in een bergravijn tusschen de bosschen, aan een
bruischende rivier, of op een rotsplateau gebouwd. Ver in het ronde heerschte een
bestendige stilte, alleen verbroken door verkwikkende natuurgeluiden, wildzang of
watergeruisch. Die afgelegen verblijven van wie naar inkeer zochten, waren wegens
de onzekerheid der tijden met hooge, grauwe vestingmuren omgeven, door een
gekanteelden toren gekroond. Maar als de zoete, blanke kern van dien ruwen bolster,
rees binnen de beschermende wallen het witte kerkje, met in zijn vijftal koepels
Jezus en de evangelisten verzinnebeeld, en daaraan grenzende het klooster zelf,
de bijgebouwen en de bloemengaard. De reiziger, die zijn weg zocht over de
heuvelen, hoorde telkens, in de heldere atmosfeer vanuit de verte aangedragen,
weer een nieuwen klokketoon.
Van die vele heilige woningen was er niet een, die zulk een eerbied wekte, en
zoo van legenden ombloeid was, als de door den armen keizer Lazar, die op het
Lijsterveld zijn land verloor en zijn leven, nog in de dagen van zijn heerlijkheid aan
den Donau gestichte. Het gold als een bijzondere genade, ja, als een eer, die met
den ridderslag gelijkstond, om opgenomen te worden binnen de duistere wanden,
waar de ziel door Gods kouter beploegd werd, en waar het wonder tegast kwam en
zich den broeder kond deed, zalig tegelijk en verschrikkelijk. Vreemde verhalen
liepen er over de daar levenden. Zwervers vernamen ze van het landvolk en de
herders, en brachten ze dan verder van oord tot oord. Wie de monniken zelf ontmoet
had op zijn tochten, voegde er dan nog iets spannends en kleurigs uit eigene
ervaringen bij. Hij vertelde, hoe hij zich verbaasd had bovenal over het verschil in
uiterlijk en inborst van de jongere en de oudere kloosterlingen. Men moest ze zien
dolen, zij die nog nauwelijks een man waren, in hun donkere talaren, met de tot
over de schouders neervallende haren, eenzaam en in zich zelven besloten, langs
bergbeek en kloof. Er lag een onrust in hun blikken, een wildheid in hun gebaren,
de kracht van leeuwen richtte zich op in hun geweldige gestalten, maar ook de
ontembaarheid. De kinderen ontmoetten hen niet gaarne, en er werd over gefluisterd,
hoe zij, hemelvuur en
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noodweer tartend, de armen gekruist, op hooge rotsen baden; en de vrouwen wisten,
dat vaak als het weder zacht en geurig is in den zomer, zij als dood ter aarde lagen,
met het gezicht in de doornen gedrukt. Maar dan het onbegrijpelijke, hoe naast die
wilde gezellen, zij die hier grijs geworden waren, de bejaarde broeders, zich rein
en zachtzinnig betoonden, in den stillen vrede wandelend der volstredenheid. Niets
was gebleven van onrust en wie hen aanzag voelde zich verruimd en getroost door
de mildheid van die oogen, die geen tranen meer kenden, en wie ziek of bezwaard
was, vraagde: ‘leg mij uwe handen op’. Hoe rijpten uit de oproerigen deze
lankmoedigen, hoe kon de storm de vleugelen strijken tot zulk een in de ziel
verzonken zijn? ‘Door het wonder alleen’ sprak de zwerver aan het eind van zijn
verhaal bij het haardvuur en ja, door het wonder, mijmerden de luisterenden, in een
onbeschrijfelijk heimwee, dat ook hùn leven niet zonder een schrik om het groote,
niet onbeproefd voorbij zou gaan.
De broeder, die in deze jaren, om zijn geleerdheid en het gezag van zijn goedheid,
tot abt over het klooster was gesteld, heette Johannes. Hoewel de breede baard,
die hem de borst bedekte, met zilver was doorsponnen, brandde hem toch nog de
koorts der ongeleschtheid in den blik. Hij had den watersprong van de eeuwige
stilling niet gevonden, en daarom begreep hij de nooden, die de jongeren van zijn
kudde drukten, alsof het zijn eigene waren, en wat zij hem biechtten, had zijn liefde
reeds vermoed. Aandachtig en weemoedig luisterde hij naar de bekentenissen. Niet
de donkere zonden waren het, die deze harten verwarden; dat nachtvolk verdook
zich voor den klaren glans der extaze, en van de wieken, die den vogel der
vervoeringen opwaarts deden zweven, woei het slechte als een lichte stof omlaag.
Maar de natúúrlijke gevoelens van hun menschelijkheid bloeiden in hun aandacht
binnen als een wildernis van rozen en verstikten die. Velen hadden oorlof van de
wereld genomen met een onontgonnen levensgrond, en nù eerst, in de stilte, die
alleen voor God zou wezen, kwamen de bloesems op, die hun gezalfde handen
niet meer plukken mochten. Er waren daar, die den kus niet kenden, en met den
droom ervan op de lippen door de velden liepen, en het schrijnen van zijn zoetheid
in de ziel. En als zij dan een van de vrouwen ontmoetten, die zoo schoon kunnen
wezen in die streek, en zij zagen haar slankheid, en het sieraad, dat zij aan de
kleederen droeg om te behagen, de zilveren tressen op
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het voorschoot, en op het zijden vest de loovertjes, en als de vrouw dan stilstond
om hem voorbij te laten gaan, en bij haar groet de oogen opsloeg, dan namen zij
een herinnering mee naar het klooster, die de kracht ontstal aan hun gebeden, en
hen in plaats van voor de beeltenis van de door de sterren gekroonde Maria, deden
knielen voor een al te aardsch visioen.
Zulken leefden er onder de broeders en van andere van zijn kinderen wist
Johannes weer, dat zij wel met een licht hart, vol lust tot verzaking, hun huis hadden
verlaten, maar dat nu hun gedachten, als de zwaluwen in het voorjaar, immer weer
den gevel zochten, waar zij hun nest hadden gehad. Zij peinsden erover, hoe hun
ouders geschreid hadden bij het afscheid en hun den zegen hadden gegeven, ach,
en zouden die dierbaren nu wel genoeg beschermd zijn, want de roovers waren
sterk en wreed, wie zou vader bijstaan in de wapenkamer, of de hand slaan aan
den ploeg, wie zou het kleedje leggen onder moeders' voeten en luisteren, wanneer
zij haar verhalen deed. Ook deze zorg liet den luchter der gebeden branden als
achter een mist, en gaf aan de gezichten van de heiligen en de martelaren, in het
mozaïek op de wanden, de beminde trekken van een oude man en vrouw. Verholen
begeerte des harten, en weemoed naar de warmte van de verloochende wereld,
maar bij enkelen ook honger naar vrijheid en dat wenkende, wuivende verlangen
om een zwerveling te zijn, en meer nog: onvervulde geloften, een vriend die wachtte,
een groote taak die niet was afgemaakt, al die lieve, teedere knoppen uit den tuin
van Adam wekten een zomer in de koele, donkere cellen, en zelfs tusschen de
muren van het huis van God, een zomer, die door zijn weligheid en geuren scheen
te willen worstelen met het stille lichtland der reine extaze, en die de pijn, den strijd
bracht, en de wilde onrust in de oogen van de in hun droom gestoorden, en hen in
storm en ontijd naar de rotsen dreef.
De abt Johannes steunde die moeiten, welke ook de zijne waren, door de strenge
leiding van een onverbiddelijke tucht. Hij wilde den broeders de vredige gedachte
eigen maken, dat zij niets waren dan een loonknecht in den dienst des Heeren.
Daarom gaf hij hun den arbeid, die nederig maakt en die het zweet, een offergave
schier zoo lief als tranen, doet vloeien. De ouderen zond hij naar de druiventuinen
langs de hellingen van den Donau, om de vruchten te keuren en bij het oogsten toe
te zien, de sterkeren beval hij met den ploeg of den spade den grond te bewerken,
of te helpen bij het
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maaien van het koren, als de Julizon de halmen van korrels deed zwellen. Zij, die
de talen kenden, moesten in de kloosterschool de kinderen van de edelen, die in
het witte huis der knapen samenwoonden, onderwijzen, en de schoone Grieksche
zinnen doen herhalen door een van jonkheid schallend stemmenkoor. De zwakken
en gebrekkigen zaten in hun cellen voor een hoogen, smallen lessenaar en schreven
de heilige boeken over, waarvan zij de initialen met vogeltjes en bloemen versierden.
Wanneer zij opzagen van de letters, keken zij over den binnenhof met zijn grasveld
en de fontein in het midden, waaruit de duiven kwamen drinken, tot zij met de wieken
kleppend opwaarts vlogen na hun teug. In het krankenhuis, dat ook binnen de
werende vestingwallen was gebouwd, gingen zij allen bij beurte, om aan de
gewonden en koortsigen spijzen te reiken, of den troost van het woord. Toch
woekerde het onkruid van hun aardsche heimwee en natuurlijke verlangens
onuitwiedbaar tusschen hun werkende handen voort.
Onder den maaltijd, waarbij niet gesproken mocht worden en dien zij voor een
houten tafel, op een lage, harde bank gezeten, nuttigden, verstoken van het genot
van vleesch en wijn, betrapten zij zich toch nog dikwijls op een mijmeren over feesten,
waarbij geschertst werd en de meisjes zongen, en het hoofd van het gezin zijn dronk
uitbracht ter wijding van den disch. Johannes wist dit, omdat hij den glans der oogen
kende, die dierbare dingen van de wereld in verbeelding aanschouwen, en daarom
bond hij de ongestadige zielen nog vaster in de ketenen van het gebed. Zevenwerf
in het etmaal moesten de gebeden worden gezegd, tezamen tien uur, dat zij roerloos
op de ijskoude plavuizen van het donkere, door kaarsen schaars verlichte kerkkoor
stonden, leunend op hun staf. Tweemaal werden zij door het dreunen van het
slagbord uit hun kribbe opgeroepen in het holle van den nacht. Hoog werd in deze
smeekingen en litanieën gereikt naar de hand van den machtige; het lichaam verloor
het gevoel van zijn matheid en zwaarte, de zinnen vergingen, de ooren hoorden
tonen uit een onsterfelijke verte en den mond trof de mystische kus. Doch zelfs in
deze beeldeloos verzonken oogenblikken drong vaak een zucht door uit de ontstegen
gebieden en besloeg het kristal der extaze van den warmen ademtocht der
onverloochenbare menschelijkheid.
Het volkomenst schenen zij allen tezamen te rusten in den schoot der grondelooze
gronden, wanneer zij de hymnen aanhieven, en
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de bruisende beken der lofzingende stemmen zich machtig vereenigden tot éen
enkelen, breeden, koninklijken stroom. Er rees een geprijs en gejubel, niet gedragen
door den steun van instrumenten, maar louter een geluid uit mannenborst. Toch,
midden in de branding dier tonen, werd het den abt soms te moede, of de stroom
zich weer deelde in de afzonderlijke wateren en hij van elk den eigen innerlijken
klank verstond. En dan ontroerde het hem zoo droevig, naast den diepen bas der
grijze monniken, die van een zuiver staal was zonder voeg of breuk, de warme
celloklanken, de snikkende orgeltremulanten van de jongeren uit het koor te
onderkennen, zoo vol aardsche bezwaarnis, als het woord van een mensch, dat
verdriet lijdt, met tranen. ‘Ach, breng hun de hulp van het wonder,’ bad hij, terwijl
de eigen stem hem beefde in de keel, en dan sloten de golven zich weer in elkander,
dan werden de gescheidenen éen weer in de liederen der vurige gevoelens, het
zwellende natuurgezang.
Jaren lang woonde Johannes al in het klooster, en toch herinnerde hij zich alles van
huis en hof zoo duidelijk, alsof hij zijn geboorteoord eerst gisteren verlaten had. Zijn
vader, de meier, leefde nog, toen hij, zijn oudste jongen, de wereld vaarwel zei, al
was de grijsaard ook niet meer zoo weerbaar en strijdvaardig, als het kind hem had
gekend. Johannes wist nog wat een feest het voor hem geweest was, om aan
moeders hand, voor de poort van de hofstee, toe te zien, wanneer de groote,
krachtige man uitreed aan het hoofd van zijn gewapende knechten, van onder de
stalen stormkap zijn bevelen gevend, terwijl het zonlicht schitterde op zijn borstkuras.
De blinkende ruiter leek hem dan bijna zoo eerbiedwaardig als de held uit het
vertelsel, en hij kon het zich moeielijk verklaren, dat hij, die daar als een dansende
vonk heengaloppeerde, dezelfde was, die in een ruigen schaapspels tusschen de
runderen en het pluimvee placht bezig te wezen, en met zijn baard vol kaf en sprietjes
aan den maaltijd kwam.
Vijf jaren bleef Johannes het eenige kind, maar daarna werden er nog zeven
broertjes en zusjes geboren. Toen stierf zijn moeder, terwijl alleen haar zoontje haar
gekend had als die heerlijke lente op aarde, vol gezangen en bloesemende mildheid,
die zij in werkelijkheid was geweest. Zij scheen hem een vleugje van haar
koesterende voorjaarsgulheid in het hart te hebben achtergelaten, want over het
verweesde kroost, waarnaar weinig werd omgekeken, regeerde de
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jongen zoo zorgzaam en zonnig, dat de kleinen de kilte nauwelijks gevoelden van
de wolk, die over hun hemel gleed. Zooals moeder gedaan had, riep hij de
kwetterende kroeskoppen vanuit schuren en boomgaard, als een bende musschen,
bij elkander, het kruimig brood, de zoete versnapering bereid. Zooals moeder dat
zoo vreugdig kon verzinnen, bedacht de dertienjarige, als er een feest was, voor
zijn popelend troepje menig stralende verrassing, menig jubelend plezier. Met
kerstmis wierp hij het joelblok in de vlammen, dat de vonken uit elkander spatten
onder het zevenstemmige gejuich. Tusschen de over den vloer gestrooide halmen
verborg hij kleurige geschenken, en gelijk dit een aloude gewoonte is bij de Servische
vrouwen, liep hij zoekende rond als een klokhen, terwijl de kinderen als kiekentjes
piepend, hem volgden, totdat de blinkende dingen waren gevonden van onder het
stroo. Zijn vader stond er bij te kijken, hij was een geducht man op het strijdpad,
een machtig meester, die de welvaart vasthield in zijn woning, en zich haar vlechten,
zooals dit wel gezegd wordt, om de vuist gewonden had, maar het geheim om een
klein meisje te doen schateren, een knaapje verstomd te doen staan van verrukking,
dàt bezat hij niet.
Toen de jongste van het zevental al zoo groot was geworden, dat hij stil kon zitten
om te luisteren, verzamelde Johannes dikwijls de schare rond zich ergens buiten,
onder een geurenden meidoren, of een bloeienden appelboom, en, jeugdige meester
van dit landelijke schooltje, sprak hij van de getallen en de letterteekens, waarover
hij zelve van den pope had geleerd. Maar de vogels kweelden zoo afleidend tusschen
zijn woorden door, dat Johannes vlug een geschiedenis moest verzinnen, om
overwinnaar te kunnen blijven in den wedstrijd met het merellied. Vaak vertelde hij
over zijn moeder in den toon der legende, het geheimzinnige fluisteren der
verheerlijking. Over haar dood vooral had hij vele herinneringen behouden en
omwond die nu met de ranken der verbeeldingen. Hoe een vuur in haar kist was
ontstoken, en hoe de vlammen met hun wapperende vleugels over haar graf hadden
gezweefd, hoe er een lam geslacht was voor het lijkmaal en hoe, toen de gasten
rond de tafel waren gezeten, de vrouwen met loshangende haren hun ommegang
deden in een klagenden stoet. Dan beschreef hij het dooven van den haard, die
niet opnieuw mocht branden dan na gezegend te zijn. Zich hoe langer hoe dieper
in dien toovertuin der oude gebruiken verliezend, belandde hij tenslotte vanzelf bij
het sprookje, en deed
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zijn kleine hoorders nu voorgoed de geuren in het ronde en het zangetje in de
boomen vergeten voor de wonderen van het paleis van de Schoone der Aarde, de
dansen der liefelijke vilen, die de kinderen bezoeken in den droom om hun het lot
te voorspellen, en al die fleurige, bonte verhalen, die zoo welig kunnen tieren onder
jonge, onbewuste volken, als bloemen in een verwaarloosd korenveld. En wanneer
hij dan merkte, dat de schelmpjes zich moe hadden geluisterd, voelde hij plotseling
de verantwoording van zijn herderschap, en dreef zijn slaap-bereide kudde ernstig
stalwaarts.
Dit broederlijke bewind duurde, totdat er al een meisje getrouwd was, de oudsten
der knapen reeds wapenen droegen en hun vader volgden, blinkende te paard.
Toen begon bij Johannes dàt te rijpen, wat bij zijn moeder bloesem van het voorjaar
was gebleven, en zijn goedheid en zijn liefde droegen de vrucht van de vroomheid,
en volmaakten zich in God.
Toen hij voor dit gelukkige groeien de stilte van het klooster had gevonden,
bemerkte hij spoedig, dat hij zich vergist had met te gelooven, dat er geen heugenis
van de wereld door gewijde muren dringt. Het leven, dat hem tot vader had
geschapen, vocht voor zijn rechten, en de engel van de aarde worstelde met den
hemelschen engel om het innigst van een menschenziel. Johannes bleef gebonden
aan wie onder zijn zorgen groot waren geworden, zoozeer dat een ziekte van een
van de zeven door hem van ver gevoeld werd in het bloed, en dat hij eens als in
het hart getroffen onder zijn gebed was neergevallen, hoewel de tijding van het
sneuvelen van zijn broeder hem eerst dagen later had bereikt. En het meest
bevreemdende scheen hem bij deze diepe ontroeringen, dat het niet de mannen
en de jonge vrouwen waren, zooals hij die voor het laatste vaarwel had gezegd,
waarover hij leed droeg en peinsde, maar zijn lievelingen, zooals hij die als kindertjes
had opgevoed.
Doch ook op andere wijzen sloop ze bij hem binnen, de verboden innigheid.
Wanneer hij op zijn tochten in den omtrek van het klooster zijn weg nam langs de
hutten, waar de hoorigen woonden, gebeurde het niet zelden, dat een moeder hem
ontmoette, die heur kindje verborgen onder haar mantel droeg. En altijd bij het
voorbijgaan, zeker omdat de vriendelijke glans op het gezicht van den monnik haar
vermoeden deed, dat hij het liefste kon begrijpen, lichtte zij een weinig de slip op,
die haar last bedekte, en Johannes voelde de tranen branden in zijn oogen, terwijl
hij glimlachend knikte naar
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het in zijn droomen blozend wichtje, dat terwijl gerust dien groet versliep.
Ging hij dan verder de bergen in, als wilde hij een bekoring ontloopen, dan drong
aldra een lustig fluitspel tot hem door, en zag hij tusschen de hoogste klippen den
kleinen herdersjongen bij zijn geiten zitten, met de bloote beentjes boven den afgrond
bengelend, gansch in zijn muziek verdiept. Het hart begon hem van doodsangst te
kloppen, alsof het dierbaarst van zijn leven zich in gevaar bevond, en hij herinnerde
zich beangst en verteederd, hoe hij eens het knaapje, dat zich te ver had gewaagd
en niet meer weg kon langs een steilen rotswand, ontdekt had aan de witte noodvlag
van zijn wapperend hemdje, en hoe hij het gered had, en het op de wangen had
gekust. Ach, en wat gaf het, of hij ook dèze verleiding ontvluchtte, overal zongen er
kinderen, langs veld en boschpad dartelde hun uitgelatenheid. En zocht hij
bescherming binnen den walmuur van de kloostervesting, wat baatte het, waar de
jeugdige scholieren daar hun meester al wachtten, en hij er zich toch niet voor kon
hoeden, om behalve het lichtende ook het warme mee te deelen aan zijn leerend
woord.
Deze zoete bezwaarnis verwarde zijn aandacht bij de gebeden en het was hem
te moede, of de vleugels, waarmee hij zich zoo gaarne in het onuitsprekelijke wilde
verliezen, hem speelziek werden vastgehouden door een kinderhand. Riep hij den
heiland om bijstand aan in zijn nooden, dan verscheen die hem in de gedachten
niet met zijn bloedige stramen en gekroond met de doornen, zooals hij tot verzoening
der zonden gestorven is, maar op den schoot van Maria, met uitgestrekte vingertjes
naar een rooden appel grijpend, naar een vogel, naar het lam. En zelf lag hij niet
neder ter aarde, Johannes, zooals het behoord had, dat hij in zijn vernedering deed,
maar hij stond in den tempel van Jeruzalem en hij was Simeon en hij nam het
kindeke, dat den Heere voorgesteld werd, in zijne armen en zeide: ‘mijne oogen
hebben de zaligheid gezien’.
Zoo vermengden zich zijn menschelijke wenschen met zijn dorst naar wat geen
naam heeft, als met het zuivere water de vurige wijn, en in al die jaren, dat hij er
voor streed, om God iets puurs en helders op te dragen, waarvan hij zeggen mocht:
‘zie hier mijn ziel’, vond hij geen anderen beker dan den met dien troebelen drank
gevulden, geen andere tranen dan de zware, brandende. En daarom luisterde hij
in zulk een ademlooze verwachting naar de verhalen van de ouderen onder de
broeders, aan wie een engel zelve in een beproeving

Groot Nederland. Jaargang 19

471
of in een verblijding de rust had gebracht; want tenslotte hoopte Johannes enkel
nog maar op het wonder.
En de tijd bleek rìjp voor het wonder.
Het was in midzomer, de maand van het oogsten, die door den gehaten vijand
bij voorkeur voor het houden van zijn plundertochten werd gekozen. Dit jaar waren
de ongeloovigen, brandschattend en moordend, tot diep in de Servische landen
gedrongen. De monniken spraken er dikwijls van en tuurden over het veld met de
hand boven de oogen. En op een broeienden namiddag, de hemel werd al rossig
in het Westen, en de avondwind stak op over het eikenwoud, zag Johannes een
man aan komen loopen, de vuisten tegen de borst geklemd, die vóór hij de poort
nog bereikt had buiten adem hem toeriep: ‘de Turken’.
Terwijl de bode, binnengelaten, ondervraagd werd, begon het allengs woelig op
de wegen te worden; de mannen uit de bergen dreven hun vee naar het klooster,
vrouwen en kinderen torsten de kostbaarste dingen van het huisraad, of hadden er
een wagentje of een lastdier mee bepakt. Weldra woelde er een gekrioel en gedrang
binnen de wallen; er werd gevloekt en gejammerd, de runderen loeiden, de
voertuigen verwarden zich in elkanders wielen, en krakend viel een vracht ineen.
Alsof een zee den dijk had doorgebroken, bruiste het op tegen de rotsige blankheid
der stille gebouwen, de witte koepelkerk, het stift.
Intusschen had de abt zijn haastige bevelen gegeven, en voór de nacht was
gevallen, hadden de broeders reeds hun plaatsen bij de schietgaten ingenomen,
het breedgebaarde gelaat in den ijzeren helm, en de pij verborgen onder het
pantserhemd. Roerloos verrezen zij daar, geleund op hun voetboog of vuurroer, als
trouwe soldaten des Heeren, als een voorpost der slagorden van Michaël.
Dit bereid staan bracht rust onder de vluchtelingen, en toen de sterren ontvonkten,
beschenen zij eerder een bijbelsch schouwspel dan een krijgstafreel. Johannes,
die de ronde deed, met het zwaard aan zijn zijde, zag het licht uit den hemel zijn
glans van vrede geven aan de slapenden, ook het vee lag terneer met de pooten
gevouwen, en hun ademen gaf aan de stilte de herderlijke rust van eeuwenoude
tijden. Een moeder zong voor haar knaapje, om het den sluimer te brengen, en toen
haar liedje heenstierf, werd het ruischen der boomen vernomen. De geharnaste
waker zuchtte, zijn hart was bezwaarder dan dat van de onnoozelen, die het
vertrouwen
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hadden gevonden en nu van andere dingen droomden dan die de dag hun bracht.
Behoedzaam opende hij de poort van den toren en klom de duistere trappen op.
Boven, zich voorover buigend tusschen de kanteelen, tuurde hij heen langs het
landschap, en hij zuchtte weder, toen hij het flakkeren zag aan den horizont. Hij
klemde de vuist om het gevest van zijn slagzwaard en tot God biddend en aan de
kinderen denkend, was hij er weer onzeker over, in wiens dienst hij stond. Telkens
meende hij geluiden van wapenen te onderscheiden, roepen en rossengebriesch,
maar de zon ging op over de verlaten dreven, en ook den ganschen middag bleef
het rustig tusschen de bosschen en over het korenland.
Tegen den avond draafde een ruiter nader op een ongezadeld paard. Hij wuifde
met een witten doek zoo'n blij en lustig teeken, dat een ieder wist, dat het gevaar
geweken was. De poort werd weer geopend, de kleine volksverhuizing maakte zich
op tot den terugtocht, het joelen en loeien deed opnieuw zich hooren, en tot het
geruchtvolle troepje zich tusschen de boomen had verloren, bleven de broeders
onbewegelijk door het spiegat toezien, terwijl de zinkende zon hen in de rustingen
tintelde, hun strijdbaarheid verheerlijkend.
Wat later, toen de nacht al was gevallen, legde de abt Johannes de wapenen af
in zijn door een schemerig olielampje onbestemd verlichte cel. Slank verrees hij
weer in zijn priesterlijke kleederen, en hij verwonderde er zich over, toen hij het
roode schijnsel op de stalen harnasstukken zag bloeden, hoe het mogelijk geweest
was, dat hij ze gedragen had. Maar ook de vrouwen maken gebruik van hun dolk,
mijmerde hij, terwijl hij zich op zijn kribbe nederstrekte, ook de vrouwen stooten hun
aanrander neder, ook de grijsaards leggen, wanneer de roover het huis naakt, den
pijl op den boog. Ja, ieder staat in weer en wapen voor den drempel van den
gewelddadigen dood. Niet ieder, glimlachte hij innig, niet die lammeren van blanke
onschuld, niet die duivekens des vredes, neen, de kinderen niet. Zij dragen het
zwaard niet, en gelijk Jezus verdedigen zij zich enkel met lankmoedigheid. De tranen
der verteedering drongen hem op naar de oogen. Nooit nog had hij zijn verholen
vaderschap zoo warm gevoeld, als nu hij de zwakken in het mannelijk pantser had
verdedigd. Zou God het hem toch niet veroorloven willen, om naast het smachten
naar het onverbeeldbare, zuivere, de liefde te koesteren voor wie de bloemen van
den hemel in de haren dragen,
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voor die zondeloozen, de onnoozelen? Konden zij niet samen opwaarts bloeien,
beide hartewenschen, en zou dit niet een wijze mogen wezen, waarop het aardsche
en het bovenwereldsche zich wederkeerig zouden doordringen en tot vuur verteren
kunnen? Hij sluimerde in bij die vragen, en hij zag een wijngaard in zijn droomen,
waar knaapjes druiventrossen plukten, en hun gezichten glansden van onder een
beschenen rank. Dan herkende hij zijn broertjes en zijn zusjes tusschen de
korenvelden, Dodola zingend, het liedje om regen, terwijl zij de handen hieven of
de eerste droppel nog niet viel. Met een schreeuw schrok hij wakker, en in een
doodelijken angst bedacht hij zich plotseling, dat hij velen gemist had bij de
vluchtelingen, en dat hij, onder den schijn van de sterren en later bij het licht van
de zon, tevergeefs naar menige jeugdige welbekende gezocht had, dien hij van een
groet, een lach voorgoed had vastgehouden in de ziel. Den herdersjongen had hij
niet gevonden en ook anderen niet. Hij wist, dat de vijand was verdreven, en dat er
nu niets meer te duchten viel; maar gisteren, toen de vlammen aan den einder
brandden, toen de kromme sabels troffen en de naam van Allah een verdoemenis
geweest was voor de Christenen, hoeveel vruchten waren er toen niet van de
boomen gevallen, en hoeveel bloemetjes vertreden langs den weg. Johannes lag
gebonden in zijn onrust; den afloop in Gods hand te leggen, dat vermocht hij niet,
en evenmin begreep hij, dat in de ellende van dit hulpelooze afgesneden-wezen,
hem het antwoord werd gegeven op zijn vragen van dien nacht.
Zoodra het begon te dagen, ging hij op kondschap uit. Een verrukkelijke morgen
bloeide over de heuvelen, die hun bedauwde loover in edele, welvende lijnen deden
golven voor het vlekkelooze blauw. Het was zoo stil als op een Goeden Vrijdag, en
voor Johannes, die de zachtheid van den ochtend door betraande oogen zag,
veranderde het kalme, klare landschap in den achtergrond van een legende, in het
woud op de rotsen, waarin Hubertus knielt, wanneer het hert hem nadert, dat het
stralende kruis draagt tusschen het gouden gewei, of in den groenen wegrand, waar
Franciscus zijn prediking wil gaan beginnen, maar eerst de vogeltjes om stilte vraagt.
Langzaam beklom de broeder het bergpad, en toen hij vanuit de verte een schalmei
zijn herdersliedje hoorde schallen, was zijn God weer bij hem, en wandelde hij door
de wonderen van die vroege zomeruren als boven het leven, in een mystischen
tuin. Nadat hij het knaapje

Groot Nederland. Jaargang 19

474
met zijn geiten tusschen de halmen van het klipgras had zien tronen, daalde hij
weer af van de bergflank tot aan de bedding van den Donau. De stroom was niet
breed hier, zooals hij zich een baan brak door het geweldige graniet. Maar de stem,
waarmee hij de echo opriep uit holen en kloven, en de trotsche mantel, die hem
schuimde om den statigen gang, deden hem toch kennen als den koninklijke, die
door oerwouden gebruist heeft en de torens heeft weerspiegeld van de schoonste
steden van de gansche Christenheid. Johannes boog zich neder aan den oever,
om water te scheppen, opdat hij zich het aangezicht zou wasschen, waarna hij wilde
bidden met een reinen mond. Maar toen hij daar geknield lag, terwijl de golven
druischten, werd er iets donkers naar den wal gedreven, dat zich verwarde in het
overhangende struweel. De broeder duwde de twijgen terzijde, en dan ontdekte hij,
hoe het aan den kant gespoelde wel een houten kistje leek. Omdat hij het met de
hand niet kon bereiken, waadde hij een eindweegs door het water, dat hem tot de
knieën reikte, en dan klom hij weer op het droge in zijn druipende pij. Behoedzaam
droeg hij het kistje mede. Hij dacht, dat hij een schat aan geld of kostbaarheden
had gevonden; hij rukte aan het deksel, de pin viel uit de kram, de hengsels knarsten
en het waren geen goudstukken en juweelen, maar het was een jong knaapje van
nauwelijks zeven dagen, dat daar neerlag op wat stroo en dorre kruiden, met de
heilige evangeliën naast zich, als de kostelijke ballast van die brooze, rijkbevrachte
boot. Zeker uit schrik voor den stralenden dag, die zoo plotseling in zijn donkere
gevangenis binnenstroomde, begon het kindje te schreien. Johannes nam het in
de armen en wiegde het op de moederlijke wijze, die hij nog van langvervlogen
jaren wist. Toen keerde het wichtje de bekreten oogjes naar de zijne, het sloeg met
de voetjes, zijn lijfje rimpelde zich als een verkreukeld rozeblad en dan maakte het
een geluid als een lachje. Meteen stond de broeder in een vloed van licht. De zon
had de toppen van het gebergte overklommen, een levenwekkend briesje zwatelde
door het gebladerte, de eikenkruinen wuifden fonkelend den morgen tegen, en de
klare, de zingende Donau sprankelde van louter zilver en goud. Johannes bukte
zich nogmaals naar het water, en schepte er een weinig van in het holle van de
hand. Dan, den kleinen vondeling besprenkelend, doopte hij hem ‘Simon’, in naam
der heilige drievuldigheid. Een vogeltje begon te kwinkeleeren in de takken, en heel
de wereld, oowel de blauwe hemel als de blinkende aarde, scheen slechts schoon
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en zomerlijk te wezen terwille van dien monnik en dat kind. De abt stak de evangeliën
in zijn gordel, dan knoopte hij op de borst zijn pij los, en verborg daarbinnen warm
het naakte knaapje voor de koelte van den ochtendwind. Bij het voorzichtig langs
de paden klimmen en weer dalen, voelde hij het zachte beweeg van de roerige
leedjes, als hield hij een nest met jonge vogeltjes aan den boezem verborgen, en
dan ook den klop van een hart aan het zijne. En al zijn macht van man had hij noodig,
om niet te loopen schreien als een zwakke vrouw.
In den kloosterhof kwamen de broeders op zijn roepen aansnellen uit hun cellen,
en hij toonde hun het kind. De monniken stonden in het ronde in hun sombere
talaren, met de zwarte mutsen, waaruit de lange lokken nedergolfden, op het hoofd,
en temidden van die donkere woeling werd de kleine vondeling omhoog geheven,
bloot en blank als een wolkje, teeder als de blaadjes van een bloem. En de ouderen
vergaten hun vrede voor een glimlach, de jongeren hun zielsstrijd voor een kozend
woord. Allen beseften, dat er een wonder gebeurd was.
Toen Johannes in zijn cel zich had teruggetrokken, wikkelde hij het knaapje in
een warme schaapsvacht, knielde neder, en dankte God voor het teeken, waarin
hem deze taak werd toegestaan. Hij wist, hoe zij vervuld moest worden. Uit honing
en suiker bereidde hij voedsel, hij doordrenkte een doekje met lauwwarme melk,
en bracht het den zuigeling tusschen de lippen. En als het wichtje schreide, zong
hij het wijsje der bijen, dat gonzende den slaap bezweert.
In de Servische landen zijn vele liederen over de lotgevallen van den vondeling
Simon, door de reizende dichters voorgedragen bij het neuren van de éensnarige
viool. In éen daarvan heet het:
‘Toen de kleine knaap slechts éen jaar was,
Leek hij op een kindje van drie jaren,
Toen hij echter werkelijk drie jaar werd,
Was hij als een ander kind van zeven,
Toen hij eindlijk zeven jaren telde,
Was hij als een ander van twaalf zomers.
Wonderlijk geleerd werd vondling Simon.’

Waarlijk dat werd hij en zelfs den abt, zijn meester, overtrof hij als spelend.
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Johannes zag dat heerlijk groeien en zich ontplooien aan, alsof hij naar de
morgenwolken staarde. Hij had de rust gevonden, God had hem het wonder
geschonken en hem deze menschelijke liefde toegestaan. Wel waren er uren, dat
hij in een onuitsprekelijk hartzeer zich herinnerde, wat hem eens de belofte van zijn
ziel was geweest: Gods zon te mogen weerspiegelen, gebogen over den afgrond
van het eeuwige. Dan overmeesterde hem een zuchtend verlangen naar den
besterden nacht der extaze, dan dorstte hij versmachtend naar een opgaan,
schouwen, zich vereenigen. Totdat een roep, een groet, hem weer de nabijheid
deden voelen van zijn jongen, en de zoete genoegzaamheid over het bezit van dit
volmaakte aardsche de witte vogelen van de hemelsche verrukking op deed
schrikken en verjoeg. En hij dacht, terwijl hij Simon aanzag, zooals hij daar slank
en gracelijk op hem toetrad: lijkt hij niet zoo kuisch en wijs als een jeugdige Jozef,
lost hij ook niet al mìjn raadsels op? Ja, telkens overkwam dit den broeder, om den
knaap te tooien met een lichtglans van het heilige, om een ster naar beneden te
brengen voor het voorhoofd van zijn dierbaar kind. Wanneer hij hem temidden van
den grijsgebaarde monniken zag redetwisten, fluisterde hij met een glimlach: ‘zooals
Jezus tot de schriftgeleerden sprak’. Herkende hij zijn stemklank in het koorgezang,
dan bruiste zijn aanbidding niet meer opwaarts, maar vloeide neerwaarts als een
bronnetje tusschen de bloemen en ‘o lofzingende engel’ mijmerde hij. Zoo vaak er
hardop werd gebeden, hoorde hij tusschen het doffe dreunen der syllaben, het
smeekend woord van Simon zuiver en verkondigend als klokgelui.
Hij onderwees hem dagelijks in de evangeliën. Hij hoopte den zin van zijn lieveling
te richten naar de rust van het klooster, dien vorstelijken geest te binden naar Gods
regelen. Verwonderlijk snel werd het wezen des Heeren door den knaap gekend,
maar het helderst begreep hij zijn maker als koning, terwijl hij zichzelven dan als
kroonprins dacht. Doch waar hij hier nog knielen kon als voor een vader, in wiens
handen hij den scepter wist, voor een sterveling het hoofd te buigen of de knieën,
dit was verre van dit trotsche kind. De monniken, zijn meesters, wilden het wel
dulden, als hij op hun vragen het Grieksche woord liet klinken, alsof een rhetor het
van zijn gestoelte verkondigde, of wanneer hij het Latijn in een purperen toga leek
te zeggen, statig schrijdend als een consul achter de bundelen en bijlen aan. Zij
schepten behagen in de heerschersmanieren van hun kleinen afgod, als in een
feestelijke verkleeding,
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en vaderlijk bewonderden zij een schranderheid, waardoor de hunne gaarne
overtroffen wilde zijn. Doch in zijn makkers, in de even oude, die gelijk hìj nog voor
het leven stonden met den beker in de eene hand en het zwaard in de andere, ja,
in die medekampers beet de afgunst met een slangetand. Wel betoonde hij zich
hoffelijk jegens hen en innemend, zooals dit trouwens den machtigere betaamt, ook
wist hij hen zijn heerschersdroom als stralende noodwendigheid te doen aanvaarden;
maar het is een schande voor het jeugdige bloed om zich schatplichtig te weten,
en daarom droomde die lachende, bekranste schare, bij het volgen van hun veldheer,
over niets dan verraad.
Vijftien zomers waren, zooals het lied zingt, reeds voorbijgegaan aan Simon,
zomers, alsof de jaren, die zulk een schoone gulden vrucht doen rijpen, niet anders
dan zònnige seizoenen kunnen zijn. En toen geschiedde het op een zoelen
lentemorgen, dat de scholieren zich voor het spel in den kloostertuin hadden
vereenigd. Er werden sprongen gesprongen, en er werd geworpen met den bal.
Simon overtrof ze allen. Nooit nog had de naijver den knapen zooveel pijn gedaan,
als nu ze hun speelgenoot, in de heerlijke houdingen van zijn bedrevenheid, over
het veld zagen snellen, en iederen mededinger met bevalligheid verslaan. Juist
slingerde hij een bal in de ruimte, slank de romp genegen in een sierlijk,
onverstoorbaar evenwicht, de arm gelijk een boog gespannen, het bruine haar hem
golvend langs de slapen als een wilde bloemenruiker die uiteenvalt, en zijn oogen
schitterend. Als een leeuwerik verloor zijn worp zich in het blauw.
‘Kijk, die Simon,’ hoonde een sarrende stem, ‘Simon is een vondeling.’
‘Die stam bezit noch verwanten,’ krijschte het van een andere zij.
‘Weet niet eens vanwaar hij is gekomen.’
‘In een kistje aan den oever van den Donau heeft de abt hem gevonden.’
‘Vondeling, Simon de Vondeling.’
Antwoorden deed de getarte niet. Langzaam liep hij terug naar het klooster. Het
scheen, of hij wandelde in den slaap.
In zijn cel sloeg hij de evangeliën open, las, terwijl zijn tranen stroomden.
Broeder Johannes hoorde het schreien, trad bij hem binnen en vroeg wat hem
schortte.
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‘Spreek, mijn zoon,’ zei hij teeder, ‘spreek, wat derft gij in mijn klooster?’
En Simon vertelde, wat hem was weervaren, hij vertelde het in vele woorden, zich
verwarrend, strijdend met zijn snikken, maar als hij geen woord had gesproken, zou
zijn gebrokenheid het nog luider hebben betuigd: mijn koningsmantel is gescheurd,
mijn kroon vertreden.
Rustig poogde hem de abt te troosten; wat had een zuivere ziel, die zich aan God
ging wijden, met een naam te doen? En nu bekende Johannes zijn pleegkind die
liefste verwachting, van hem spoedig een der hunnen, een broeder te zien.
‘Neen, nimmer,’ riep de vondeling Simon, en hij dacht, zóó kan ik niet voor Hem
verschijnen; een ridder, die zijn heer zijn diensten aan komt bieden, doet dit immers
ook gewapend en den helm gepluimd. En hij smeekte: ‘Ach vader abt, verhoor mijn
bede. Laat uw blanken schimmel voor mij toornen; dan rijd ik de wereld in om mijn
eer te herwinnen. Anders spring ik in den Donau.’
De abt, die Simon liefhad als zijn eigen zoontje, zweeg, omdat een doodelijk
getroffene niet kan spreken. Hij ging heen, terwijl het in hem zuchtte: omdat God
het zoo wil, en misschien keert hij weder.
Dien ganschen dag en nacht was hij met toebereidselen voor zijn jongen bezig,
en toen de zon opging over den nieuwen morgen, zat Simon al in het zadel, niet
minder schoon en kleurig dan het lenteland. Hij droeg een rood overkleed met
fonkelende spangen boven het van goud borduursel stijfstaand hemd, in zijn breeden
gordel staken dolken met juweelen gevesten, op zijn bruinen kolbak wiegelde een
reigerveer. Ook het sneeuwwit paardje was als voor een bruidstocht opgetuigd. De
leidsels schitterden van het verguldsel, de kwasten van het purperen dekkleed
sloegen bij het draven tegen de hoeven aan. De evangeliën had de jeugdige reiziger
met zich genomen, als het eenige herkenningsteeken van zijn stand en staat, maar
zijn buidel woog daar niet zoo zwaar van. Dat kwam door de duizend goudene
dukaten, die broeder Johannes hem tot een teerpenning had toebedeeld. Vol
ongeduld trappelde de schimmel, omdat de zwoele geuren van het voorjaar
binnenwoeien door de open poort. Maar de monniken waren nog niet gereed met
hun afscheid, ieder wilde hem de handen drukken en den kus des vredes geven op
de wang. Weer verrees hij evenals voor jaren, toen hij
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door den abt aan de broeders getoond werd, als een bloem tusschen de zwarte
gestalten; weer werden de gezichten naar hem opgeheven in een glimlach van
verteedering. Doch nu gold het een adieu en geen welkom. Hij nam iets mede van
het klooster, dat zoo ontluisterd achterlaat, als het heengaan van de Meimaand; de
ouderen dachten, het was het zinnebeeld van het onsterfelijk bloesemen in den
Heere, de jongeren, het beduidde een troost zoowel als een belofte, dat wonderen
groeien in de groene gaard van God. En in den kus, dien zij hem gaven, vertelde
elk van wat hij gehoopt had, en dankte hem daarvoor.
‘Waar zijn mijn makkers, de scholieren?’ riep de blinkende ruiter, toen hij al die
ruige baarden aan de lippen had gevoeld. En alsof zij slechts hadden gewacht op
die noodigende woorden, kwamen zij aanzwermen, de knapen, blootshoofds met
hun grijze schoolpak aan. Sommigen snikten, anderen bedekten zich het gelaat,
en er lag een schaamte, die gaarne om vergeving wilde smeeken, in de houdingen,
waarmee zij zich schaarden rond het ongeduldig brieschend paard. Hoe beseften
zij het nu, dat het een koning was, dien zij hadden verstooten. Allen hielden zij een
klein geschenk in de handen, en zij reikten dit aan Simon over, nederig als een
schatting brengende vazal. Zij gaven een ruikertje bloemen, een glanzenden appel,
een sieraad, een versnapering. Simon, die lachend en hartelijk dankte, stapelde de
geschenken voor zich op het zadel neer. Dan reed hij heen, terwijl hij met de eene
hand de toomen, met de andere die lieve dingen van de vriendschap vasthield,
waarvan bijwijlen een vrucht of een tuiltje neergleed langs het dekkleed, en zich
aan den wegrand verloor. De monniken en de knapen wuifden, zoolang de
heentrekkende zichtbaar bleef. Maar toen hij voor hen tusschen de boomen was
verdwenen, volgde broeder Johannes, die door het torenvenster uitkeek, hem nog
steeds met de oogen, de vingers om het traliewerk geklemd. Innig ontroerde hem
het schouwspel van dien kleinen, bonten ruiter in het groote landschap onder de
reine lentelucht. Het was de dag van Sint-George, de heilige, die zoo dierbaar is
aan de Serviers, omdat hij het nieuwe loover en de eerste bloeisels brengt. Het kon
niet anders, dan dat de abt den hemelschen ridder vereenzelvigde met zijn pleegkind,
en het hem te moede werd, of een bode uit een betere wereld, die het klooster jaren
met zijn bijzijn had gezegend, het nu voor lang, voorgoed misschien, verliet. Uren
stond hij nog te turen, toen de ruiter al aan
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den heuveligen horizont verdwenen was; en die lijn van de toppen der bergen tegen
het blauwe bleef hem in de gedachten geteekend heel den tijd van zijn verlatenheid.
En vele jaren duurde het eer Simon weerkwam. Het haar werd hem witter, den prior
Johannes, maar den vrede won hij niet. ‘Omdat God het zoo wil,’ had hij gesproken
op dien treurigen lentemorgen, en dikwijls herhaalde hij de woorden met opgeheven
hoofde, en de handen uitgestrekt, doch eer hij van de berusting de verlossende
kalmte kon voelen, had hij zijn verzuchting reeds ten einde toe gefluisterd: ‘en
misschien keert hij weder,’ en die verwachting overstelpte hem het hart met al te
menschelijke ontroeringen. In slapelooze nachten vroeg hij zich af, wat de almachtige
bedoeld kon hebben met het wonder. Het knaapje had hij mogen dragen uit de
golven als een andere Christophorus, het had zijn onrust verzoend en op het
zwaarste een antwoord gegeven reeds met zijn stamelende kreetjes, en waarom
werd dit kostbaar pand hem nu ontnomen? Het is alsof het schip waaròm zou vragen,
wanneer de stuurman het met den steven naar den wind wendt, of dat de pijl een
verklaring zou eischen van den schutter, die hem naar de wolken zendt. Zoodra de
vogel geveld ligt, en de haven bereikt is, blijkt alles helder als de dag.
Negen lange jaren trok Simon rond door de wereld, overal naar naam en afkomst
vorschend, zonder dat iemand hem helpen kon.
Hij werd een welbekende in de Servische landen, die vreemdeling, die zoo schoon
was als de liefde, sterk en koen als Simson, wijs als de profeten, en die omreed met
vragen, waarvan de zin niet kon worden geduid.
Het was zoo jeugdig nog het volk, dat woonde tusschen de Karst en de Karpathen,
het was zoo vol nog van gevoelens uit den morgenstond der tijden, toen de goden
vaak op aarde kwamen, en er getwijfeld kon worden, wanneer men een zwerver
begroette, of hij uit het geslacht der stervelingen stamde, of uit zaliger oorden naar
de aarde was gereisd. Daarom spreidde zich het licht van de legende om de
bekorende verschijning van den knaap. De harten klopten gelukkiger van wie hem
op de wegen ontmoet hadden, men sprak over hem als over de zon en het groen
in een warme lente, en waar hij ontijdig afscheid had genomen, leek het als vielen
de bloesems van de boomen af.
De meisjes, met wie hij een woord had gewisseld, of voor wie hij
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zich had genegen, terwijl hij zijn schimmel langzamer deed gaan, bezaten voortaan
een kleinood, waarvoor het glanzen van hun weefsels en de schittering van heur
borduurwerk verbleekten, en dat zij in een onuitsprekelijk heimwee bezagen, 's
avonds alleen in hun kamer, als de maansneeuw op hun bedden viel.
Ook de mannen hadden een welbehagen in dien held zonder weerga, en wanneer
hij een noodiging aannam, werd met spoed het vetste schaap geslacht. Aan den
maaltijd werd er zoo vroolijk gezongen, alsof geen leed meer werkelijk kon wezen,
nu de zorgendooder zelve aangezeten was. En dan stond Simon op om den heildronk
uit te brengen: ‘Op uw welzijn, broeder huisheer. Moge God uw woning sieren, uwe
akkers zegenen. Moge de deur, waardoor uw vrienden in willen komen, altijd
openstaan, maar de deur, waardoor uw vijand binnen wil dringen, met distelen zijn
dichtgegroeid. Moge God u voor trouwelooze kameraden, het vuur en de Turken
bewaren. En deze beker mij nu, en de andere u gewijd.’
De gastheer dankte en men plengde den wijn, en bij allen bleef er een vreugdige
heugenis aan dit feestmaal, alsof men er een onbekenden koning onthaald had,
die, afgedwaald van zijn jachtstoet, zijn hoogen staat geheim had gehouden, doch
zijn waardigheidsteekenen zichtbaar aan de hand en om de slapen droeg. Zelve
trouwens deed de vreemdeling geen enkele poging om de sagekroon zich van het
hoofd te nemen; hij gedroeg zich zoo fier als iemand die gewend is, dat zijn
onderdanen hem geven, wat zij verschuldigd zijn, hij stak zich in kleederen als die
in oude gedichten worden beschreven, hij zat te paard als een sultan, zijn gratie
van manieren leek op ceremonieën, en diepste der geheimenissen, niemand wist
zijn naam. Ja, jonge Simon reed zoo recht en prachtig, tusschen de hagen der
bewonderenden met hun opgeheven armen, blijde monden, stralende gezichten,
als een keizer door zijn rozentuin. En er was geen afweer in hem, wanneer de beste
plaats hem ingeruimd werd bij het haardvuur, en rustig glimlachte hij dan in het
bewustzijn, hoe werkelijk zijn woorden voor die goede lieden een achterklank bezaten
van de muziek van het wonder, hoe werkelijk zijn bijzijn hier het leven ophief tot de
blauwe sferen van het sprookje, en hoe hij, als de vreemdeling vermomd der eeuwige
vertellingen, het dringen wekte, dat den vleugel naar de wolken drijft.
Wanneer de blokken knetterden, en er een lichtgloed over de gasten viel, placht
hij dikwijls, vooral als wie hem had ontvangen
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een machtige was in den lande, zijn vragen te stellen, die zoo duister waren als de
wichelelarijen van een toovenaar. Over een vrouw, die lang geleden al haar kindje
aan de golven had gegeven, over een kistje, dat door den Donau mede werd
gevoerd. Ook liet hij de evangeliën met hun fonkelend slot uit edelsteen van hand
tot hand gaan, en staarde dan de ouderen onder de aanwezigen onafgebroken
recht in het gelaat. Maar niemand begreep hem, men zag in wat hij vroeg slechts
bovennatuurlijke bedoelingen, alsof ze een voorval betroffen, dat zich misschien
wel in den hemel, misschien wel in een menschelijk bestaan had voorgedaan.
Hij, die zich geen naam kon winnen, voelde, ondanks alle huldigingen, de holheid
van zijn vorstelijken staat. Daarom was het niet de dapperheid alleen, die hem de
gevaren deed zoeken en roekeloos liet spelen met zijn leven, als ware het de luttele
inzet bij een dobbelarij. Hij gaf zich als een, die niets heeft te verliezen, en zoo leek
het, of hij uit een mateloozen rijkdom schonk. Niemand in het land was zoo
verkwistend met zijn daden, zoo vrijgevig met zijn heldenmoed.
Eens op een broeienden zomernamiddag was hem een troep mannen met lossen
teugel achterop komen rennen, de wapenen getrokken, kamp-bereid. Het bleken
Servische broeders te wezen, en nadat Simon zich bij hen had aangesloten, hoorde
hij uit hun haastige berichten, dat zij een bende van Turken vervolgden, die een
huwelijksstoet had overvallen, en een der meisjes, de schoonste van het gansche
dorp, geroofd. Op zijn prachtig witte strijdpaard draafde hij de anderen spoedig ver
vooruit. Hij volgde de hoevensporen, die hij op het pad ontdekte, de galop van zijn
schimmel sloeg het vuur uit de steenen, en eindelijk, toen de avond al door het loof
begon te bloeden, bevond hij zich plotseling bij een bocht van de rotsen tegenover
vier donkere ruiters, van wie er éen 'n vrouw droeg over den hals van zijn ros. Zonder
zich te bezinnen, viel hij dadelijk aan. Het gevecht ontspon zich in een diep ravijn,
dat van een langs de klippen nederdalenden waterval weergalmde; de klingen
suisden, kruisten zich, kliefden, als een wilde warreling van bliksemflitsen, kreten
snerpten, staal brak tegen staal. Reeds bij den eersten toesprong had het rappe
Christenzwaard zijn prooi gevonden, en een hoofd lag van den romp. Tegelijk had
de bedreven schimmel een vijand met de tanden vastgegrepen bij den gordel en
hem uit het zadel gesleurd. Voor hij nog van de verdooving van zijn val
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was bekomen, spoot het bloed, hem uit den strot. Toen, met een vreeselijken kreet,
was de aanvoerder der Turken op den jongen ridder toegesprongen, en de slagen
beukten op kuras en schild. Simon hief den arm, ver achterwaarts gebogen, en
dacht den ongeloovige te vellen door zijn besten meesterstoot, maar het
neersuizende lemmet werd op den beukelaar opgevangen, en daar brak het als
glas af bij het heft. Met een jubelroep van zege drong de zwartgebaarde krijgsman
op den knaap toe, en de lach over den dood van een dappere grimde hem reeds
om den mond. Maar de onversaagde jongen, rad ter hand, had den dolk getrokken,
en behendig nederbuigend onder den flikkerenden cirkel van het naar hem maaiend
kromzwaard, had hij zijn wapen den rochelenden roover in het hart geduwd. Wie
nu alleen nog overgebleven was van de rotgezellen, de man die de vrouw droeg,
liet schielijk zijn prooi den vuist ontglippen, het meisje gleed langs het zaal af, en
zelve, de toomen gevierd, zijn paard de sporen gevend, vluchtte hij, reed hij voor
zijn leven, schrille kreten slakend, als een vogel, die vervolgd wordt door den valk.
Doch Simon bekommerde zich niet om hem, haastig steeg hij af, tilde de bevrijde
voorzichtig op in de armen, en haar zachtjes voor zich op het zadel steunend, deed
hij zijn schimmel stapvoets gaan. Toen zij opgezien had als uit een droom, en hem
had toegelachen, nam hij haar dichter aan de borst. Nog nimmer had een vrouw
hem aan het hart gerust, en het geluksgevoel, dat hem doorhuiverde, was nieuw
voor hem en ongeloofelijk. De zoete geuren van den avond zweefden over de
bloemen van een land, waarin hij was wedergeboren, en waarin alles zoo groot
scheen en gelukkig, dat het schier te veel werd voor een menschenziel. Het meisje
had schroomvol de oogen geloken, zooals dit haar past bij den machtigen man,
maar toen er lang was gezwegen, want de jonge ruiter kende het kozende woord
niet, waarop gewacht wordt door een verlangende vrouw, zeide ze: ‘Ridder, den
dank van Jelena, en noem uw naam mij, dat ik hem kan gedenken in mijn gebed.’
‘Wat ge mij vraagt, kan ik niet geven,’ sprak hij bitter, ‘zie, daar zijn uw vrienden,’
en hij gaf haar aan de juichenden over, die aan waren komen galoppeeren langs
het pad. Zelve wendde hij den teugel, en hij, die miste wat de armste nog zijn goed
kan noemen, ok als een bedelaar henen, met zelfs het loon niet van een enkelen
us.
Maar iets goeds en kostbaars had hij zich toch gewonnen met
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dit avontuur, een echten vriend, den zwager van het meisje, Iwo geheeten, een
oprechte en een standvastige, een strijdbaar en blijmoedig Servisch man. Nadat zij
elkander steeds welgezinder waren geworden, en den buit en de gevaren van
menigen jachtrit en strooptocht trouwelijk hadden gedeeld, besloten zij hun warm
verbond te wijden door den heiligen ritus der bloedbroederschap. In handen van
den pope voor de avondmaalstafel zouden zij de gelofte van een eeuwige
verknochtheid doen. Zij werden zoo schooner verwant dan door de wet van de
geboorte, en bij het drinken van den wijn, waarin hun bloed gemengd was, vloeide
de daadkracht en de sterkte van twee harten saam. De plechtigheid zou plaats
hebben op den bloeienden dag van Sint George. Dan verjaarde ook de uittocht uit
het klooster, dien morgen van tranen, geschenken en vogelgezang. Den nacht
tevoren bracht Simon wakend en in een klimmende onrust door. En nadat hij bij het
opgaan van de zon zijn schimmel had bestegen, sloeg hij niet den zijweg in, die
kerkwaarts leidde, doch hij wendde zijn paard naar den kant van de bergen, en
nimmer keerde hij weer in die streek. Zelfs Iwo gaf hij zijn geheim niet prijs.
Zoo werd de verhevene in stilte vernederd, koning Simon heette eigenlijk bedelaar
Naamloos, en zijn schepter in de oogen van de menschen, wist hij als een riethalm
broos. De mistroostigheid werd allengs zijn meester, en hij kon alleen nog aan dien
wreeden greep ontvlieden op den wiekslag van het lied. De hoorders zaten zwijgend
in het ronde bij het houtvuur of onder den lindeboom; de haardgloed flakkerde over
den zanger, of de geuren vlinderden uit de twijgen neer. Nauwlijks had hij het
voorspel getokkeld, of zijns martenvolle verdeeldheid vereende en vereffende zich.
Zijn ziel trad uit hem als een licht om zijn haren, en gansch de wereld stroomde in
zijn boezem in. En zelve was hij het dan niet meer, die woorden schiep en rijmen
zeide, maar de liefelijkheid der bloemen deed zich kond in de klanken, de
wetmatigheid der sterrebeelden stond in fonkelende rhythmen opgebouwd. Wat hij
zong zou naar hem niet genoemd worden, al ging het ook door eeuwen heen van
mond tot mond; maar zelfs de man, die een keizer wil wezen, vergeet zich, door de
muziek begenadigd, en geeft zijn liederen argeloos als een leeuwerik prijs. Maar
wanneer de roes der tonen van hem af was gevallen en zij, die hadden geluisterd,
hem vierden met hun handgeklap, dan voelde hij zich zoo vernederd en ontnuchterd,
alsof hun lof een engel gold, die door zìjn stem had gesproken, die weggewiekt was
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en hem had achtergelaten, een bedrieger tusschen de menigte.
En weer reed hij heen als de bedelaar Naamloos, en dan overkwam het hem
vaak, dat hij zuchtte: ‘ach, broeder Johannes, waarom toog ik uit?’ Hij mijmerde er
over, hoe het de abt zijn wensch geweest was, om hem in de orde te doen treden,
en hoe stil het nu misschien in zijn hart zou geweest zijn, indien hij zich aan God
gegeven had. Doch dadelijk kwam hij in opstand tegen die gedachte. Was het niet
juist terwille van de grootheid van den Vader, dat hij zich een hoogen staat zocht,
als een kind dat zich siert met een kransje, daar het niet gaarne zonder smuk van
bloemen onder den stralenden zomerhemel gaat? Dikwijls werd hij gewaarschuwd
in zijn droomen en één gezicht vooral kwam altijd weer. Het verscheen, nadat hij
het vurigst om vervulling van zijn wenschen had gebeden, het verscheen in den
slaap, als een gebergte waar geen planten groeiden, behalve op den steilste der
toppen één ceder, trotsch en krachtig als de reuzen van den Libanon. En dan dreef
er een wolk aan uit het Noorden, de duisternis viel van den storm, en de ceder werd
gebroken door een wervelende vlaag. Maar wanneer Simon, na den angst van zulk
een nacht, weer fier en prachtig op zijn paardje door den vroegen morgen draafde,
was hij dien boom op den heuvel vergeten, en veeleer docht het hem, dat die hier
langs de wegen groeiden, de appelaars, eerbiedig hunne vruchtenzware takken tot
hem nedernegen, gelijk zij dit voor den kleinen Jezus op de vlucht naar Egypte
hadden gedaan.
Neen, zoolang hij in den helderen dag langs de wonderen van de wereld reisde,
wilde hij niet de mindere wezen van de schoonheid, die hij rond zich zag. En vele
waren de wisselende landschappen, die hij kennen leerde. Hij trok niet slechts door
de Servische streken, maar hij volgde de voedster, die hem als kindje gewiegd had,
den ruischenden Donau, van den oorsprong tot den mond. Hij zocht haar op, die
machtigste der rivieren, waar zij haar loop neemt in het Duitsche land. Hij
bewonderde de kracht, waarmee zij een bres slaat door de woeste Jura, onder het
oog van de burchten, die hier als adelaarsnesten tusschen de klippen liggen geklemd.
Hij dwaalde mee met zijn stroom door de Boheemsche gebieden, waar het woud
als een kerk is, donker, plechtig en van God bezocht; in Weenen verwijlde hij een
winter en vertrok met de lente, om den zomer geel van korengoud te vinden in het
Magyaarsche lage veld. Daar gaat het water langzaam, alsof het een behagen
schept in
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zoete vruchtbaarheid-weerspiegelen, daar fonkelt menig zalig eiland aan dien
zilveren gordel als een edelsteen. Ook door de stille Walachijsche vlakte maakte
de zwerver den tocht tezamen met zijn wijdvermaarden reisgezel, tot aan de breede
Delta, waar het dompig rietland groent en wemelt, waar de buffelstier tot aan de
borst in het nat staat, waar de wind al zilt is, en de meeuw, die opstijgt, reeds de
branders kan zien bruisen van de Zwarte Zee.
Zoo doolde de vondeling Simon, en de eenzaamheid werd hem een pijn. Er leefde
niets meer in hem dan de vraag, die hij in raadselen moest stellen, en die hem elken
avond, als hij zich te rust lei na een dag van zoeken, werd beantwoord met eenzelfde:
neen.
Het was al lang de naam, de staat alleen niet meer, waar hij naar haakte, hij vroeg
om een steun voor zijn moeheid, een hand op zijn voorhoofd, een woord, waarvoor
de warreling der wegen' mocht verbleeken, een haard, waaraan het warm was om
te rusten, hij smeekte om den raad van een vader, de koesterende goedheid, die
een moeder geeft. Hij stelde zich zijn ouders voor als zeer bejaarde lieden, van wie
de gezichten omsneeuwd zijn door het volstredene. In deze gestalten trachtte hij
de verlorenen te vinden, en als hij in de wanhoop van zijn lange tochten een van
beiden in gedachte prijs gaf, dan was het nooit de mildhartige, zachte, dan was het
nooit de oude, grijze vrouw.
Eens op een middag, het gebeurde in den negenden zomer, nadat hij uit was
getrokken, reed hij door een verlaten, sulferkleurige wildernis in Hongarije. De wolken
hingen laag, de hitte drukte, het was het uur van den noentijd, dat de groote god
slaapt, dat de vogelen zwijgen en het donker hart der dingen openbreekt. In den
zanderigen bodem wortelden slechts dwergachtige, verkommerde gewassen, maar
bij een kleinen, bruinen poel stonden drie espen te sidderen, uit eigen ellende, want
wind was er niet. Een reiger wiekte op met zware, trage vleugelslagen, alsof hij den
weerstand van het grijze nauwelijks overwinnen kon. Ook Simon voelde een dompige
doodschheid op zich wegen, die hem aan het noodlot van de aarde bond. In zulke
oogenblikken is de borst ontbloot voor de werpspeer van den demon, en afwachten,
hulpeloos den slag verbeiden, dit is het eenige, wat dan de ziel gebleven is. De
verdwaalde ruiter verborg het gezicht in de handen, en schreide met de wanhoop
van de kinderen, die den schrik van het leven over zich voelen komen en niet weten,
wat het te beduiden heeft. Maar door tranen henen
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wordt altijd een nieuwe horizont aanschouwd, en plotseling kwam het besluit, om
terug te gaan naar het klooster zijn sombere ontmoedigdheid verfrisschen door het
briesje van een goede mogelijkheid.
Terwijl hij nadacht over de stem van Johannes, de gewijde kapel en de koele
binnenplaats met de fontein en de duiven, bracht zijn paard, dat hij den vrijen teugel
had gelaten, hem langs een van struweel omwoekerd paadje eensklaps bij den
oever van een breeden stroom. Simon, opgeschrikt uit zijn gemijmer, tuurde in het
ronde onder de welving van de hand en dan riep hij den veerman, die in de nabijheid
lag te sluimeren in zijn boot. Nadat hij zich ingescheept had met zijn schimmel, werd
het vaartuig afgeduwd van den walkant, en terwijl hij op de voorplecht, den teugel
om de vuist gewonden, zijn hoofd aan den manigen hals van zijn makker liet rusten,
hoorde hij achter zich het plassen van de roeiriemslagen en zag hij de kabbelende
golfjes aan den steven slaan.
‘Dit is de Donau,’ zeide de veerman ‘en Buda ligt aan de overzij.’
De wolken deelden zich, het zonnelicht zonk neer in weidsche stralenbundels,
van die zilverige, zegenende, die aan een landschap de grootschheid plegen te
verleenen van bijbelsche vertellingen. Tegen de hellingen van het groene gebergte
aan den anderen oever bloeiden de blanke, in den middaggloed gedoopte gebouwen
te voorschijn, als de bloemen van een witte-rozen-tuin. Bij het langzaam naderen,
werden zij duidelijker zichtbaar, doch verloren toch geen zweem van hun gedroomde
ongeloofelijkheid. Vooral het trotsche kasteel, dat over de wateren scheen te
gebieden, en dat de veerman als den koningsburcht had aangewezen, ontvouwde
steeds weer rijker weelderigheid van marmeren gaanderijen, koperen tinnen, spitsen
en rondeelen, die den zwerver, in den aanblik verloren, heel zijn beklemdheid deed
vergeten voor een warme, wufte vreugd. Achter hem hijgde de roeier, achter hem
waasde het land van zijn angsten en tranen, maar hij wendde het hoofd niet, en
toen hij, op den wal gesprongen, zijn paardje weer bestegen had, streek hij zich de
haren uit de oogen, schikte zich als een zwierige ruiter terecht in het zadel, lachte,
wilde aan een lied beginnen, dat hem krieuwde in de keel, en zoo reed hij jeugdig
en gelukkig, als de prins uit een sprookje, de slotpoort van het vorstelijk paleis
voorbij.
En zoo zag hem de koningin van Buda voor haar venster in den hoogen toren,
en nadat zij hem ernstig gade had geslagen, wenkte zij haar slanke slavin, en de
hand gedrukt aan den boezem, met
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glanzende oogen, riep zij: ‘Snel toch, Mara, ijl neen buiten, neem den schimmel bij
den teugel, zeg den ruiter: heer, de koningin ontbiedt u, heeft een heuglijk woord
met u te spreken.’
Daarom geschiedde het, dat de jonge Simon plotseling zijn schimmel bij de toomen
voelde gegrepen, een gloeiend gezichtje naar zich op zag geheven en de woorden,
een beetje hijgend door de haast van de boodschap, hoorde uitgestooten: ‘Kom, o
held, de koningin ontbiedt u, heeft een heuglijk woord met u te spreken.’ Dadelijk
wendde hij den teugel, het meisje tripte naast hem en zoo draafde hij den slothof
in. Een knecht wierp hij de leidsels toe, en dan volgde hij de bedrijvige bode de vele
trappen van den toren op.
Een deur werd geopend, en nu stond hij tegenover haar die hem geroepen had.
Hij durfde de oogen niet opslaan uit ontzag voor het doorluchtige, doch hoffelijk nam
hij de muts af, maakte een sierlijke buiging en wenschte haar Gods bijstand, gelijk
dit bij den groet betaamt. Zij wees den bedremmelde een plaats aan op een schabel
aan haar voeten, en allengs kwam de rust der omringende dingen bedarend over
hem. Hij zag het borduurraam, waaraan zij zoo juist nog gewerkt had fonkelen in
een zonnestraal, hij zag de zachte zijden kussens op de zetels kleuren, hij
bewonderde de schemerige wandtapijten, en hij zag op de schenktafel de schalen
vol geurige vruchten, de bekers en de kannen wijn bijeengerijd. Dan werd hem
vriendelijk een vraag gesteld, en nu durfde hij het hoofd ook keeren tot het hare, en
er alles in lezen, als een jongen in zijn eerste groote-menschenboek. Neen, zij
scheen niet jeugdig meer te wezen, maar de jaren moesten haar weinig hebben
afgenomen in ruil voor het rijke, dat zij haar hadden toebedeeld: de rijpheid die zeer
doet begeeren, en het ervarene, dat den minnaar lokt en leidt. In haar oogen school
het donkerste de schaduw van het oude, maar zóó, dat er een eindeloos heimwee
door gewekt werd naar de werelden, die zich dit blauw hadden weerspiegeld, naar
de schoonheid van de aarde en haar diepe heimelijkheid. Zij droeg een fulpen
overkleed met wijde mouwen, die teruggleden, wanneer zij de handen hief. Simon
voelde zich wonderbaar tot haar getrokken, doch eer in weemoed dan in vreugde,
meer uit eerbied dan uit zinnelijkheid. Op haar nooden begon hij te vertellen over
het zwaard, dat tot man wijdt, over landen en lieden, over knapedroomen en hun
grenzeloosheid. Glimlachende hoorde zij toe, terwijl zij met het diamanten bootje
van haar gouden ketting speelde, en zij moedigde hem aan in zijn verhaal met zulk
een uit-
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gelezen heuschheid, dat de arme vondeling zijn droeven stand van bedelaar
Naamloos vergeten, zich aan de voeten van de hooge vrouw vond zitten als Simon
de Verkorene. En telkens, terwijl zij hem wenkte, dat hij zijn woord niet onderbreken
moest, rees zij op en bracht hem eigenhandig van de vruchten, of schonk hem den
wijn in den roemer, dat een purperen weerschijn langs de ontblootheid van haar
blanke armen viel. Dankende nam hij haar gaven, en at van de druiven, en dronk
gedachteloos den eenen beker na den anderen leeg. Maar de koningin vermocht
niets te nemen van de verfrisschingen en de spijzen, zoozeer was zij verzonken in
den aanblik van haar gast. De avond naderde, de schemering weefde heur web om
de dingen, en buiten van de tinnen toette een wachter op zijn horen, het
waarschuwende sein voor den nacht. Simon schrikte, struikelend stond hij op van
zijn bankje, als wie ontwaakt uit den sluimer en wankelt tusschen zijn droomen en
de werkelijkheid. Het bleeke gezicht van zijn gastvrouw geleek in het duister op de
warre wezenstrekken van een bergfee, van een vila, en heur groote, wonderlijke
oogen fonkelden. Even, een zucht lang, werd de knaap bekropen door eenzelfden
angst, als die hem 's middags op de kale vlakte verschrikte, of het hart hem bloot
lag voor de werpspeer van den demon en het ellendige hem naderde. Doch de ban
werd gebroken door een woord zoo overzoet als purperen druiven smakend, zoo
diep bedwelmend als Tokajerwijn:
‘Blijf bij mij, onbekende ruiter. Uw kloekheid is mijn liefde waardig, gij zijt het
waardig, dat een koningin u kust.’
En Simon, verbijsterd en beneveld, deed wat de koningin hem had geboden, en
hij ontkleedde zich en legde zich naast haar.
Den volgenden dag, al in de vroegte, reed hij weer door het veld buiten de veste
van Buda. Zachtjes was hij zooeven opgestaan uit het bed van zijn wellust, doch
de koningin was wakker geworden, had hem bij de hand genomen en hem gesmeekt
het morgenmaal met haar te gebruiken en haar niet te verlaten, voor hij haar nog
een nacht had toegestaan. Maar in het heldere zomerlicht kon Simon weigeren, en
daarom reed hij nu door het bedauwde land. De vogels floten en de bloemen
geurden. Zij deden den ruiter pijn, omdat zij zijn schaamte vermeerderden, en hem
smartelijker deden beseffen, wat er ontheiligd was. Zooals hij dit gewoon was,
wanneer hij zich op eenzame wegen bedroefd voelde, wilde hij zijn evangeliën uit
den gordel nemen, om daar in te lezen, terwijl hij zijn schimmel
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langzamer in de richting, die door het paard werd gekozen, deed gaan. Bij het tasten
in de kleederen bemerkte hij, hoe het boek was verloren en dat hij het zeker in den
toren achterliet. Dadelijk ijlde hij spoorslags terug naar het slot op de bergen, want
was die kleine bijbel niet het eenige teeken, dat aan het kind werd gelaten, toen
men het op den grooten Donau scheep deed gaan? Snel beklom hij de treden, die
hij ook gisteren had bestegen, en toen hij de deur had geopend, zag hij de koningin
in de vensternis zitten, gansch verzonken in de evangeliën, terwijl de tranen langs
haar wangen stroomden. Simon naderde haar en sprak: ‘Geef, koningin, terug mij
wat het mijne is.’ En de vorstelijke vrouwe richtte zich op, zoo bleek en ernstig als
een, die haar oordeel heeft gelezen en wie God verlaten heeft. En nu waren het
haar oogen alleen niet meer, waarover de schaduw van de jaren scheen gegleden,
maar er was geen trek in haar wezen, dien de ouderdom door zijn aanraking niet
moe en welkend had gemaakt. En ze zeide, met een stem, gebroken als van een
stervende, maar zonder de hoop op nieuwe oorden, die daar vaak in klinkt:
‘Ach, arme Simon, ach, onzalige. Wee het uur, waarop ge uittrokt, wee het uur,
dat u naar Buda voerde. Als ge minnekoosde met uw koningin en mond en borst
der meesteresse kustte, was het bij uw moeder dat gij laagt.’
Als de vondeling Simon dat gehoord had, greep hij den bijbel, verblind van tranen,
en zonder een woord bracht hij de hand, die van zijn eigen bloed was, aan de lippen
en drukte er den kinderkus op van een eerbiedig vaarwel. Dan ging hij, dan sprong
hij in het zadel en vluchtte in een vertwijfelden ren.
Spoedig bemerkte hij, dat hij zijn wee niet kon ontvlieden. Dagelijks kwam het
licht op als een rechter en ging onder, alsof het beulswerk had verricht. Wanneer
het nacht werd, legde hij zich op de aarde, maar de slaap ontfermde zich niet over
hem; wanneer hij dorst had, boog hij zich over het water, en even versmacht trok
hij weer voort. De bloemen, docht hem, sloten zich voor hem, de vogeltjes zwegen
bij zijn aanwezigheid onder het loover, en de windvlaag, die hem voorbij voer zonder
hem koelte te brengen, vreesde zeker, dat zij zich bezoedelen zou. Het liefste zou
hij niet meer opgestaan zijn 's morgens aan den wegrand, opdat de onttroonde daar
onder den blooten hemel het eenzame einde zou vinden van den vagebond. Maar
er was iets, dat hem altijd weer opriep, het begin van een
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wensch, de aanvang van een vertrouwen, ach dit, dat de oneindigheid toch niet
gansch leeg kon wezen, en dat er een hernieuwing is in God. Ze klonk nog maar
zachtjes de toon, die hem wekte, door het razend onweer van zijn angsten niets
dan ver, onduidelijk klokgelui. Echter, op een vroegen najaarsmorgen, klepelde het
hem klaarder tegen, hij meende het brons dat hem toezong te kennen, en waarlijk
stond hij plotseling voor zijn oude klooster, waarvan de walpoort, in een vreugdig
welkom leek het, open werd gedaan.
Het was de abt Johannes, die buiten trad. Zooals hij dat al jaren gewoon was,
had hij ook dezen ochtend uitgetuurd door het torenvenster, terwijl de koele wind
vanuit de ruimte hem door den baard woei, die zoo wit geworden was als sneeuw.
Maar zijn blik was nog gloeiend gebleven, niet van vervoering over een hemelsch
aanschouwen, doch van verlangens, die een aardsch geschenk slechts stillen kon.
Tevergeefs had de engel des Heeren nacht aan nacht geworsteld om hem dit laatste
wereldsche kleinood uit de vingers te wringen; zoodra het in het Oosten weer begon
te dagen, beklom hij de treden van de torentrap en wachtte daarboven in die altijd
eendere houding, met de handen geklemd om de tralies, tot de nevelen zich deelden,
de heuvelige horizontlijnen hun golving onthulden en de wegen zichtbaar werden
goud van zonneschijn. En eindelijk, nu was de dag gekomen, die den krans bracht
der vervulling, die zijn boompje van geduld met bloesem tooide. In een kreet van
vreugde had hij den ruiter van ver al herkend; juist keerde zijn lieveling weder als
hij uit was gereden, op zijn blanken schimmel, in het roode overkleed.
‘O, almachtige en goedertierene, o, vader die de ziel doet zuchten, en door tranen
heen het heil doet zien, hoe mild zijt gij en hoe genadig.’ Zoo dankende daalde hij
af van den toren, en nam den grendel van de kloosterpoort.
Zoodra Simon hem ontwaarde, sprong hij uit het zadel, knielde en kuste hem den
zoom van de pij. Hij bleef ter aarde liggen, de vernederde, die niets meer bezat dan
een vraag, die hij niet uit kon spreken, totdat de broeder hem ophief, en hem innig
in de armen drukte. ‘Waar zijt ge toch geweest, mijn kleine Simon, wat zaagt ge,
wat vondt ge, al die lange jaren, zeg mijn zoontje, talm niet en vertel het mij.’ En
hem antwoordde de vondeling Simon:
‘Vader abt, ach, wil niet vragen. Slecht het uur waarop ik uittrok, slechter nog het
uur dat mij naar Buda voerde.’ Snikkende wendde
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hij zich naar de kapel, terwijl de monnik volgde. Daarbinnen in de duistere ruimte
zonk hij ineen op de steenen, en terwijl de stille heiligen op hem nederlagen uit hun
goudgrond op de schemerige wanden, bekende hij zijn gruwelijk lotgeval.
En de abt hoorde hem aan en voelde de roede Gods die nedersuisde. Hoe
striemden de slagen, hoe deerlijk bloedde hem het vleesch. Nu begreep hij den
bitteren zin van het wonder, en de hartstocht van de boete doorstak hem met een
vlammend zwaard. Zwijgend nam hij Simon bij de rechterhand. Met den voet deed
hij een zerksteen kantelen, en langs een trap, die bloot kwam, voerde hij den
zondaar, dien de tuchtiging wachtte langzaam tred voor trede naar omlaag. Nu
opende hij een ijzeren deur aan het einde van een kronkelend verwulfsel, en in de
vreeselijke crypt van het klooster, waar het water tot de knie reikt, en
slangen-gebroed en schorpioenen nestelen, wees hij den godgeslagene te gaan.
En toen de knaap, die nog het kleurige gewaad droeg van zijn tochten, in de schaduw
van den eeuwigen nacht was verdwenen, wierp de voltrekker de metalen deur dicht,
met een slag waarvan de holle gangen galmden. Uit zijn gordel greep hij een
verroesten sleutel en draaide dien om in het slot. Dan strompelde hij weer op den
dag toe. Hij moest de oogen voor het zonlicht sluiten. Wankelend wandelde hij het
pad af, dat naar de rivier voert. De herfst was bont en prachtig op dien morgen,
zware rijpheid boog de takken, en de geuren van het barend leven dampten uit den
mullen grond. Een vrucht viel voor zijn voeten, en toen slaakte hij een kreet, als van
een dier, dat doodelijk is getroffen. Maar hij herstelde zich, glimlachte, en de ernstige
stilte der door den Heer bezochten verbreidde zich over zijn aangezicht. Bij den
Donau gekomen, juist bij de plek, waar hij het kindje uit het water toog, wierp hij den
sleutel in de golven, en toen de kleine kolk, die door den worp gevormd werd, in de
aanbruisende baren verschuimd was, riep hij de bezwering: ‘Niet eer dan dat de
sleutel uit den stroom terugkeert, is de schennis vergeven, de zonde geboet.’ En
hij ging weerom naar het klooster, in houding en gebaar gelijk aan de oudsten der
monniken, en toen hij de broeders toesprak bij den maaltijd, verwonderden zij zich
over het geluid van zijn stem.
Wederom negen jaren verliepen na dien dag, dat de ziel van Johannes afgesneden
en geperst was als de druiven en tot wijn was geworden in den kelk van God. Met
volmaakte rust omstraalden hem die jaren, hij vroeg niet, hij streed niet meer, maar
zooals de
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bloem naar de zon groeit, de takken der boomen zich ethterwaarts strekken, zoo
nam vanzelf zijn innerlijkst de houding aan der adoratie, dien slanken, naar omhoog
gerichten, bloesemenden stengelstand. Zijn zingen jubelde klaar en rein onder het
dreunen der koren en van zijn gebeden kon gezegd worden, dat zij als een warme,
vochtige morgendamp ten hemel stegen, wolken werden, en weer nederdaalden in
den regen van een milde zomerbui. Hij vergat zijn verwanten. Over de scholieren
regeerde hij zoo streng en teeder, dat het hun een dierbare eer was om hem de
hand te kussen; het kroost van de hoorigen voelde zich zoo vertrouwd met den
grijsaard, dat zijn gezicht hen nooit ontstelde, en hun moeder hun de tranen kon
stillen met de belofte, dat hij komen zou. Groot was zijn liefde voor dat jeugdige
gebleven, maar hij hield er alleen van, omdat zij allen kinderen waren van Wien ook
hem had geschapen, en niet meer, omdat hij er zelf de vader van wenschte te zijn.
Zoo leefde hij vredig daarhenen, met de handen in elkander gevouwen, en voor
niemand der broeders bleven de wereldsche dingen zoo onbegeerd en onberoerd.
De naam van Simon werd niet uitgesproken.
In de lente van het tiende jaar, nadat de onzalige knaap teruggekeerd was, ving
een visscher een zalm in den Donau, en omdat het de dag was van Sint George
en de monniken op de feesten der heiligen een stukske visch mogen nuttigen door
een teug van hun landwijn gekruid, bracht de visscher zijn vangst naar het klooster.
Toen de broeders in den refter rond den disch waren gezeten en Johannes de
dampende mooten sneed, knarste zijn mes op iets, dat hard als metaal leek, en het
was de weggeworpen sleutel, dien hij wedervond. Toen herinnerde hij zich den
vondeling Simon, en zijn hart sprong op van vreugde.
Na den maaltijd trad hij naar buiten, zoete aardgeur woei hem tegen, het was een
dag geweest van zon en onweer, en boven de bergen welfde zich een regenboog.
Mijmerend liep hij de kerk in, verschoof den zerksteen, en daalde de trap af, opende
de ijzeren deur. Een licht sloeg hem tegen.
‘En Simon zat daar,’ zoo zingen de liederen, die de legende verhalen.
‘Simon zat daar,’ maar wie hem spijzigde die lange jaren, of het de raven waren
van Elia, of een engel uit den hemel, dat vermelden zij niet, ook niet wat doorleefd
werd en doorleden, niets van de zegepraal over den hoogmoed, niets zelfs van den
kloktoon, eerst
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in de verte onduidelijk vernomen, maar die den afschuwelijken kerker vervuld moet
hebben van zijn juichende, gelukkigmakende muziek. Zeker om den indruk van het
einde te verhoogen, zegt het lied niet anders, dan dat het water in de gevangenis
was verdwenen, dat er geen slangen meer kropen, dat het zonlicht de stralende
wanden omgloorde, en dan de woorden:
‘Simon zat daar,
Hoogverheven op een goud gestoelte,
In de hand de evangeliën houdend.’

AART VAN DER LEEUW.
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Vooruitstrevende Duitsche lyriek.
Der Kondor, Verse von Ernst Blass, Max Brod, Arthur Drey, S.
Friedlaender, Herbert Grossberger, Ferdinand Hardekopf, Georg Heym,
Kurt Hiller, Arthur Kronfeld, Else Lasker - Schüler, Ludwig Rubiner,
René Schickele, Franz Werfel, Paul Zech, herausg. von Kurt Hiller, Verlag
Richard Weissbach, Heidelberg 1912.
Georg Heym, Der Ewige Tag, Ernst Rowohlt, Leipzig 1911.
Georg Heym, Umbra Vitae, ibidem, 1912.
Franz Werfel, Der Weltfreund, Axel Juncker, Verlag 1911.
Max Brod, Tagebuch in Versen, Axel Juncker. Verlag
Berlin-Charlottenburg (1912).
Paul Zech, Waldpastelle, sechs Gedichte, A.R. Meyer, Berlin-Wilmersdorf
(1913).
Ernst Blass, Die Strassen komme ich entlang geweht. Rich. Weissbach,
Heidelberg 1913.
Max Herrmann, Sie und die Stadt. S. Fischer, Berlin.
Ballhaus, Lyrisches Flugblatt, A.R. Meyer, Berlin-Wilmersdorf (1913).
Fanale, Gedichte Rheinischer Lyriker, Saturnverlag Hermann Meister,
Heidelberg 1913.
Herbert Grossberger, Exhibitionen, Saturnverlag, Hermann Meister,
Heidelberg 1913.
Gottfried Benn, Morgue u. andere Gedichte, A.R. Meyer Verlag,
Berlin-Wilmersdorf (1912).
Gottfried Benn, Fleisch. Verlag Die Aktion, Berlin-Wilmersdorf.
PAN, Wochenschrift, Alfred Kerr, herausg. Berlin.
Het woord is van Alfred Kerr. Deze schrijver van forsch vooruitstrevend proza vond
den naam ‘fortgeschrittene Lyrik’ voor het werk van een aantal jonge menschen,
waarin hij ‘mancherlei Gegenwart (und Zukunft)’ zag. De oorlog heeft het tijdperk
van zijn en hun werkzaamheid afgesloten, zoodat het overzichtelijk voor ons ligt.
Naast het vooruitstrevende zag Kerr in deze verzen nog een ander karakter:
‘Stadtverse’ noemde hij sommige, en wijst er op, dat er een streven merkbaar is
onder de jongeren (van den tijd, vlak vóór den oorlog) om de ‘fortgeschrittene Lyrik
der grossen Städte’ te vinden. Dat hij zijn tijd met fijn gevoel begreep, bleek hieruit,
dat in den kring dezer jongeren het woord met instemming overgenomen werd. Zij
schijnen meer of minder bewust het gevoel van saamhoorig-
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heid te hebben, dat allen doet opzien naar één symbool, dat van den ‘Fortschritt’ in
ruime beteekenis. Daarnaast gevoelen de meesten van hen zich de lyrici van de
groote stad en zoo heeft hun werk, waarin de ‘Erlebensart des geistigen Städters’
zich uit, ook daardoor een eigen aanzien.
Een derde vereenigingspunt hebben zij ten slotte: zij gevoelen zich uitgesloten,
en hebben, daartegen protesteerende, het voorbeeld der schilders gevolgd met
hunne ‘jury-freie’ tentoonstellingen; zij vormen een ‘Dichter-Sezession’, vrij van
jury-rechten van tijdschrift-redacties en anthologen. Dit eenigszins revolutionaire
karakter van secessie verdient een nadere beschouwing, daar ook de jonge dichters
zelf dit karakter op den voorgrond plaatsen.
Bloemlezingen zijn nuttige verzamelingen, in zooverre zij een gemakkelijk overzicht
bieden, en de gelegenheid om te komen tot de keuze van die boeken, die men zou
willen bezitten. Een zeer uitvoerige bloemlezing van moderne Duitsche lyriek is die
1)
van Hans Benzmann, die op 500 paginas een 160 tal dichters met werk
bijeengebracht heeft. Reeds bij den tweeden druk echter verklaart hij, een heel
anderen maatstaf te hebben aangelegd dan bij den eersten. Veel, wat voor het
tijdperk kenmerkend was, moest wijken voor wat belangrijk bleek voor het historische
verband. Ook bij latere drukken moesten opnieuw gedichten en dichters plaats
maken voor andere. Binnen enkele jaren voltrok zich zoo deze verandering in
beoordeelingswijze. En hetzelfde verschijnsel van de afhankelijkheid van vrij
willekeurigen persoonlijken maatstaf vertoont zich in nog sterker mate bij die
bloemlezingen, die minder ruimte hebben dan Benzmann's ‘Anthologie für
Jedermann’, en natuurlijk bij de tijdschriften. Er moet geschift worden en dit gaat
steeds met willekeur, voorkeur of vooringenomenheid, gepaard. Bij de tijdschriften
vooral met hun zeer beperkte ruimte werd het bezwaar nog des te klemmender.
Naar het voorbeeld der schilders kwamen zoo de jonge dichters tot een ‘jury-freie’
wijze van uitgeven, die de uitgaven als ‘Der Kondor’, ‘Fanale’, en de ‘Flugblätter’
van A.R. Meyer deed ontstaan. Ofschoon enkelen plaats vonden in meer
vooruitstrevende tijdschriften als ‘PAN’, ‘Der Sturm’, ‘Aktion’, gevoelden zij behoefte,
zich vrij te maken van de vooropgestelde criteria van tijdschriften, waarin richtingen
zich manifesteeren, waartegen zij ingaan.

1)

Moderne Deutsche Lyrik, Leipzig, Phil. Reclam Jun.
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Daar zelfs Kerr bezwaar heeft, sommige verzen te publiceeren, ‘so lange Polizisten
wider die Kunst lauern’, kwamen zij tot het manifest van ‘Der Kondor’, een ‘rigorose
Sammlung radikaler Strofen’, een verzameling van werk van levende ‘Künstler der
Gedichtschreibung’. Het manifest wendt zich tegen de bestaande richtingen in de
moderne lyriek, ofschoon het werk geen richting wil aangeven, en deze dichters
zeggen, misschien niets gemeenschappelijk te hebben dan de tegenstelling tegen
de bestaande richtingen, èn het stigma van het nieuwe.
Het is niet goed mogelijk, een duidelijke omschrijving te geven van de voorstelling,
die ieder hunner zich maakt van het begrip ‘fortgeschritten’, dat meer positiefs en
reeds bereikts inhoudt dan ons ‘vooruitstrevend’. In het algemeen kan het aangevuld
worden met de aanduiding ‘radicaal’, wat politiek-economische overtuiging en
moreel-maatschappelijke wereldbeschouwing aangaat.
Voor de groep van den ‘Kondor’ hebben wij nog eenige nadere gegevens in
uitlatingen van den woordvoerder er van, Kurt Hiller. Deze zegt van Georg Heym,
dat men van hem, ‘den tausendjährigen Revolutionspäan’ had mogen verwachten,
‘den Friedrich Schiller nicht gesungen hat’. Verder op echter zegt hij, dat het werk
van den ‘Kondor’ niets uit te staan heeft met massa-stakingen. Revolutie dus van
het woord, niet van de daad.
Vooruitstrevend willen deze dichters zijn, tegenstanders van conservatisme en
epigonisme, zoowel in overtuiging en levensbeschouwing als in hun kunst. Vindt
men in den ‘Kondor’ in hoofdzaak het radicale op staat- en staathuishoudkundig
gebied belichaamd, in andere bundels ontmoet men het radicalisme op het gebied
van zeden en samenleving. Al moet men toegeven, dat deze laatste dichters meer
naar het amoreele dan het immoreele neigen, toch vindt men bij sommigen teekenen
van het leven in den ban van dwangvoorstellingen van erotica, die men liever als
blijken van jeugd dan van verdorvenheid zou willen opvatten. Een zekere vreugde
in blageeren ‘pour épater le bourgeois’ schijnt velen van deze jonge, krachtig levende
menschen eigen te zijn. Een enkele meent het ernstiger, zooals Ernst Blass, die
vóór zijn verzen schrijft: ‘Der Lyriker der nächsten Zeit wird sich nicht schämen’.
Blageert de een met verzen van het nachtleven van de groote stad, de ander doet
het met griezeligheden uit de snijkamers, van slagvelden en van den galgenheuvel.
Het nest met jonge waterratten in het lijk van een
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verdronken meisje is een meer dan eens voorkomend motief. Men moet dit alles in
zijn waardeering corrigeeren en herleiden door de formule: het is niet zoo erg als
het schijnt. Misschien ook uit zich op deze wijze onbewust de zucht om den
niet-uitverkorene af te schrikken, den weifelaar op de proef te stellen. Zeker is, dat
heel wat kunnen verborgen is achter deze schrikaanjagende uiterlijkheden.
Er blijft ons nog over, het derde caracteristicum van deze nieuwe lyriek te overzien;
het is dat, waarnaar de ‘Stadtverse’ benoemd zijn. Wanneer in den ‘Kondor’ een
ruime plaats is gegund aan de ‘Erlebensart des geistigen Städters’, aldus Kurt Hiller,
dan ligt dit aan achteruitstelling elders. De psychologie van de moderne groote stad
in lyriek te uiten is zeer zeker een streven, dat volle aandacht verdient. Tot nu toe
immers is daarvan niet veel terecht gekomen. Wel dichtten de gebroeders Hart en
ook Arno Holz van de stad, doch in wezen was hun werk onmodern, Holz. in zijn
‘Buch der Zeit’ vond uiting voor den drogen harden wind over de zolderkamers, den
wind der slapelooze nachten; voor het leven der huurkazernes, waar ‘die Kinder
spielen lärmend auf den Treppen, und in den Höfen singt der Leiermann’; maar hij
mist in zijn humoristisch of sentimenteel gedicht de ‘uneinfache, bewusstere, nervöse’
uiting, die de jongeren verlangen. Anderen moesten komen, om te uiten de emoties
van het huiverende morgenuur, als de groote stad ontwaakt, van het haven- en
fabrieksleven, het kantoorleven der ‘Kulis’, het straatverkeer en dan van het
nachtleven, door Rudolf Kurtz aangeduid als ‘reizvolle Therapie abendlicher
Dumpfheit’.
De groei van de Duitsche rijkshoofdstad tot een wereldstad, nadat zij door de
tijden heen nooit verder gekomen was dan de eenigszins provinciale hoofdstad van
het koninkrijk Pruisen, heeft blijkbaar op de jonge menschen, die er getuige van
waren, een diepen indruk gemaakt. Daarbij staan zij onder invloed van de
Parijzenaars uit den bloeitijd van Parijs als keizersstad, Baudelaire, Verlaine en
Rimbaud.
Ernst Blass dicht van den grootsteedschen ‘Nervenschwache’ en den
‘Sonntagnachmittag’ in de stad, Georg Heym geeft den havenarbeid van ‘Berlin’,
Kurt Hiller schrijft den ‘Nacht-Schluss bij Bols’, Paul Zech teekent de wereldstad
‘Gegen Morgen’. Het moderne beschavingsverschijnsel ‘Ballhaus’, ingeleid door
Rudolf Kurtz met de woorden ‘Gegenüber der Exaktheit des Bordells
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wirkt dieser zwanglos heitere Saal fast unverbindlich’, heeft velen geinspireerd tot
verzen. De auto, de dans, de dame, de bruine Schnaps, die ‘in der Gurgel siedet’,
‘Zuhältermesser und die grossen Hunde’ zijn er de motieven.
Wat versvorm en -bouw aangaat: men vindt onder deze gedichten van
vooruitstrevenden zoowel het vers libre met proza-inslag als strofische vormen en
sonnetten. Zelfs schijnt het vers-libre hier eenigszins een overwonnen standpunt te
zijn. Bijna overal overheerscht rhythme het metrum, de beteekenis van het woord
het beeld.
Wanneer wij beginnen met de individueele beschouwing der dichters van de
‘Kondor’-groep, dan verdient Georg Heym in de eerste plaats genoemd te worden.
Zijn leven is afgesloten door een vroegen dood, zijn werk verzameld in twee bundels.
Hij is een der voormannen van de beweging geweest: ‘unter denen mit Mark, roten
Wangen und Phantasie war Heym der einzige, auf den man diese Bezeichnungen
1)
unironisch anwenden konnte’, zegt Kurt Hiller. .
Heym was geboren in 1887 in Silezië, kwam reeds als kind naar Berlijn op het
gymnasium, studeerde er rechten, promoveerde, en dacht er over, officier te worden
of consul, toen hij in Januari 1912 bij het schaatsenrijden verdronk. Alfred Kerr was
een der eersten, die hem erkende, en zijne gedichten meer of minder rijp, maar
steeds mededeelingen van een frissche en geheel tot onzen tijd behoorende kracht,
noemde.
2)
Ernst Blass getuigt van Heym in ‘Die Aktion’: ‘Schoon, voorzeker, is niet, wat hij
gemaakt heeft, het afgrijzen, het vergaan, de gekken, de dooven, de blinde vrouwen,
de somnambulen, de Morgue; schoon is echter het stralende kunnen, waarmee hij
het deed, de meesleepende kracht, het machtig pakkende. Men gevoelt voor Heym's
gedichten het geweldig-schoone, natuur-gelijk groote der wereld’.
Ook Hiller is er niet blind voor, dat er bezwaren tegen Heym's kunst zijn, wat niet
wegneemt, dat hij ‘een wondervolle, geniale kerel’ was.

1)
2)

Een uitvoerige critiek van Heym's werk leverde Hiller in den PAN Jhrg. 1911.
‘Die Aktion’, Jahrgang 1912 Nummer 28.
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Het radicale, revolutionaire, zoo men wil, in Heym's wezen spreekt het sterkst uit
de verzen van ‘Der Ewige Tag’, waarvan men een aantal in den ‘Kondor’ vindt. Daar
is een gedicht ‘Louis Capet’, een sonnet met deze regels:
Die Trommeln schallen am Schafott im Kreis,
Das wie ein Sarg steht, schwarz met Tuch verschlagen.

en:
Von vollen Dächern flattern rot Standarten.
Die Rufer schrein der Fensterplätze Preis.

Dan komt Capet, in tegenstelling met de historische feiten, ‘auf seinem Karren’, en
Man schleift ihn schnell herauf. Er wird gestreckt.
Der Kopf liegt auf dem Block. Das Fallbeil saust.
Blut speit sein Hals, der fest im Loche steckt.

Wanneer men conclusies mag trekken uit deze weinige beelden, dan is een der
eerste zeker deze, dat menschelijk-maatschappelijke gevoelens er niet in tot uiting
komen. Er is minachting voor het publiek, dat een kijkspel maakt van een
wereld-historische gebeurtenis, maar ook voor het individueele leven van den ter
dood gebrachte. Den sterksten indruk heeft op den dichter gemaakt wat hij weergeeft
in den slotregel met zijn visionaire détails. Als ‘Gedichtschreibung’ is het geciteerde
knap werk.
Meer menschelijk medelijden spreekt uit strofen van ‘Die Vorstadt’:
Wo sich der grosse Mond dürch Dünste drängt

en:
Es spielen Kinder, denen früh man brach
Die Gliederchen. Sie springen an den Krücken
Wie Flöhe weit und humpeln voll Entzücken
Um einen Pfennig einem Fremden nach...
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en waar
Aus morschen Wiegen schallt das Schreien immer
Der magren Kinder nach der welken Brust.

Medegevoel klinkt ook uit deze strofen van ‘Der Blinde’:
Man setzt ihn hinter einen Gartenzaun.
Da stört er nicht mit seinen Quälerein.
‘Sieh dir den Himmel an!’ Er ist allein.
Und seine Augen fangen an zu schaun.
Die toten Augen. ‘O, wo ist er, wie
Ist denn der Himmel? Und wo ist sein Blau?
O Blau, was bist du? Stets nur weich und rauh
Fühlt meine Hand, doch eine Farbe nie.’

‘Stadtverse’ dichtte Heym eveneens, en deze strofe uit ‘Berlin’ draagt het kenmerk,
te zijn geschreven door iemand, die iets zeggen kan:
Beteerte Fässer rollten von den Schwellen
Der dunklen Speicher auf die hohen Kähne.
Die Schlepper zogen an. Des Rauches Mähne
Hing russig nieder auf die öligen Wellen.

Klank en beweging van den tweeden regel, rhythme van het eind van den laatsten,
dragen het kenmerk van de hand van den kunstenaar.
Niet vreemd van zucht tot het griezelige is deze visie van een ouden eik,
herinnerend aan Rimbaud:
Oder denkst du daran, wie in alter Zeit
Einen Mann sie in deiner Krone gehenkt,
Wie, den strick um den Hals, er die Beine verzenkt
Und die Zunge blau hing aus dem Maule breit?
Wie er da Jahre hing, und den Winter trug,
In dem eisigen Winde tanzte zum Spass....
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Zoo ook deze strofe uit ‘Ophelia’:
Im Haar ein Nest von jungen Wasserratten,
Und die beringten Hände auf der Flut
Wie Flossen, also treibt sie durch den Schatten
Des grossen Urwalds, der im Wasser ruht.

Aan een gedicht van Rimbaud herinnert ook sterk het vers ‘Nach der Schlacht’.
Teekenen al deze gedichten hem als den voorman dezer jongeren, wien geen
hunner uitingen en fantasieën vreemd is, naar verdere toekomst wijzen zijn grootere
gedichten ‘Das Fieberspital’ en ‘Die Morgue’ uit den bundel nagelaten gedichten.
Hier is uitdrukkingsvermogen gestegen tot obsessie, tot dwang om te uiten, en hier
vereenigen zich wanhoop, angst, koortsfantasieën en menschelijk medegevoel tot
één geheel van aangrijpende erbarmelijkheid. Ofschoon het niet goed doenlijk is,
met enkele strofen een indruk te geven van het gedicht ‘Das Fieberspital,’ mogen
deze weinige verlokken tot lezing van het geheele gedicht:
Des Abends Trauer sinkt. Sie hocken stumpf
In ihrer Kissen Schatten. Und herein
Kriecht Wassernebel kalt. Sie hören dumpf
Durch ihren Saal der Qualen Litanein.
Das Fieber kriecht in ihren Lagern um,
Langsam, ein grosser gelblicher Polyp.
Sie schaun ihm zu, von dem Entsetzen stumm
Und ihre Augen werden weiss und trüb.
----------Die Leichenträger gehen durch die Reihen
Und reissen schnell die Toten aus dem Bett.
Die andern drehn sich nach der Wand mit Schreien
Der Angst, der Toten grässlichem Valet.
Moskitos summen. Und die Luft beginnt
Vor Glut zu schmelzen. Wie ein roter Kropf
Schwillt auf ihr Hals, darinnen Lava rinnt.
Und wie ein Ball von Feuer dröhnt ihr Kopf.
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Aangrijpend is ook het gedicht ‘Die Morgue’:
Die Wärter schleichen auf den Sohlen leise,
Wo durch das Tor es weiss von Schädeln blinkt.
Wir, Tote, sammeln uns zur letzten Reise
Durch Wüsten weit und Meer und Winterwind.
Wir thronen hoch auf kahlen Katafalken,
Mit schwarzen Lappen garstig überdeckt.
Der Mörtel fällt. Und aus der Decke Balken
Auf uns ein Christus grosse Hände streckt.

Ook dit gedicht kan moeilijk door een paar strofen worden gekarakteriseerd. Het
maakt hier en daar den indruk, dat het niet geheel afgewerkt is. Maar hoe aangrijpend
is de passage van de vragen, wat zij allen zijn zullen. Daar klinkt somber en droevig
de stem van wie het leven der menschen achter zich liet en die inging in het land:
Im Winter weit, davor ein Schatten steht,
Des schwarze Schulter ragt im Abendgraun.

Heym was nog heel jong, en had stellig nog veel ontwikkeling kunnen doormaken.
Wanneer deze beweging tot een doel gekomen is, waaraan hij meedeed, dan zal
men hem zien als een beginner, trachter, een, die zocht. Waarschijnlijk zullen dan
anderen belangrijker geworden zijn. Doch zijn historische beteekenis zal hij
behouden.
De jonge Prager Franz Werfel moet van de levenden het eerst genoemd worden,
daar hij van de ‘Kondor’-groep een der menschen met reeds duidelijke physionomie
is. Zijn werk is in de kringen der vooruitstrevenden zeer gunstig ontvangen en hijzelf
wordt er als een der vooraanstaanden geëerd.
In veel opzichten is hij tegenhanger van Heym. Was deze agressief en aanklagend,
Werfel is verdedigend en vergoelijkend. Tegenover Heym's streven naar vorm staat
zijn vrijheid van regel en maat, tegenover Heym's academische opleiding staat zijn
levensgang van autodidact.
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De terzinen van zijn sonnet ‘Der schöne strahlende Mensch’ zijn teekenend voor
hem als tegenhanger van Heym, die het leven als den somberen vooravond van
den dood ziet.
Ich bin ein Korso auf besonnten Plätzen,
Ein Sommerfest mit Frauen und Bazaren,
Mein Auge bricht van allzuviel Erhelltsein.
Ich will mich auf den Rasen niedersetzen
Und mit der Erde in den Abend fahren.
O Erde, Abend, Glück, oh auf der Welt sein!

Dat is ‘Leben bejahend’ zonder oppervlakkigheid. Want Werfel heeft gelegenheid
gehad, ook de keerzijden te zien. Het is niet de broze vreugde van het kind der
weelde, die hem de aarde doet liefhebben. Dat hij ruimer ziet, kon overigens reeds
blijken uit het merkwaardige plastische vermogen van de drie laatste regels van het
geciteerde.
Is hij verdedigend, - ook vergoelijkend, medelijdend is hij, en van een
menschen-beschouwing, zoo ruim en breed, dat men onwillekeurig aanneemt, dat
hij veel meegemaakt moet hebben. Hij zegt:

An den Leser.
Mein einziger Wunsch ist, dir, o Mensch, verwandt zu sein!
Bist du Neger, Akrobat, oder ruhst du noch in tiefster Mutterhut,
Klingt dein Mädchenlied über den Hof, lenkst du dein Floss im Abendschein,
Bist du Soldat oder Aviatiker voll Ausdauer und Mut.
------------Denn ich habe alle Schicksale durchgemacht. Ich weiss
Das Gefühl von einsamen Harfenistinnen in Kurkapellen,
Das Gefühl von schüchternen Gouvernanten im fremden Familienkreis,
Das Gefühl von Debutanten, die sich zitternd vor den Souffleurkasten stellen.
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Ich lebte im Walde, hatte ein Bahnhofamt,
Sass gebeugt über Kassabücher und bediente ungeduldige Gäste.
Als Heizer stand ich vor Kesseln, das Antlitz grell überflammt,
Und als Kuli ass ich Abfall und Küchenreste.
So gehöre ich dir und Allen!
---------------

Dit is zeker niet alles kristalzuivere lyriek, maar onmiskenbaar klinkt telkens uit de
regels òp de zuivere ‘Naturlaut’ der intuïtie. En welk een durf en raakheid van
uitdrukking in den versregel van de debutanten, met het ruime perspectief op de
debutanten des levens, die hij liefheeft met zijn medelijden.
Gaarne herinnert hij, de nog heel jonge, zich zijn jeugd, het geweer met de ‘grüne
Armschlinge’, den ‘Matrosenanzug’, en verschrikt roept zijn ‘Der dicke Mann im
Spiegel’:
Ach Gott, das bin ich nicht, der aus dem Spiegel stiert,
Der Mensch mit wildbewachsner Brust und unrasiert.

Geheel anders dan Heym gevoelt hij zich ‘im Winterlichen Hospital:’
O Verband, der erlöst!
Nicht regen, nicht rühren!
Doch kann ich noch spüren,
Wie Bewusstsein mit Ruderschlägen
Vom Lande stösst.
Vorbei.... Vorbei
An Wildnis und Fläche,
Dort stürzen Bäche,
Schon atmet die Steppe,
Die ewige frei.

Werfel vertelt in eenvoudige woorden van het ‘Malheur’ van het meisje, dat bedienend
een schotel laat vallen; de gasten blijven
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stom, de vrouw des huizes zegt iets, maar wendt zich niet om, en het meisje blijft
staan, onbewegelijk en de armen in een krampachtig gebaar verstijfd:
Jedoch dem Mitleid der Gäste hatte sich scheues Erstaunen
zugesellt,
Denn sie sahen eine mitten in ein Schicksal gestellt.

Maar dan later:
Als man dann spät und geräuschvoll Abschied nam,
War sie es, die wie aus Ehrfurcht das reichste Trinkgeld bekam.

Zijn medelijden is geuit in een symbool, dat tevens teekenend is voor Werfel zelf.
Hij is de man met hart, voor wien Kurt Hiller het woord ‘neue Sentimentalität’ koos.
Zijn bundel heet ‘Der Weltfreund’, een beteekenisvolle tegenstelling tegenover
Heym's ‘Umbra Vitae’.
Wat den versvorm aangaat, Werfel schrijft regels van 13, 14 en zelfs 18, 19
syllaben in afwisseling met kortere. Ook hierin toont hij zich vooruitstrevend, hoewel
de meerderheid der dichters van de eigenlijke ‘Stadtverse’ de voorkeur geeft aan
strengere vormen.

Else Lasker-Schüler is de eenige vrouw onder deze jongeren, hoewel de
tegenwoordige Duitsche lyriek vele namen van vrouwen te vermelden heeft. In
afwijking van de sterk erotische lyriek der meeste vrouwelijke lyrici, die het
liefdeselement als alpha en omega heeft, is bij deze dichteres de liefde poëtisch
motief, doch niet alles overheerschend. Zij geniet zekere bekendheid door de
reputatie van bohême-neigingen in een milieu, waar het bohême een weinig
gunstigen bodem vindt.
Haar natuur en levensbeschouwing is uit de verte verwant aan die van Werfel,
doch zij is minder actief, minder in het heden levend, meer tot droomen en
fantaseeren geneigd, waarbij haar geest exotische streken zoekt.
Het bekendst en meest bewonderd is haar gedicht:

Ein alter Tibetteppich.
Deine Seele, die die meine liebet,
Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet.
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Strahl in Strahl, verliebte Farben,
Sterne, die sich himmellang umwarben.
Unsere Füsse ruhen auf der Kostbarkeit
Maschentausendabertausendweit.
Süsser Lamasohn auf Moschuspflanzenthron
Wie lange küsst dein Mund den meinen wohl
Und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon?

Het wordt door haar bewonderaars beschouwd als het eerste van een nieuwe lyriek,
als het prototype van het muzikale vers, waarin niet alleen het eindrijm, maar ook
de assonansen der binnen den regel staande woorden hun functie vervullen, een
functie, die valt buiten de gewone erkende begrips- en klankwaarde der
woordgroepen, en die neigt naar het rein muzikale, in zooverre niet de klank een
begripsbeeld der woorden geeft of versterkt, maar melodieuse harmonie bedoelt.
Elders danst zij in een Moskee:
‘Du musst mich drei Tage nach der Regenzeit besuchen,
dann ist der Nil zurückgetreten und grosse Blumen leuchten
in meinen Gärten und ich steige aus der Erde und atme.
Eine sternenjährige Mumie bin ich und tanze in der Zeit
der Fluren....’

En zij wordt verliefd op den klank ‘machmêde machei’, waarin de zin van het
prozagedicht verloren gaat.
Soms ook uit zich haar lyriek in oud-testamentische klanken:
O, du Süssgeliebter, dein Angesicht ist mein Palmengarten,
Deine Augen sind schimmernde Nile
Lässig um meinen Tanz.

Evenwel is er onder haar werk soms zeer subtiele lyriek, herinnerend aan de fijne
Chineesche en Perzische verzen:
Der Schlaf entführte mich in deine Gärten....
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is in zijn sprookjesachtige vergelijking als een herinnering aan Perzische verhalen.
Wir wollen, wie der Mondenschein
die stille Frühlingsnacht durchwachen....

herinnert aan Li Tai Po, die in het prieel drinkt met zijn maneschaduw.
Een eigen uiting geeft zij ook in deze regels:
Der liebe Gott träumt seinen Kindertraum
vom Paradies - von seinen zwei Gespielen,
und grosse Blumen sehn uns an von Dornenstiehlen....
Die düstere Erde hing noch grün am Baum.

Voor zulke zuivere verzen mag de dichteres zich soms uitstapjes veroorloven naar
den Nijl en Tibet. Ook zij is nog in opkomst (geboren 1876) hoewel een der ouderen
van deze jongeren, en komt misschien nog tot grootere concentratie.

Ludwig Rubiner is een revolutiegeest, een anarchist van de daad in zijn verzen. Hij
uit in nerveus samengeknepen woorden de sensaties van den bomwerper vóór de
daad in zijn ‘Attentat in der Rue...’ Van de vele regels van woelende zelfbeschouwing
hier alleen enkele en het slot:
Mein Anzug wird zu weit. Ich versinke drin
Die Pflasterkugeln sind heiss, der Stein rutscht unter mir weg
Ich bin ja ganz klein. Wer seht mich? Wer weiss von mir?

en later:
Ich stehe fest. Hinter dieser Scheibe kann ich sie wie im Regen sehn.
Ich atme aufs Glas. Meine Hände sind fort. Räder fahren vorbei.
Aus der Eisenbahn sah ich am Wege Windmühlenflügel drehn.
Jetzt fliegt die Bombe. Schnell. Es ist noch still. Kein Schrei.

Groot Nederland. Jaargang 19

509
In den ‘Kondor’ vindt men zijn minder geslaagde poging, de gevoelens van den
Russischen danser Nijinski tijdens een dans te zeggen. De verachting voor zijn
publiek, de bewustheid van al zijn daden mag de danser in vriendenkring geuit
hebben, tijdens zijn dans moet men aannemen, dat publiek en bewustheid verzinken.
Neiging tot muzikale schoonheid van klank in den trant van Else Lasker-Schüler,
versregels van 15 en meer syllaben wijzen mede op zijn verwantschap met de
‘fortgeschrittenen’ van Kerr.
Belangrijker is de Prager Max Brod, die tegenover het vele min of meer gewaagde
der anderen zijn ‘Tagebuch in Versen’ geeft, waarin geen onvertogen woord
voorkomt. En van een eenvoud en naïveteit zijn deze dagboekbladen in versvorm,
dat zij in anderen zin gewaagd zijn. Dergelijke dingen worden zoo gemakkelijk
belachelijk gemaakt. Brod schrijft verzen op het huis van zijn meisje, op ‘Lange
Rocke zum erstenmal’; hij vermaakt zich met een ‘Geheuchelter Abschied’. Hij zit
met haar op een bank in ‘Groebe Park’:
Nur selten berührte ich deine Hand,
Du warst so furchtsam und immer nach den Leuten umgewandt.
Und so ging diese Stunde vorbei.
Und so geht das Leben vorbei.
Und man sage nicht ‘das ist schön’ oder ‘das ist einerlei’.

Of hij wacht op zijn meisje, dat boodschappen is gaan doen in een winkel:
Und das Mädchen. Kommt sie noch nicht?
Mir wird wieder so bang.
Dann aber denke ich:
O bedenke,
Max, jetzt bist du glücklich. Was willst du mehr?
Diese Minuten sind Geschenke...
Und plötzlich wird mir klar,
Dass dies mein höchster Wunsch von Jugend auf war:
Auf eine warten, die mich liebt,
Auf eine, die sicher kommt,...
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Zij spelen kaart bij familie op bezoek, die hun geheim niet kent:
Wie ich misch und siebe,
Trümpfe sorgsam schiebe,
Ich verlier am Fädchen,
Sagt das kluge Mädchen:
‘Sie haben vielleicht viel Glück in der Liebe.’

Maar ook finessen van zegging gelukken hem:
Nichts holder als ein Wort,
Das unverstanden fällt,
Wie aus der Welt. -

Intusschen is niet al zijn werk van deze lieflijke naïveteit van verliefdheid tusschen
heel jonge menschen.
Wel van kuischheid, in uitdrukking en beeld, die bekoort. Zooals in ‘Das Bad auf
dem Lande’, waar een man en een vrouw in een boot varen, en ergens aanleggen
om te gaan baden:
Nun lässt des Flusses helle Luft um den gebräunten Leib
Der Mann schon spielen, dreht die Muskeln unter blonden Flaum.
Mit leichten weissen Zehen eilt das Weib
Ueber das Gras. So stark sie ist, sie drückt es kaum.

Zijn aanduiding in een paar woorden is vlug en juist; hij ligt aan den boschrand in
het gras, sluimerend bijna:
Die Waldluft wangenkühlend lärmt,
Indes schon Schlaf von innen wärmt.
Ein Vogel, drei Noten auf einem Ast,
Zwei Triller entfernter, wecken mich fast.

Maar deze dichter van land en verliefdheid kent ook de stad en het ‘Ballhaus’; een
der beste bijdragen van dien bundel is zijn ‘Ende des Balls’:
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Noch einen Tanz! Dann geh ich gern.
Jetzt aber stimmt die Geigen, ihr Herrn!
Was Takt! Was Lied! Was Harmonie!
Noch hört ich heute Abend nie
die rechte Melodie!

Telkens keert dit terug:
-------Der Atem zittert in der Brust
Und jeder Nerv haucht unbewusst
die rechte Melodie.
-------Was mühevoll zurück gedämmt
das zuckt hervor jetzt ungehemmt.
Es wiegt sich Mund dem Munde zu
die Geigen schrillen hell dazu
die rechte Melodie.

Tegenover enkele meer regelmatige gedichten als dit, staan ook bij hem de
onregelmatige, met regels van 14 en meer syllaben afgewisseld met andere met
enkele weinige. Ook daarin toont hij zijn verwantschap met de menschen van den
‘Kondor’, waaraan ook hij meegewerkt heeft.

Paul Zech is evenals Max Brod de dichter van openlucht en van de stad. In zijn
‘Waldpastelle’ geeft hij zijn liefdevolle zachtgekleurde stemmingen van het bosch:
het smelten der sneeuw en het zwellen der knoppen, het morgenlicht, de geuren
van de boschbloemen, de avondwind, die door het jonge hout ruischt, het bosch in
den herfstnamiddag en in den voorwinter. Van de stad is hem het liefste het park.
Zijn woordgevoel is zuiver en sterk; zoo in ‘Herbstlicher Stadtpark’:
Der Gärtnerbursche, im geflickten Flaus,
Hüllt die um frostig flüsternde Fontänen
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Geplantzten Rosenstämme in viel Strähnen
Goldgelben Strohs vor wehem Wintergraus.

En dan verder, waar de rookwolken, neergewaaid uit, ‘den bröckligen Kaminen’,
heen en weer gedreven worden
Bis sie ins Strauchwerk fallen wie Gardinen.

Paul Zech behoort tot de Rheinische Lyriker’, die meegewerkt hebben aan den
bundel ‘Fanale’. Daar bekent hij zich als een, wien het werk zijner handen mislukte,
en die nu nog alleen zingt, maar van den nood. En van het dorp der gordijnenwevers,
waar de menschen zelden lachen, koud in gesprekken zijn en stom bij het
avondmaal; en van de fabrieksstad zingt hij:
Hellauf rattert und knattert die Pendelbahn
über Brücken und hagere Alleen.

Waar menschen leven:
Mancher hat hier sein Herz verludert, verloren.
Andre stehn hart wie in Erz gehaun.
Und Geschwächte zeugen immer noch Kinder mit schwachen Fraun.

Zoo vertoont het werk van Paul Zech twee karakters, dat van den innerlijk opstandige
tegen het logge bestaande en dat van het zich vergeten in gedroom van
natuurschoonheid. Wij hebben gezien, dat het bij de meesten dezer ‘fortgeschrittenen’
blijft bij innerlijk protest en verzet. Alleen Werfel komt reeds verder en geeft uitzicht
op het komende, op het sociale niet als aanduiding voor een partij of een politiek
begrip maar als samenvatting van allerlei factoren van samenleving en gemeenschap.
Wanneer wij nu meer in het bijzonder de ‘Stadtverse’ beschouwen, dan moet daaraan
onmiddellijk de naam worden verbonden van Ernst Blass. In zijn ‘Vor-Worte’ tot zijn
bundel stelt hij in het algemeen eenige formules op, waarvan een reeds boven
vermeld werd. Oprechtheid zonder schaamte is zijn devies; en de begeerte,
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te weten en erkennen leidt hem. ‘Der kommende Lyriker wird, wie gesagt, auch ein
Darsteller des Alltags sein. Kein alltäglicher Darsteller! Er wird aber kein Schilderer
der Weltstadt sein, sondern ein weltstädtischer Schilderer’ formuleert hij. Intusschen
weerhoudt deze uitspraak hem niet, de groote stad als motief te nemen voor zijn
verzen. Hij wandelt naar huis, des nachts:
Es ist halb eins, das ist ja noch nicht spät....

en is weltstädtisch van opvatting. Over de keuze zijner motieven spraken wij al
eerder. Zij spreekt voor zich duidelijk genoeg. Dat Blass iemand is, die de finessen
van taalgebruik kent, blijkt uit regels als deze:
Auf Hüten plauschen zärtlich die Pleureusen:...

en ook uit deze aanduiding van vrouwenmonden:
Sadistenzüge um die feine Fresse.

Of deze van een hoogte waargenomen straat:
Da unten rollen meine Autobusse.

Van rhythme en verdeeling gelukkig zijn deze beide laatste regels uit een gedicht
van afscheid en vertrek met den trein:
Als wir uns trennten, fingst du an zu weinen,
Du süsses Mädchen! Tränen und Geleit....
Ich schwenkte aus dem Zuge langsam meinen
Strohhut nach dir, die blieb, in rotem Kleid.

Het enjambement dezer twee regels versterkt de expressie van begrip en beweging
dezer woorden.
Teekenend is ook dit:
Und immer wieder steinern dampft Berlin,
Wo Wagen klingend durch den Abend jagen.
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In deze verzen uit zich een intense belangstelling voor één bepaalde zijde van het
‘Grossstädtische’, voor het nachtelijke, het uitgaande, voor den luidruchtigen,
klaterenden buitenkant. Hij inspireert zich op de bars, de café's, de trams en treinen.
Uit zijn ‘Abendstimmung’:
O komm! O komm, Geliebte! In der Bar
Verrät der Mixer den geheimsten Tip.
Und überirdisch, himmlich steht dein Haar
Zur rötlichkeit des Cherry-Brandy-Flip.

Dat is Berlijn met zijn voorliefde voor Engelsch en Amerikaansch voor bar en
American drinks.
Maar ook zoo ziet hij deze stad bij avond:
Da liegt die grosse Stadt: schwer, grau und weiss.
Ein Rauchen, Greifen, Atmen, dass es stinkt.

De aandacht verdient het gebruik van omgangsdialect en woorden uit het
spraakgebruik:
Die Töchter liegen weiss auf dem Balkon
In Oberhemden spielen Väter Kachten:
Ein Roundser steigt nach einem Full von Achten.
- Und singen tut sich eins der Grammophon.

of:
Er ist noch jung trotz seiner funfzig Jahre,....

Een ander element in Blass' dichten is zijn gevoel, dat naast het grootsteedsche
hooghartige tot uiting komt, en waarvoor ook het eerder genoemde woord ‘neue
Sentimentalität’ kan gelden:
O fliegende Erinnrung, zärtlich labst
Du einen, dem die trübe Weltgewalt
Ein Flehen abschlug, dumm, auf immerdar.

Zoo ook in:
Der Dichter sitzt im luftigsten Café,
Um sich an Eisschoklade zu erlaben.
Von einem Busen ist er sehr entzückt.
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Der Oberkellner denkt hinaus (entrückt)
An Mädchen, Boote, Schilf,.... an Schlachtensee.
Der Dichter träumt ‘....und werde nie sie haben....’

Veel jongs is op te merken in het werk van Blass en zijn groepgenooten. Jeugd,
waarover men zich verheugen kan en ook waarvan men rustig denkt, dat zij voorbij
gaat. Veel jongs ook in wijze van uiten en in toon. Zij zijn allen voor zichzelf zeer
overtuigd van hun eigen ernst en de belangrijkheid van de wijze, waarop zij de
dingen beleven. Stellig zullen in latere verzen sommige zegswijzen en woorden
verdwijnen, die gemist kunnen worden. Doch ook met deze gebreken der jeugd zijn
deze verzen frisch en spontaan en tegenover het overgeleverde voortfantaseeren
op oude thema's beteekenen zij vooruitgang, Fortschritt.

Ferdinand Hardekopf schrijft proza in uiterlijken versvorm: regels van een dertigtal
syllaben, afgewisseld met andere van twee of een, afgewisseld ook met
doorloopende prozaregels. Een techniek, waarvan Arno Holz de consequentie
getrokken heeft.
Zijn uiting herinnert aan futuristische schilderijen. Wat samenhoort is hier
gescheiden, wat uiteen lag, is hier bijeengebracht in bizar contrast. Maar daaronder
toch ook dit:
Eine weisse Fontaine zischelt Médisance, Marquise in gepuderter
Wellen-Perücke.
Typeerend voor hem is een gedicht ‘Notiz, Nachts (2 h. 45 bis 2 h 47 matin)’
Böses stampfen! (Vom Lauschen, vom Warten....)
Grünliches Hämmern, wie in der Chloroform-Narkose!
Ein Pumpwerk zerstösst die Nacht.
Dröhnt.

en wat verder:
Aus einer Röhre, einem Trichter (einer Trompete?)
Fliesst schleimiger Schein:
Das Morastgelbe Licht der Welt, - meiner Welt.
Der Lichtkegel trifft mein Ohr.
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Kurt Hiller is meer criticus en aestheticus, meer inleider dan productief dichter. Hij
zegt zelf in zijn inleiding, dat hij zichzelf beschouwt als iemand, die détailleerend
proza kan schrijven, een ‘Dialektiker’ of ‘Polemiker’, ‘vielleicht ein Glossendichter,
nicht: ein Dichter’.
Toch weet hij soms gevoelig te uiten:
Auf müden Wellen schaukeln die Schaluppen
Entarteter Gedanken. Süsses Sehnen
Und Königstrotz verblich. -

Elders geeft hij het kleurengevoelige sensitieve van den geest, die gestimuleerd is
door veel sterke alcoholica:
....Lasst uns weiter thronen,
Rosenlikör auf magischen Balkonen
Durch Halme schlürfen, und in stillen Farben
Traumtrunken schwimmen: Deine Fliederweste
Du fahler Mahler, küsst mich sehr; bohême-Girl,
Dein Shawl glänzt ganz zitronen; du System-Earl,
Trägst statt des Shlips zerwalkte Himbeerreste.

In dit verband mag ook genoemd worden de jonge Silezier Max Herrmann in Neisse,
dien Kerr introduceert:
Die Stifte stelzen stolzer übers Pflaster
und scharren mit den schirmen ungewiss;
ein Eisenbahner qualmt gemeinen Knaster,
und ein Studente präsentiert den Schmiss.
Zwei kümmerliche Eheleute zanken,
viel Stellungslose gehen auf den Strich.
Und deine schmalen Beine schreiten mir durch die Gedanken
in den durchbrochnen Strümpfen königlich.
Ganz grüne Ladenschwengel prustend zoten
zu welken Mädchen, die sehr dämlich tun Plötzlich leuchtest Du in Deinem roten
Jacket, Leni, und den Wildlederschuhn.
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Een afzonderlijke secessie, afzonderlijk ook van aard hunner ‘Stadtverse’ vormen
de dichters van het ‘Ballhaus’. Enkelen hunner noemden wij eerder al. In dezen
kleinen bundel is werk verzameld van een aantal dichters, die hierin niets anders
dan het verschijnsel ‘Ballhaus’ als motief namen.
Blass is er, en Brod, Else Lasker-Schüler; Max Herrmann is er met een sonnet,
waarvan deze laatste drie regels:
Dort thronen aufgebaut die Kurtisanen
mit feinen Fressen und verderbtem Fell
wie fremde Tiere, die unheimlich lauern.

Zelfs Arno Holz is vertegenwoordigd met een vers, gebouwd naar de verticale as.
De gestorven Victor Hadwiger heeft er een opmerkelijk rhythmisch lied ‘Bal Bullier’,
een Parijsche pendant:
Wer liebt, wird krank, wer liebt, der irrt,
wer liebt, der wird degeneriert,
wer liebt, der züchtet keine Erben
und muss an seiner Liebe sterben.

Hardekopf plaatst er zijn ‘Bar in Berlin’:
Ein Prunksalon, wie eine Schiffskajüte.
Man sitzt in Club-Fauteuils bei Sekt und Drinks.
Die schmalsten Mädchen tragen Riesenhüte
und lächeln sanft, wie Mädchen Maeterlincks.
An der Portière zaudern blasse Frauen.
Wie fallen ihre Mäntel blumenzart!
Es glimmen unter sehr geschminkten Brauen
Gazellenblicke rätselhafter Art.
Sie treten näher gleich verirrten Rehen doch nichts erdenkliches ist ihnen fremd,
sie sind all right vom Kopf bis zu den Zehen,
ihr blondes Haar ist in die Stirn gekämmt.

Groot Nederland. Jaargang 19

518

Alfred Richard Meyer, die de uitgave ‘der Flugblätter’ bezorgt, is vertegenwoordigd
met een ‘Altes Ballhaus’, waarin de ‘schiebe-’ en ‘wackel’-dansen uitgebeeld zijn,
die een tijdlang zoete, want verboden vruchten waren.
‘Melodie perverse’, ‘Danse Funèbre’, ‘After’ zijn andere bijdragen getiteld, terwijl
een der medewerkers het evenement ‘Oberlehrer im Ballhaus’ vereeuwigt. Men kan
het bundeltje het best karakteriseeren als een compositie in woorden verwant aan
het werk van moderne teekenaars voor bladen als ‘Simplicissimus’, met name dat
van Reznicek: zeer talentvol vaak en soms eenigszins pervers.
De bundel ‘Fanale’ sluit zich hierbij aan. De ‘Rheinische Lyriker’, die er aan
medewerkten, geven beelden van grootestadsleven, zooals ‘Der Vergnügungspark’
van R.M. Cahèn, en straatscènes als die van Joh. Th. Kuhlemann, wiens
‘Strassenbahn am Abend’ werkt als een expressionistisch schilderstuk.
Met een enkel woord roept Cahèn het beeld op van het veelbewogene straatleven,
met zijn dagbladverkoopers:
....Sei ohne Furcht und still,
lausche der Männer Rufen: Eis im Atlantic!

Paul Mayer heeft merkwaardige erotische associaties, doch ook felle teekening,
zooals in de ‘Psychologen’,
Wir rauben aus des Traumes fernsten Nischen
Des Wissens scharfen, schurf-gewohnten Spaten....

In het gedicht ‘Die Bücher’ beschuldigt hij de boeken in de lange kasten der
bibliotheken, dat zij hem van het leven hebben vervreemd. Van hem is ook het
medelijden met Thersites, die een Achilles had willen zijn, maar die zichzelven
steeds weerspiegeld ziet in het schild als een mismaakte.
Sterk, van compositie en rhythme, modern en actueel van motief is zijn ‘Gebet!’:
Ich bitte, Gott, schick keinen Traum die Nacht
Und lass mich schlafen, wie ich früher schlief,
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Beschwör nicht Eine, die ich immer rief
Und die nie kam.
Denn ich bin wund, so wie nach einer Schlacht,
Wenn Frühlärm mich aus einem Traum befreit,
Der nie zu Wort gewordne Wünsche schreit,
Ganz ohne Scham.
Lass mich Torturen träumen und die Qual
Des Heiligen, den man am Roste briet,
So dass wie Heulen klang sein Jubellied
Vom Paradies.
Quäl mich mit Grässlichkeiten Deiner Wahl,
Verhäng mir, Gott, nur dieses eine Bild,
Dass nicht der Brunnen blinden Triebes quillt.
Nicht dies, nicht dies!

Bruno Quandt droomt in associaties en dicht in alliteraties die doelloos schijnen:
Und Worten hingegeben, immer leisern, leisern,
Und schwer aufstehen von verschlissnen Stühlen.
Zu Eiseskalte langsam sich verkühlen
Und leblos starrn zu fernen Wegeweisern.

Zoo komt hem het leven voor.
Hij gevoelt zich een der gedegenereerden van Max Nordau en noodigt zijn meisje
mee:
Du matte Mattoidenbraut,
Komm mit mir in die nahe Nacht.

Herbert Grossberger, die een bandje Exhibitionen gaf, meer pretentie dan aspiratie,
meer poging dan streven, en met heel veel, dat zeer jong werk is, overtreft Quandt
gemakkelijk:
Grünlich glänzen Gaslaternen
Auf den asphaltierten Wegen;
Rieselnd rauscht ein rascher Regen
Funkelnd fühlt der Blick die Fernen....
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Door de vele doellooze allitteraties en het vlugge rhythme werkt de derde regel zelfs
zwak.
Stemmig is wel:
Als wir im Kahn uns gegenüber sassen
Sank bläulichrot die Sonne in den Grund
Und es war still, dass wir die Welt vergassen....
Scheu schob das Schiff durch einer Brücke Bogen
Wir hauchten uns den Atem in den Mund:
Ich hätte deine Zähne küssen mögen.

Belangrijker is Gottfried Benn, wiens medische studiën hem in aanraking brengen
met griezeligheden, waarvan hij in zijn boekje ‘Morgue’ dicht. Hij slaagt er in, niet
alleen de dagbladjournalisten, maar zelfs Hans von Weber van den ‘Zwiebelfisch’
te épateeren. Benn dicht niet van het leven, maar van den dood, niet van bloeien
maar van verwelken. Zijn requiem geldt de lijken op de snijtafel. Deze verzen zijn
weinig bekoorlijk in den gewonen zin en voor een deel ook niet meer dan opsnijderij,
en druk doen met de pas verkregen wetenschap van vergaan en ontbinding. Men
kan ze onaangenaam vinden. Het lieve natuurgedicht is anders. Toch heeft Rudolf
Kurtz het juiste woord in deze aangelegenheid gezegd in den PAN ‘de dichter kiest
zijn stof niet’. Over de eerste verzen van dit bundeltje heeft Kurtz niet meer dan een
schouderophalen: ‘Tja, tja, die jungen Aertzte, die über Leichen hopsen’. Dan echter
komen de verzen, die in enkele regels een complex van gebeuren en voelen
omvatten en scherp omlijnen. In zijn ‘Saal der kreissenden Frauen’ wachten de
vrouwen op de geboorte van het kind, aangespoord door de zakelijke deskundigheid
van den dokter; en als het kind geboren wordt:
Schliesslich kommt es; bläulich und klein.
Urin und Stuhlgang salben es ein.

Het gedicht ‘Blinddarm’ teekent in weinige trekken het ‘belangrijke’ aan geluid en
uiterlijk van een blindedarm-operatie:
Alles steht weiss und schnittbereit.
Die Messer dampfen. Der Bauch ist gepinselt.
Unter weissen Tüchern etwas, das winselt.
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‘Herr Geheimrat, es wäre so weit.’
Der erste Schnitt. Als schnitte man Brot.
‘Klemmen her!’ Es spritzt was rot.
Tiefer. Die Muskeln: feucht, funkelnd, frisch.
Steht ein Strauss Rosen auf dem Tisch?

In de spanning en stilte klinken de haastige woorden van den operateur. Dan:
Stille, dumpf feucht. Durch die Leere
klingt eine zu Boden geworfene Schere.

Zijn ‘Krebsbaracke’ is als een obsessie:
Bett stinkt bei Bett. Die Schwestern wechseln stündlich.’

met het slot:
Man lässt sie schlafen. Tag und Nacht. - Den Neuen
sagt man: Hier schläft man sich gesund. - Nur Sonntags
für den Besuch lässt man sie etwas wacher. Nahrung wird wenig noch verzehrt. Die Rücken
sind wund. Du siehst die Fliegen. Manchmal
wäscht sie die Schwester. Wie man Bänke wascht. Hier schwillt der Acker schon um jedes Bett.
Fleisch ebnet sich zu Land. Glut gibt sich fort.
Saft schickt sich an zu rinnen. Erde ruft. -

Het laatste vers, ‘Nachtcafé’, sluit bij deze reeks ziekenhuisverzen aan als een soort
moraal, maar ook als een nieuwe vorm van cynisme. De medische student,
aanstonds dokter, ziet in al deze personen alleen maar het ziektebeeld:
Grüne Zähne, Pickel im Gesicht
winkt einer Lidrandentzündung.
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Fett im Haar
spricht zu offnem Mund mit Rachenmandel
Glaube Liebe Hoffnung um den Hals.
Junger Kropf ist Sattelnase gut.
Er bezahlt für sie drei Biere.

Na zijn eersten bundel heeft Benn den bundel ‘Fleisch’ uitgegeven, waarin tot
ontwikkeling gekomen is, wat in de ‘Morgue’ nog knop was, en waarin de medicus
en moralist zich meer laat hooren dan de dichter. Hij ziet rondom zich alleen ziekten,
vooral ‘Geschlechtskrankheiten’, verwording, verval. Zijn waardeering van het
mondaine leven vat hij samen in de woorden: ‘Es lohnt kaum den Kakau’. Het bal
is: ‘Ball. Hurenkreuzzug. Syphilis-quadrille’. Maar hij wijst nog niet ‘the way out’.
Hier mogen plaats vinden de woorden, die Rudolf Kurtz als apologie schrijft tot
besluit van een rechtvaardiging van de ‘Morgue’:
‘Kunst ist Arbeit. Schreiben ist Handgelenk. Verwiesen wird auf Flaubert: Gefühle
hat jeder, es kommt darauf an, sie ausdrücken zu können.’
Ten slotte kunnen hier nog plaats vinden enkele jonge dichters, die bij den PAN
gastvrijheid vonden.
Alfred Henschke dichtte van de ‘Schlaflose Nacht’:
Uebermüdet schlaflos lieg ich in den Decken,
Schon malt der junge Tag lichtgraue Flecken
Auf Ofen, Stuhl und Lampenknauf.
Das Fenster steht sperrangelauf.
Ein Hund läuft über den Asphalt, sein Halsband klappert.
Es tickt wo eine Uhr, Der Bäckerjunge tappert
Und schleppt im Sack Verschlafenheit und Bemme.

Hans Ehrenbaum-Degele, gesneuveld in Juli 1915 in Polen, heeft een vers ‘Nach
Tisch’ met het slot:
Wir stehen da und dort, Havannas qualmend
Und von den grünlichen Likören nippend,
Auf unsre und auf fremde Orden tippend
Und andrer Ehre friedevoll zermalmend.
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De bijzonderste is Heinrich Muoth, die zijn verzen aan Kerr zendt met deze woorden:
‘Man schickt mir meine Gedichte zurück als zu persönlich. Ihr einziger Vorzug’. Hij
is een jonge Beiersche zwerver, die des nachts in een asyl slaapt, en des daags in
Boekerijen en Verzamelingen te vinden is.
‘Selbstschau’ noemt hij zijn werk:
Der Maitag zeugt einen Sinnenkitzel.
Ich stutze. Tausend Tugendspitzel
Heben drohend den Krückenstock.
Mich lockt der geraffte Mädchenrock.
--------Narr, warum so spät geboren?
Ein Geklinge in beiden Ohren:
Ich war den Griechen eingereiht.
Leider verschlief ich die schöne Zeit.

Hij teekent zichzelf in deze woorden, die Kerr weergeeft: ‘Ich bin kein Genie. Das
weiss ich. Warum verkomme ich?’ En verder: ‘Ich kann zum Arbeitstier nicht zurück,
zum Geniesser nicht vorwärts.... Augenblicklich liege ich auf der Strasse’.
Deze verzen teekenen hem:
Die Knabeninbrunst vor Bücherläden
Wurde Verhängnis. Schwere Schäden
Rechnen seit dieser ersten Sucht:
Zweifel, Unruh, Gedankenflucht.
Mondbegeistete Vogelscheuchen.
An schattenden Fliedersträuchen
Streicht leise der Nachtwind hin:
Hölderlin.

Onwillekeurig denkt men ook bij hem aan de meteorenfiguur Rimbaud, dezelfde
associaties der puberteitsjaren, dezelfde neiging tot vagabondeeren, maar ook
dezelfde overtuigde geestdrift. En zelfs dezelfde revolutionaire gedachten:
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Barrikaden. Krachende Schüsse,
Ein Fluchen, Stöhnen wie Regengüsse.
Einer rief Freiheit! und war tot. Ich erwachte ums Morgenrot.

Met dezen jongste kunnen wij de rij sluiten, te beter, daar wij met hem weer
aangekomen zijn aan het punt van uitgang, het revolutionaire karakter dezer uitingen.
De geestelijke verwantschap met Arthur Rimbaud, den geestdriftigen, weldra
teleurgestelden communard van 1871 is symptoom.
Misschien zal spoedig genoeg blijken, welke positieve kracht er uit kan gaan van
het milieu van deze jonge menschen, die weinige jaren geleden nog dichtende,
bespiegelende, zoekende revolutionairen van het woord waren. De tijd is snel gegaan
in deze oorlogsjaren; en hun ontwikkeling kan snel gegaan zijn, daar zij zeer jong
waren.
Voor de kennis van het Duitschland, dat thans, ontdaan van de banden van
autocratie en militarisme, zijn plaats tracht in te nemen, is de studie van de
‘fortgeschrittene Lyrik’ der jaren vóór den oorlog een bijdrage.
M.H. WERKMAN.
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Levenswoorden
Woordenboek
door Dr. M.H.J. Schoenmaekers
Inleiding.
Wat zijn levenswoorden?
Onderscheid vooreerst de levenswoorden van de ‘gemaakte’, opzettelijk-bedachte
woorden, waartoe de meeste ‘technische termen’ behooren. Woorden als peritonitis
of arteriotomie, die alleen ‘afgesproken’ zijn ten behoeve van (medische)
vakmenschen als zoodanig, zijn zeker geen levenswoorden.
Maar ook de woorden, die vanzelf ‘geboren’ zijn en niet ‘gemaakt’ zijn lang niet
altijd levenswoorden. Ik geloof niet, dat woorden als beitel, hamer, zaag alléén bij
onderling overleg zijn ‘afgesproken’. Maar toch, levenswoorden zijn ze niet, omdat
ze in hun beteekenis als zoodanig (dus afgezien van de beteekenis, die ze kunnen
krijgen door zinsverband en dichterlijke rythmeering) alleen het gewoonpractische
doen der menschen dienen.
Onder levenswoorden verstaan we die gearticuleerde begripsuitingen, waardoor
menschen onder elkander vanuit en tot hun intiemste leven spreken. Die een
beteekenis hebben, welke we geneigd zijn te ‘verdiepen’ tot kosmisch inzicht. Die
aanleiding werden tot bijna-onverzoenlijke vijandschap tusschen mensch en mensch.
Woorden als aandacht, ziel, leven.
Er wordt weleens beweerd, dat woorden als zoodanig geen beteekenis hebben,
maar hun beteekenis alleen kunnen krijgen door onderling verband, zinsverband,
of dichterlijke rythmeering of klemtoon, (een begin reeds van dichterlijk rythme), of
synonimische overeenkomst, of contrastwerking.
Maar dat is zeker onjuist. Er is tweeërlei woordverhouding:
o

1 . De verhouding der woorden onder elkander. Door die
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verhouding kunnen inderdaad de woorden hun beteekenis wijzigen. Maar aan alle
gewijzigde beteekenissen ligt toch een fundamenteele beteekenis ten grondslag,
althans wat de levenswoorden betreft. Als ik b.v. het woord eer gebruik in de
combinatie ‘de eer van een vrouw’, heeft dit woord een andere beteekenis dan in
de combinatie ‘de eer van een militair’. Zulke beteekeniswijzigingen echter
vooronderstellen een grondbeteekenis, die niet bepaald wordt door de verhouding
van woorden onderling, maar door
o

2 . De verhouding der woorden tot het ééne, universeele menschelijke bewustzijn,
dat worstelt om tot kosmisch inzicht te komen. Die verhouding is van primair belang
als we de zuivere beteekenis der levenswoorden beluisteren. Waarom twisten de
menschen zoo hardnekkig over de grondbeteekenis der levenswoorden? Natuurlijk
wel om ‘gelijk’ te krijgen en hun tegenstander ‘vast te zetten’. Maar onder al dat
krakeel leeft toch een veel diepere bedoeling ook. De Mensch wil door al dien
tweespalt heen universeel, ‘einheitlich’ bewust worden van zijn diepst-ééne zijn aan
de veelheid van het wereldbeweeg om hem heen. En dan van 't universeel geldende
bewustzijn blijk geven, hij wil eindelijk dat universeele bewustzijn belijden. Wij twisten
b.v. over de zuivere beteekenis van het woord ziel, niet alléén om gelijk te krijgen,
maar ook om uiteindelijk te weten wat de ziel is en hoe zij zich werkelijk verhoudt
tot de wereld om haar. Zóó twisten we toch zeker niet over woorden als mes en
vork. Deze tweede woordverhouding is en blijft hier primair. Maar, hoe onderscheiden
van de eerste ook, ze is nooit geheel-en-al van de eerste te scheiden. Dààrom zullen
hier dikwijls ook synoniemen en woordcontrasten ter sprake moeten komen.
De eerste woordverhouding is primair voor de ‘woordkunst’ in den gangbaren zin
van literaire kunst. De woorden in hun onderlinge verhouding zijn immers het
‘materiaal’ van den woordkunstenaar. Het beluisteren echter en het uitzeggen van
de grondbeteekenis van een levenswoord als zoodanig, is géén ‘woordkunst’. Althans
niet in den gangbaren zin. Het is gedachtekunst. Want het materiaal van deze kunst
is het luisterende intellect zèlf, voor zooverre het tot gedachten wordt gebeeld.
Dichterlijke gedachten ja, maar geen vaagpoëtische mijmeringen. Ze zijn dichterlijk
in dien wezenlijken zin, dat zij gezegd worden geheel van innerlijkheid uit, maar dan
in scherpluisterend en scherpzeggend intellect.
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Zooals de twee woordverhoudingen niet geheel-en-al vreemd zijn aan elkander,
zoo zijn ook woordkunst en gedachtekunst niet volkomen te scheiden. Concreter:
echte woordkunst kan gedachten ‘wekken’ zonder ze direct te zeggen, door
antibanaal te spreken over wát ook. 't Is zelfs te verdedigen, dat woordkunst des te
echter is naarmate ze meer gedachten ‘wekt’ en minder gedachten direct ‘zegt’. En
de gedachtekunst kan ook niet geheel-en-àl van woordkunst verstoken zijn. Zij zal
toch in haar zeggingen al het beslistleelijke moeten vermijden: haar zinnen mogen
niet ‘stooten’, niet ‘rammelen’, maar dit alleen om niet de stilte te storen, de
luisterstilte van het gespannen intellect.
De emotie van woordkunst is te vergelijken met de muzikale emotie: het
geluidsgeluk, geconditioneerd door de verhouding van klanken onderling. De emotie
van gedachtekunst is te vergelijken met het geluidsgeluk, dat een klank, één enkele,
als zoodanig geven kan. De gave klokkeklank uit een kerktoren, één enkele toon,
het fluweelig ruischen van een vioolsnaar, één enkele toon - daar is voor geboren
fijnproevers van geluid al heerlijke emotie in, buiten alle ‘muziek’ om. Als die
vergelijking heelemààl opging, zou gedachtekunst geen ‘kunst’ zijn, omdat ze dan
te ver zou blijven van alle, door harden arbeid veroverde en eindelijk overwonnen
‘techniek’. Maar zoo onvoorbereid, zoo techniekloos als we een kunstloos geluid
kunnen smaken, beluisteren we niet de levensbeteekenis van een woord. Daartoe
is, behalve zuivere ontroeringsaanleg, oefening noodig, veel denktechniek en veel
zegtechniek.
Gedachtekunst is, juist als ‘kunst’, te onderscheiden van ‘wijsheid’. We mogen
wel zeggen, dat gedachtekunst wijsheid is als we dit woord in een gewijzigde
beteekenis gebruiken en wel in tegenstelling tot boekengeleerdheid. Maar wijsheid
als zoodanig is toch nog iets anders. Wijsheid - als we dit woord geheel vrijuit laten
spreken, wekt het de voorstelling op van een man, zwaar van gebaar, die altijd in
gewijde stemming is en het petillant-ondeugende spel der kleine levensdingen
versmaadt. Hij heeft 't ook niet noodig en hij heeft er geen recht op, want dit spel is
alleen mooi en goed als tegenwicht van den zuren arbeid, dien iedere techniek
eischt en blijft eischen. Wijsheid nu sluit alle techniek uit. ‘IJdelheid der IJdelheden!’
Niet de ‘wijze’, maar wèl de gedachtekunstenaar mag zeggen, dat niets menschelijks
hem vreemd is. Op tijd is de gedachtekunstenaar lichtzinnig en oppervlakkig, zooals
hij op tijd
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ernstig is en diep. Wijsheid vermoeit niet, beoefening van denkkunst vermoeit wel
en kan daarom niet buiten ontspanning.
Niemand, en zeker ik niet, zal verwachten, dat in dit boek de grondbeteekenissen
der levenswoorden ‘definitief’ worden vastgelegd. Ook het in-wezen van een
levenswoord lééft en beweegt dus. Maar de ‘richting’ van die beweging geloof ik
aan te duiden voor wie, als ik, den fellen twist over levenswoorden eerlijk hebben
doorworsteld. Zoo zij hun dit boek een trofee van eerlijke overwinning, waarbij geen
mensch werd ‘knocked out’, maar het menschelijke in den mensch werd gewonnen.
Een trofee, en ik durf gelooven, nog veel meer: een bescheiden belofte van die heel
mooie toekomst waarin menschen elkaar aanschouwen zullen van aanschijn tot
aanschijn, niet meer omhuld door het gepraat, dat alléén dient om onze gevoelens
en gedachten voor elkaar te verbergen. Dàn hebben we geen levenswoorden meer
noodig en alle woordkrakeel heeft uit en we zeggen ons leven in doorzichtig gebaar....
Dit boek is Nederlandsch en toch juist daarom in beginsel àlmenschelijk. De Mensch
differentieëert zich wel tot verschillende talen, maar toch niet om taal van taal te
scheiden voor eeuwig. Iedere taalsamenleving heeft wel een taaleigen, maar om
te streven naar almenschelijk bewustzijn van taal tot taal, van mensch tot mensch.
De bezinning van het taalgevoel, voorloopig binnen de grenzen van eigen
moedertaal, is de eenig levende voorbereiding tot de taal, die alle taaleigen te buiten
gaat en die, wellicht bij haar geboorte al, ‘woordeloos’ is.
Voortdurend zal dit boek een beroep doen op uw taalgevoel. Het ‘bewijst’ niets,
met dwang van ‘klemmende argumenten’, maar verheldert, in volle vrijheid van u
en van mij, wat ieder mensch in zijn innigste innigheid allang gelooft. Met dit
taalgevoel hangt ons vormgevoel, onze wereldziening, ten nauwste samen. Het
levenswoord, geboren uit òns, houdt intiem verband met ònze wereld. Ik zal daarom
niet aarzelen wereldduidende zinnen te zeggen, als die vanzelf worden opgeroepen
door vanzelf-komende woordverklaringen. Ook die wereldduidingen hebben niets
‘definitiefs’; ze zeggen nooit ‘tot hiertoe en niet verder’. Daar zijn ze te goed voor.
Maar ze weifelen ook niet, slap van stand, knikkend ja en neen tegelijk. Daar zijn
ze te waar voor. Gestalten zijn ze, scherpduidelijk van
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teekening, voor groei vatbaar wel, maar stevige ‘gestalten’ toch.
Omdat dit boek gedachtekunst is, spreekt het natuurlijk alleen tot vrij denkende
menschen. Een mensch, die dogmatisch is gebonden, kan wel een groot taalgeleerde
zijn, een goed woordbeluisteraar ook, maar buiten de levenswoorden in strikten zin.
Hij kan b.v. schatten ontdekken van ‘omgangs’ taal, hij kan fijne nuancen blootleggen,
interessante nuancen b.v. van dialecten. Zoodra hij echter het terrein der
levenswoorden betreden wil, zal het Dogma eischen, dat hij zich ‘legitimeert’. Dáár
is hij niet onbevangen meer.
Nu weet ik wel, dat geen mensch ter wereld volmaakt vrij denken kan. Vooreerst
brengen we allemaal, vóór alle denken, lieve tradities mee. Een volmaakt vrije denker
zou op aarde moeten komen, zonder moeder. En dan: bij het denken zèlf speelt de
‘suggestie’ ons parten, in allerlei vorm. Maar wie zijn banden kent en erkent en uit
eigen worsteldrang ze breken wil, is althans van geest en harte niet gebonden meer.
Hij hóórt ten minste het levenswoord en leert het beluisteren, scherper en scherper.
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Aandacht.
I. We zijn ‘aandachtig’ als ons bewustzijn rustig is ‘ingesteld’, rustig in 't besef dat
het niet zal worden ‘afgeleid’, rustig ook, omdat, wat we overdenken of aanschouwen,
vanzelf onze vrijwillige belangstelling wekt. Die ‘rust’ is natuurlijk geen dood
niets-doen, maar een levende kalmte, vreesloos en vertrouwend, gedragen door 't
geloof, dat ons gespannen bewustzijn eens bevredigd zal worden in een uiteindelijk,
klaar inzicht.
We zouden ‘aandacht’ dus kunnen definieeren als ‘levensspanning van een rustig
bewustzijn’. Door haar rust onderscheidt zij zich van de ‘oplettendheid’, die niet is
een stille, onopzettelijke bewustzijnsspanning, maar een opzettelijke inspanning.
Als we ‘opletten’, dwingen we onszelf min-of-meer, ‘bij ons onderwerp te blijven’.
We laten dan opzettelijk sommige indrukken toe en sluiten opzettelijk andere
indrukken uit. Van kinderen op school mogen we vergen, dat ze ‘opletten’, maar
‘aandacht’ mogen we niet van hen verwachten. De lesgevende onderwijzer is zelf
ingespannen-opzettelijk, hoe zou hij overgegeven aandacht mogen eischen van
zijn leerlingen? De dichter, die levenswoorden zegt, vraagt aandacht, en alleen de
aandachtige kan goed naar hem luisteren.
De opzettelijke inspanning van de ‘oplettendheid’ kan zóó strak-volhoudend zijn,
dat ze op rust lijkt. En dàn wordt het juist heel leerrijk, haar van ware aandacht te
onderscheiden. De ‘Penseur’ van Rodin b.v. is een-en-al ingespannen oplettendheid.
Zijn zenuwen en spieren zijn als zoovele trouwe schildwachten, die alle ‘vreemde’
indrukken moeten weren. Daar zal heusch geen ‘contrabande’ in zijn bewustzijn
doordringen. Maar stil-aandachtig, onopzettelijk-aandachtig is de ‘Penseur’ niet. De
mediteerende Boedha integendeel - geen werk van een afzonderlijk kunstenaar,
maar de schepping van héél een dichtende volksgeest - is aandachtig.
Hiermee is zeker niet gezegd, dat wij Westerlingen, die met gedachten ‘geworsteld’
hebben, zoo maar moeten terugkeeren naar de strijdlooze aandacht van den
Oosterschen Boedha. Als eens onze naar-veel-weten-hunkerende oplettendheid
zal uitgegroeid zijn naar rustige, rijpe aandacht, zal die aandacht dieper en sterker
zijn dan Oostersche meditatie, omdat zij door zooveel strijd is heengegaan.
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II. Menschelijke aandacht is natuurlijk nooit volmaakt zuiver, zooals niets menschelijks
volmaakt zuiver is. Concreter: iedere menschelijke aandacht is min-of-meer met
opzettelijke oplettendheid vermengd. Een mensch, dien we krachtens aangeboren
geesteshouding een ‘aandachtig’ mensch mogen noemen, is niet vrij van àlle
opzettelijke, ‘berekende’ oplettendheid, maar hij heeft neiging en aanleg tot
aandacht-in-hooger-graad. Hij kan gemakkelijk, wat de Duitschers noemen ‘sich
sammeln’.
We kunnen in de geschiedenis der menschheid tijdperken onderscheiden van
groote aandacht en tijdperken van geringe aandacht, die gewoonlijk meteen
tijdperken zijn van zeer bedrijvige oplettendheid, tijdperken van opzettelijk, vakmatig
‘onderzoek’. De eerste tijdperken zijn de zgn. ‘cultuurperioden’. Ze kenmerken zich
hierdoor, dat de menschen elkaar begrijpen als zij woorden uitspreken van
min-of-meer religieuze beteekenis, levenswoorden, b.v. God, ziel, onsterfelijkheid.
Ik zeg niet dat hun religieuze begrippen dan ‘juist’ zijn, maar dat ze begrijpen wat
ze bedoelen als ze die begrippen verwoorden. Daardoor wordt de algemeene,
sociale gedachterust geconditioneerd, zonder welke de aandacht onmogelijk is.
Zulke cultuurperioden zijn ook rijk aan rustige, monumentale kunstwerken. Onze
tijd is cultuurloos = aandachtloos, omdat de moderne menschheid die gedachterust
niet heeft. De Egyptenaren, de Hellenen, de Middeleeuwers hebben die rust wel
gehad.
III. De levende beteekenis der levenswoorden, die mensch met mensch verbinden,
is in een cultuurloozen tijd niet geheel en al ‘verdwenen’. 't Is alleen zeer moeilijk,
die beteekenis te beluisteren te midden van rumoerige bedrijvigheid. Daartoe is
zeer zuivere en krachtige aandacht noodig, de eenige aandacht, die een nieuw
cultuurtijdperk kan voorbereiden. De menschen welke dan in die aandacht leven,
zijn natuurlijk zeer eenzaam: vanzelf trekken zij zich terug uit de bedrijvigheid van
al diegenen, die ‘met hun (cultuurloozen) tijd meegaan’. Maar ze zijn tevens eminent
sociaal, omdat ze hun leven wijden aan een toekomstige cultuurperiode, en alleen
een cultuurperiode werkelijk ‘sociaal’ kàn zijn. Daar zij zich niet ‘handhaven’ in de
heerschende bedrijvigheid, worden ze gewoonlijk voor goedige zwakkelingen
aangezien. Ten onrechte. Zij gaan te gronde, zooals iedere held te gronde gaat,
die zich offert voor iets dat zijn eigen individu en overigens alle ‘som van individuën’
te boven
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gaat. Dat doen ze heusch niet, omdat ze daar ‘zin’ in hebben, maar omdat ze
krachtens hun roeping moèten. Concreter: omdat ze ‘bedrijvigheid’, hoe ‘actief’ die
ook wezen mag, van ‘leven’ weten te onderscheiden. Waarom bewonderen we een
held van de klassieke tragediën op de planken en verkleinen we zoo gaarne een
mensch, die heroische eigenschappen toont in het onmiddellijke leven? Omdat we
menschelijke grootheid wèl willen erkennen op afstand, maar niet in onze
onmiddellijke nabijheid: dàn openbaart ze immers onze eigen kleinheid.
IV. Maar ìs er dan wel een universeele, objectief-geldende beteekenis der
levenswoorden? Ja zeker. Al hebben ook uitwendige omstandigheden meegewerkt
bij de vorming dier woorden, in-wezen zijn ze toch niet opzettelijk ‘gemaakt’ maar
vanzelf ‘geboren’, en wel met een erkenbare bedoeling van het menschelijke
bewustzijn zèlf. Ze zijn geboren om van mensch tot mensch te spreken, zooals een
mathematisch figuur geteekend wordt om een mathematisch begrip van mensch
aan mensch mede te deelen. Het universeele menschelijk bewustzijn zegt de
levenswoorden om van zijn universaliteit, zijn objectieve geldigheid blijk te geven.
't Is wel waar dat de beteekenis dier woorden niet strak-volstrekt ‘gesteld’ wordt, en
steeds ‘groeiend’ is. Maar, wat we de ‘richting’ van dien groei mogen noemen is
toch universeel, is toch van objectieve geldigheid. Zooeven sprak ik b.v. van
‘bedrijvigheid’ en ‘leven’. Ik ben er zeker van dat mijn meeste lezers, al kunnen ze
ook niet definieeren wàt ze onder ‘bedrijvigheid’ en wàt ze onder ‘leven’ verstaan,
het onderscheid vrij zuiver aanvoelen, en ook beseffen dat dit onderscheid geldt
voor ieder mensch. Op dat onderscheid zèlf mag ik nu niet al te uitvoerig ingaan.
We zijn eerst bij de A, nog niet bij de B en zeker nog niet bij de L.
Ik zeide: ‘Het universeele menschelijke bewustzijn zegt de levenswoorden om
van zijn universaliteit, zijn objectieve geldigheid blijk te geven’. Die bedoeling wordt
telkens tot op zekere hoogte verwerkelijkt in de cultuurperioden. Tusschen die
perioden in heerscht telkens weer de ‘Babelsche spraakverwarring’. Het is dus juist
en ook weer niet juist dat levenswoorden geen ‘constante’ beteekenissen inhouden.
De beteekenissen der levenswoorden zijn in cultuurtijdperken betrekkelijk constant
en dat gaat samen met de sociale rust van de sociale aandacht. De cultuurlooze
periode worstelt in
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de weinige eenzame woordbeluisteraars om tot een nieuwe betrekkelijke
standvastigheid en een nieuwe sociale aandacht te komen. Diep gezien is het goed
dat die eenzamen worden gesaboteerd door de velen, die in bedrijvige
zelfhandhaving opgaan en met onverholen lust herhalen, dat de beteekenissen der
woorden niet constant zijn. Door die tegenwerking wordt de eenzame nog verder
gedrongen in de concentratie zijner aandacht. Zoo is zelfs de lust in Babelsche
spraakverwarring dienstbaar aan toekomstige, aandachtvolle woordverheldering.

Aandoening.
I. Wel te onderscheiden van ‘ontroering’. Het Nederlandsche synoniemenpaar
‘aandoening’ en ‘ontroering’ vindt geen aequivalent in een andere levende taal. We
mogen er wel trotsch op zijn en 't in eere houden.
De ‘aandoening’ is een gevoelsreactie op een feitelijk gebeuren als zoodanig. Zij
gaat dus niet dit feitelijk gebeuren te buiten. We zijn b.v. smartelijk aangedaan bij
't verlies van een ons dierbaar persoon of voorwerp, en blij aangedaan als we dien
persoon of dat voorwerp weervinden. De aandoening kan wel zeer ‘heftig’ zijn, maar
hoe bewogen ze ook is en hoe levendig we haar uiten - zij blijft bij 't feit dat haar
opriep, zij is gevoelsreactie op feitelijk gebeuren en niet meer.
De ‘ontroering’ (van ‘ont’, dat in deze verbinding ‘van binnen naar buiten’ beteekent
en ‘roeren’ = een kalm-zekere, uitcirkelende, uitstralende, uitbeeldende beweging)
kan wel opgeroepen worden ‘naar aanleiding van’ een feit, maar zij gaat dat feit te
buiten en beleeft het kosmisch rythme, waarvan ieder bepaald feit slechts een enkel
‘geval’ is. De ontroering is óók gevoel, maar geen gevoelsreactie alleen, de ontroering
is een menschelijke gevoelsverwerkelijking van het ééne kosmische leven, dat zich
natuurlijk tot bepaalde feiten en menschen ‘verbizondert’, maar niet in bepaalde
feiten en menschen ‘opgaat’. Als we b.v. iets voelen bij 't aanschouwen van een
zuiver geconstrueerde mathematische figuur, is dit gevoel geen aandoening, geen
bloote gevoelsreactie op een ‘feit’, maar een zuivere ontroering: een blijheid om de
diepe regelmaat van alle kosmisch gebeuren, welke regelmaat we dan
gesymboliseerd zien in die sobere, aandoeninglooze figuur.
Niet alle menschen kunnen ‘ontroerd’ zijn bij 't aanschouwen
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van een mathematische figuur. En die 't kunnen, kunnen 't lang niet altijd. Maar dit
gevoel is wel 't beste voorbeeld van ‘ontroering’ omdat het bijna-volmaakt vrij is van
elke ‘aandoening’. 't Is onafhankelijk van elk bepaald ‘feit’. 't Kan niet anders dan
opwellen uit ons innigste, belanglooze leven, dat geen aandoeningwekkende
gebeurtenissen, geen ‘prikkelfeiten’ van noode heeft. 't Is zoo in-stil, zoo kalm-rustig,
vrij als 't blijft van alle toevalligheid. En 't uit zich zoo waardig, zoo machtig-zeker 't rimpelt in een klein gebaartje, een nauw-merkbaren glimlach, even een tinteling
in de oogen die zeggen: heerlijk, ik wéét.
II. Eén en 't zelfde feitelijke gebeuren, dat bij den eenen mensch een
aandoeningsreactie teweeg brengt, kan bij een ander, dieper mensch aanleiding
tot ontroering zijn. Het feit van gewelddadige vrijheidsbelemmering ontsteekt Geert
in ‘Op Hoop van Zegen’ van Heijermans tot heftige aandoeningen: ‘Versch van de
zee - in 'n cel - geen wind en geen water en geen lucht - 'n raampie met tralies in
de hoogte zoo groot als 'n patrijspoort - en de nachte - de verdomde náchte as je
niet slape kon - de nachte dat je opsprong en stapte as 'n krankzinnige heen en
weer - heen en weer - afgepast vier stappe - de nachte dat je maar zat te bidde om
niet, niet - dol te worde - en alles vervloekte, alles, alles!....’ Eenzelfde feit echter is
voor Oscar Wilde aanleiding tot diepe ontroering: ‘Van alle dingen is de ootmoed
het wonderlijkste. Niemand kan haar verkrijgen, tenzij hij afstand doet van alles wat
eigendom heet. Wie alles verloren heeft, weet eerst, dat hij deemoed bezit. Nu ik
overtuigd ben, dat de deemoed in mij leeft, zie ik helder en duidelijk in wat ik te doen
heb, wat ik onvoorwaardelijk doen moet. En wanneer ik dit zeg, behoef ik niet te
verzekeren, dat ik niet spreek van een of andere uitwendige wet. Ik ben persoonlijker
dan ik ooit geweest ben. Alles schijnt mij waardeloos voor zoover het niet uit mijn
eigen innigste leven komt. Mijn natuur wil algeheele vernieuwing. Dit is het eenige,
dat mij bezighoudt. Vóór alles moet ik mijzelven verlossen van alle bitterheid tegen
de wereld. Ik ben doodarm, heb huis noch haard, maar er zijn erger dingen op aarde.
Ik meen het heilig ernstig als ik zeg: liever dan de gevangenis te verlaten met wrok
tegen de wereld, wil ik hartelijk gaarne mijn brood bedelen van deur tot deur - als
maar liefde woont in mijn gemoed.’ (De Profundis).
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Dadaïsme.
Paul van Ostajen. Bezette stad. Uitgave van het Sienjaal, Antwerpen
1921.
Op het eerste gezicht is dit boek geducht van vreemdigheid, met die teekening van
een in puin gevallen spoorsignaalhuisje op den omslag, en verder de weelde van
alle typographische heerlijkheden in vette, gespatieerde en kapitale letters en
interlinies. Men krijgt den sterken indruk, dat dit alles oorspronkelijk is, iets nooit
geziens en ongekends uit een geestessfeer volkomen anders dan de onze en
betwijfelt de mogelijkheid hier ooit tot eenig begrip te raken. Maar dan, zich
verdiepend met een zoo mogelijk onbevooroordeelde aandacht in wat dan blijkbaar
de ‘verhalen’ zijn, begint er wel iets te schemeren van een gewaarwordings- en
gedachtenwereld, die van de eigene toch niet zoo ver afligt.
Men voelt om te beginnen een zich laten drijven op, een zich rekenschap geven
van alle sensaties, die het oogenblik wekt, om er de diepte, de vluchtigheid of het
blijvende, de kracht, de parallellen en verbindingen van aan te geven, met behulp
van een volijverige en hartelijk behulpzame typographie, die doet wat zij vermag
om een menschelijk ziels- en geestesleven bij te houden en te vertolken.
Als de auteur bijvoorbeeld een beeld wil wekken van de razende paniek-achtige
vlucht van legerauto's en andere uit de vrees-verbijsterde stad, zegt hij niet meer
dan:

‘Nu auto-rennen-vliedende-vlucht
groeiend door de
priemen
S
pijlen
T
gloeiend
A
D

Wie nu van goeden wil is en wat verbeelding heeft, kan van alle kanten uit de
stadsverten de auto-lichten zien worden en, snel na-
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derend, hun priemende stralen zien groeien tot verblindende bundels licht. En
daarnaast en daartusschen een leger in aftocht:
‘onregelmatige Sakkaden vertrapte menschen
verdrekte Soldaten
verrekte beesten,
waarvan de klank het stappen nabootst en de vette letters de menigte beduidt.
Er is trouwens veel klanknabootsing in dit werk, met min of meer vage
gedachteassociatie gemengd, zooals wanneer het gedaver der voorbijgaande
kanonnen den auteur doet schrijven: ‘Kadaver-rammelen verroeste kannonnen.
Macabere dans ijzeren Ribben’, waarbij dan nog allerlei nuance in den druk het
accent van het ratelen moet versterken of het uit associatie geboren beeld van het
Kadaver en van de ribben onder onze aandacht brengen.
Dit lijken dan vrij primitieve en dikwijls hulplooze hulpmiddelen om een zeer
persoonlijk geestelijk proces te veruitwendigen, al wordt er somtijds iets onverwacht
treffends mee bereikt.
Ik denk b.v. aan het slot van een.... ‘stemmingsbeeld,’ zal ik het maar noemen,
als in het late van een kouden nacht, voor een kroeg in het havenkwartier het stil is
geworden, en:

‘soldatenlaarzen
leggen
laat
de
stad
in
v
e
r
t
e’
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Dit drukt dan, voor mij tenminste, zeer juist de gewaarwording uit van stilte en verte
in den donkeren nacht van een verlaten stad, al kan ik de bijzondere typographie
hier ook wel missen.
Overigens echter is deze plaats zeer karakteristiek. Als dubbel overgehaald
impressionisme, kan men zeggen. De letterdruk moet den gehoorsindruk geven:
het zich verwijderend stappen, al zwakker gehoord; maar de woorden geven veel
meer: een plotse geestelijke samenvatting van hooren en denken en zich herinneren,
van beelden die worden tot een momentaan levensgevoel.
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En dit schijnt dan wel allereerst het nieuwe aan deze nieuwe kunst - als men het
wonderlijk uiterlijk nu maar terzijde laat, - dat zij vaak terstond boven de onmiddellijke
gewaarwording tracht uit te komen tot een persoonlijk algemeen levensgevoel, dat
dan meest diep zwaarmoedig is. In het geciteerde komt dat laatste niet zoo uit, daar
is een, men kan haast zeggen, neutrale, objectieve sensatie genoteerd, gelijk wel
alle ook maar eenigszins gevoelige menschen op die plaats en op dat uur zouden
ondervinden.
Maar als er staat, telkens op een nieuwe regel: ‘hol en verlaten - flauw en flets dommelend schommelend - schuiven soldaten - vreemde straat -’ of ‘verlaten forten
- en - het gore gras - onder het immer ritselen van regen’ of ‘lamme autobus door
moegeleefde straat’ en ‘luie treinen door lamme land’, dan blijkt in deze uit vele
dergelijke geciteerde fragmentjes de mentaliteit, die misschien niet eens den
veeljarigen oorlogsdruk behoefde, om tot het uiterste wanhopig te zijn.
Dit beteekent dan inderdaad het nieuwe, van het begin tot het einde, dit heele
boek door: de moedeloosheid, de algemeene levenszatheid, die er wel rumoerig
en schijnbaar uitbundig, doch werkelijk zwak en machteloos staat uitgedrukt.
Aanvankelijk, bij een eerste proeven van dit jongste literatuurgerecht, zouden wij,
Hollanders, zeker geneigd zijn het noch oorspronkelijk noch flauw te achten. Immers
het lijkt al dadelijk zooveel op het Tachtiger impressionisme, dat men terstond aan
een gelijksoortig verschijnsel denkt, aan een regeneratie van het zuiver zinnelijk
leven, een hernieuwde vitaliteit, die voorloopig de reflexie niet kent.
Paul van Ostajen geeft een stemmingsbeeld van een verlaten haven, aldus:

‘Holle haven
holle bolle baren
altijd dezelfde tijd
geklets staketsel dijk
speelt lege waters
zóver
en
holle haven holle halle....’

Delang geeft in 1892 een momentverbeelding van een winterschen straat:
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‘Schitter-zonnen, die koud-gouden lichten,
Schitter-zonnen, die asfalt grijs-gouden verlichten,
Menschen gaande in asfalt geschitter tegen mij in Menschen-volte
Wirrend bewegen....’
Of dit vroeglentebeeld:
‘Al-zoel de wereld-lucht.
De hooge stille ijs-wateren liggen gebroken; liggen in warmteverweeken, liggen
wasemend over het land, het lage land, het laagland En uitwasemend liggen de bruine bochten der wegen, waarover de hooge
boomen-rijen gebogen, in stormen gebogen, stil-nu in de zoele, wind-loos
ontvangende lucht.’
Uit de vergelijking van deze fragmentjes blijkt, dat Delang zuiverder is en dichter
bij huis blijft. Van Ostajen wil ineens meer omvatten: iets dat momenteel persoonlijk
is vatten in minder persoonlijke geluiden, waarbij dan de letterdruk maar helpen
moet. Doch in wezen is deze schrijverij aanvankelijk gelijk, meen ik, al is de latere
uitgroei verschillend.
En ziehier nu hoe van Deyssel een angstvisioen tracht te verwoorden:
‘.... de woedende schelzwartblauwende stadnacht, de bovenovale waarin
glimmend-donker bedaakte huizen saamgeklampt dichtveel ophecht-duisteren.
Tegen de gevels hellen valsche scheelbleeklichtglansen op, de doodstarre ruiten
glimmeren, de gevels met hun schouders zijn vreeselijk groote verschijningen met
hun glazerige blinde gezichten, en verdwijnen hard weer in het ompluimende
duister....’
Van Ostajen geeft de komende angst op deze manier:

‘....Vult
dieper Donk er de duistere straat
vallen
van
duisternis
in
donkerte
̱i
Pruisies blauw
draaikolken
s̱
in zwart schuift de trem beweging die dood
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Het merkwaardige is, dat waar Van Deyssel hartstochtelijk met woorden zijn vizioen
van een stadnacht wil vasthouden, welks geheel toch weer telkens in bijzondere
visies uiteenvalt, Van Ostajen met behulp zijner dociele typographie, een reeks
momenten, een heele beweging (vallende duisternis, een tram met het gesmoorde
blauwe lichtglansje door dat donker schuivend) tracht te geven en daarbij nog het
opzettend angstgevoel in het zien van die vage beweging, zwart in zwart, met een
phosphoresceerend schijntje, dat het duister nog dieper maakt.
Ik kan niet zeggen, dat een van beide schrijfmanieren veel indruk maakt. Daartoe
geeft het eerste te veel zware woorden en heeft het laatste weinig suggestieve
kracht, wijl immers voor ons, nieuwelingen, ook het typographische nog niet zijn
werking doet. Maar de bedoeling is wel ongeveer gelijk: veruitwendiging van elks
momenteele Ik, waarbij dan v. Deyssel de taal lichtelijk forceert, gelijk van Ostajen
den druk, in volle verachting voor de gewone middelen der gemeenverstaanbaarheid.
En beiden gaat Gorter te boven, in zijn Verzen. Zoo in dit oogenbliksbeeld:
Nu schijnt de zon op straat,
daar schreeuwt een mensch op straat,
er is klaterend karregeratel
in de domm'lende verte
't Klare kamerlichtgeklater
met 't lampgoud, 't boekroodgesterte.
Wakker òpdroomt wat er staat
met 't rustig glimmeubelgelaat.

Of in dit schrik-beeld:
‘In den heeten nacht een heet zwart korenveld
heeft mij heetvoetig heetoogig heethandig ontsteld,
van achter drong me de windige nachtige hitte
in 't dikkige looderig rooierig stof te zitten,
mijn oogen bloedzwaar hingen voor het geschaarde
starre nachtbeddend groenhittend aarzwaarde.’
Mij dunkt, er is hier, zonder eenige hulp van buiten, heel wat meer en sterker
uitgedrukt dan v. Ostajen, zelfs met de meest nadrukkelijke druk-te vermag.
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Ziehier nu nog een laatste parallel.
Van Ostajen geeft als volgt den uittocht van soldaten en burgers uit de bedreigde
stad.

Rammelen
wriemelen
vluchten
vertrapte leger
Stromen auto's gillend geel licht
striemt autobus Old Tom Gin starre straat
wagens wagons
caissons
machinegeweren
kanonnen
KNarsen KNoken
Rammelen Ribben
vluchten wrie me len

En Ary Prins tracht ons op ongeveer dezelfde wijze de verwarde heftigheid van een
veldslag bij te brengen.
‘Doffe sterke slagen heen door harnassen, diep in vleesch - Oprijzen van lichamen
in het zadel, vol levenskracht, en neer in stervenswankel - Lauw vocht gulpen van
onder borststukken - Armen in smartkramp omhoog gestrekt, zonder wapen - Holle
metaal-klanken als klokkehameren - Buigen van lijkente-paard, ingeklemd, die niet
konden vallen - Oogen-in-bloed-en-schaduw onder helmkappen en groot-open van
wreedheid-Pluimhuiveren op lichaam in doodsrilling - Hoon-grinneken, roofdiertanden
bloot, na een goeden houw of stoot - Rauw-knarsen van paarde-pooten over schilden,
glad van bloed - Rochelstooten uit hoofden-naar-achteren - Valsche klanken als
staal afgleed op staal - Smart-gehinnik uit boven de menschenkreten - Monden
open in waanzin-lach, en even daarna een stroeve doodspleet - Smoorkreten van
onder gevallen paarden, en die schenen te komen dit den grond - Gezichten bijeen
in woest-krankzinnige even-aanschouwing - Vleesch-blank, dat bezoedeld-grauw
werd - Bloed-zaaien van wild-stijgerende paarden - Kraak-schroeven om-lage
lichamen in enge openingen - Borst-reutelen door harnas-kneuzingen - Rood-nat
op gouden helm-duiven, die gespleten werden - - Vloeken in doodstrijd van
gevallenen-in-bloed, die opzagen met gebroken oogen naar het paarden beweeg
- Handen afwerend vergeefs een stoot, die aankwam, snel, met blanke schittering
- Plots-storten, van paarden, met rammelingen, door stoote n op van omlaag Zwijn-wentelen van stervendenin
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vreeselijk lijden - En het laatst een rauwe lucht-rijtende kreet. Geen ridder uit de
stad meer in leven.’
Ik zal niet beweren deze inventarisatie van slagrumoer treffend te vinden, zoomin
als het ‘Rammelen, wriemelen vluchten....’ doch de bedoeling - dit wilde ik telkens
betoogen - is altijd weer één zelfde: n.l. primaire, directe uitdrukking van het in den
geest of lichamelijk geziene.
Zoo was het bij de Tachtigers en zoo is het ook bij Paul van Ostajen.
Doch na deze overeenkomst, is er het verschil.
In al die geciteerde fragmenten van de Tachtiger auteurs voelt men het dringend
hartstochtelijke, de woedende begeerte het leven te bemachtigen, al moet de taal
daartoe ook alle mogelijke geweld lijden. En de verliefdheid, de belustheid op dat
leven, op het zinlijke, zintuigelijke leven vormt den ondergrond van die begeerte.
Men behoeft niet veel van de Tachtiger litteratuur te lezen, om te bemerken hoe
al die jonge menschen ‘dronken waren van den wijn des levens’, als het heet. En
dat is juist het eigen-aardige van de geheele beweging, dat een aantal geesten, als
kinderen, nieuw het leven aanvoelden en niet anders of meer begeerden dan dat
loutere leven. Zoo, dat zij er al de rest, staat, maatschappij en familie, al het ethische
en philosophische en zelfs aesthetische om vergaten, jaren lang, zoolang als die
zinneroes duurde.
De eerste jaargangen van den Nieuwen Gids getuigen er van, hoe geen dier
jongeren, onder den ban van het oppermachtige leven, scheiding maakte tusschen
mooi of leelijk, treurig en vroolijk, goed of slecht. Alles was hun goed, in dien het
maar levend was en de kinderlijk stamelende klanken, verwaarloozing van synthaxis,
brutaal nieuwe woordvorming, het was enkel uiting van die heerlijke bezetenheid,
die hen zelf verbaasde en waarvan de bezadigde omstanders zoo niets begrepen.
Zoo ergens dan heeft men hier het recht van een Renaissance te spreken.
Maar het Dadaïsme is geen stralende wedergeboorte. Het lijkt meer op een
droogloopen van het leven, op de zware matheid van de Fransche romantiek na de
Napoleontische oorlogen. Ook nu zijn vele jonge menschen moe en wee geworden
van het rusteloos en nutteloos gedoe der menschen, van hun phrases en wanen,
van
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hun verholen baatzucht en hun ijdelheid.... van al het menschelijke eigenlijk, dat
maar rondwroet en nooit verder komt, nooit wijzer, zachter, beter wordt, maar zich,
desnoods met de beste bedoelingen, altijd weer in dezelfde blinde sloppen verloopt.
Religie, Wetenschap en Kunst, waar hebben zij, na zoo lange en ijverige practijk,
ten slotte het menschdom gebracht? En democratie en christelijke broederschap
en beschaving en geordend staatswezen met vaderlandsliefde en de rest.... wat
leverde het ooit op en wat moet het eigenlijk alles? Het is al ijdelheid en het heeft
ons zoo doodmoe gemaakt, dat voortsjouwen zonder resultaat, zonder doel en
zonder einde door de eeuwen heen. En altijd wordt de weg langer, zien wij verder
terug, als weer een geslacht zijn zinlooze lotgevallen ijverig heeft geboekt in
aansluiting van dito voorgaande...
Is dit niet de stemming? En is niet dit geheele boek van Paul van Ostajen zwaar
van een zatte melancholie, die hij zich niet eens moeite geeft schoon of treffend tot
uiting te brengen? Het is het overmoeide leven, dat hier klaagt, meer nog vloekt en
verwenscht, met, trots zijn ‘vormelijke’ drukte, matte, nauw hoorbare stem, als een
triestige dronkaard, die binnensmonds de wereld verdoemt.
‘Opdracht aan Mijnheer Zoënzo’, begint het boek, waarin de schrijver ongezocht
en ongezouten en volmaakt kunstloos besluit tot het nietswaardige van al het
bestaande:

‘alles beproefd
wij zijn aan 't einde van alle isthmen
van alle kathedralen
van alle profeten
van alle kateders
staan paf
met het enige positieve
dat wij 't verdommen nog een mik te doen.’

Waarom dan de auteur nog de moeite neemt zijn woorden zoo wijdbeens te zetten
en zooveel papier te beslaan, begrijpt ik niet, al ontken ik geenszins dat het eenigen
indruk maakt, als hij zijn alomvattende vloek aldus laat drukken:

Nihil in alle richtingen
ihil in alle geslachten
ihil in alle talen en
alle dialecten
Nihil in alle letterteekens
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Maar kon het daarmee niet gedaan zijn? Moest de rest eigenlijk niet zwijgen zijn?
Deze mensch, die zijn levenszatheid tot uiting wil brengen, is op zichzelf al een
tegenstrijdigheid, die hoop geeft aan hen, die de affaire ongaarne zagen sluiten.
Als Van Ostajen, na zijn minachtende voorrede, zijn boek begint met een beschrijving
- hoe dan ook - van de Antwerpsche benauwenissen, toont hij alvast zeker
vertrouwen in de toekomst, vertrouwen in de mogelijke vernieuwing des levens. En
zelfs, verder gaande, bedoelt hij van dat Nihil-gevoel een nieuwe kunst te maken,
van de levensverachting, de levensnegatie een positieven stijl te scheppen... Wat
ons dan terstond hoopvoller en minder medelijdend en critischer stemt. Een nieuwe
kunst, die haar eigen vlucht ironisch doorbreekt met woordspelende grappen als
van ‘de obus, bust zich in een huis (record spoedbestelling)’ die zelf geen geloof in
zich heeft en zich een beetje voor zich schaamt, en de meeste harer bemoeienissen
liever aan de typographie overdraagt, lijkt te zeer met zwakmakende zelfbewustheid
besmet om het veel verder te brengen, dan een soms wel geestige demonstratie
van zeer tijdelijke en locale levensmoeheid. Er wordt, meen ik, niets universeels en
wezenlijks door gewrocht en zij heeft hoegenaamd geen toekomst, wijl zij tenslotte
het tijdelijke met het eeuwige niet verwisselt, maar verwart, en enkel een stemming
schijnt, door de uitputting van vier jaren oorlogsoverspanning veroorzaakt.
Aldus is het juist het tegendeel van de Tachtiger Wedergeboorte, nl. een
versterving, waarvan de lichamelijke dood enkel de behoorlijke consequentie zou
zijn, indien daar niet ware de sentimentaliteit, of wel zelfbeklag, dat voor de uiterste
wanhoop gelukkig behoedt. Zoo ging het ook bij de Romantiek. Zij baarde in haar
uitloopers een klagende, honende, huilerige, per slot zwakke
kunst-van-verongelijking, waaraan de menschheid niet meer geloofde, zoodra zij
haar momenteele inzinking maar even te boven was. Wat natuurlijk niet weg neemt,
dat het schouwspel van zulk een gepositiveerde levensnegatie toch altijd de moeite
waard blijft.
FRANS COENEN.
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Dramatische kroniek.
20. IX. Romain Rolland. ‘Danton.’ N.V. Het Rotterdamsch Tooneel. Regie
C. v.d. Lugt Melsert en H. Schwab. Vertaling H. Walch-Mensink.
Regie noch spel hebben Rolland's aan verbeelding en tooneelkunst arme
revolutie-drama dramatischer of revolutionairder kunnen maken en deze ‘Danton’
- door P.J. Jouve een der steunpilaren van Rolland's oeuvre genoemd, is een vrij
bouwvallig en ouderwetsch gewrocht gebleken, ijverig omrankt door vele goede
bedoelingen, in de schaduw gelegen van vele theorieën, vervaagd door den verren
gloed van eenige helsche maanden Fransche geschiedenis en de heerschende
duisternis aan den oostelijken horizon van het heden. Als van zelf dwaalt de aandacht
af om de vergelijking te trekken met het wilde en gloeiende werk dat nagenoeg in
hetzelfde tijdvak en dezelfde gestalten leeft - en dat een onzer critici reeds bij
voorbaat zoo onvergetelijk heeft vergeleken met ‘Madame Sans Gêne’ -, Georg
Büchner's ‘Dantons Tod’. Rolland had vele nobele plannen ten opzichte van historie,
1)
volk en tooneel ; Büchner schreef als een en twintig jarig samenzweerder, als
medisch student, aan zijn snijtafel dit langgedragen visioen neer, overhaast, zonder
eenig andere bedoeling dan het nog neer te schrijven voor het hem, door verraad
en gevangenis bedreigd, onmogelijk werd gemaakt. Het manuscript belandde veilig
bij Gutzkow en Büchner vluchtte over de grenzen. Hij stierf er in 1837, enkele jaren
later.
Rolland schrijft over revolutie; Büchner schiep revolutie, een vlaag geniaal licht
in een wemelende afgrond van scheppend en vernietigend leven. Rolland beschrijft
eigenlijk hoe een revolutie niet geleid moet worden en wat er al aan te
verontschuldigen valt; Büchner verheerlijkt, niet de revolutie, maar de geweldige
levens-

1)

R. Rolland: ‘Le Théâtre du Peuple, essai d'esthétique d'un théatre nouveau’. (P. Ollendorff).
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krachten die zij openbaart. Dat is de kern der vergelijking.
Beiden komen eigenlijk tot dezelfde overtuigine ‘Les peuples meurent, pour que
Dieu vive.’ Rolland legt, aan het einde van drie stijve bedrijven, de woorden
welverzorgd in den mond van Saint Just; Büchner beweegt met de stuwkracht dezer
gedachte een dertigtal tafereelen, gestalten en een volk. Deze bewegelijke bouw
bood hem meer mogelijkheden van uiting voor dit bewogen leven. Rolland's volk
verschijnt eerst op het laatst, in de gerechtszaal, wij kennen het niet, het verwondert
ons door zijn redeloosheid; Büchner's volk is reeds eenige malen als een
levensgevaarlijke menschelijke kracht verschenen voor het zich in volle redeloosheid
onthult.
Rolland's Danton valt als een rethorisch tooneeleffect in zijn vriendenkring en in
onze verbeelding, Büchner's elementaire Danton loopt uit zijn braspartijen in zijn
vertwijfeling, uit zijn vermoeienis in zijn politieken strijd, in zijn ellende, in zijn
grootheid; zijn overgave aan het oordeel der rechtbank is het tragische, veel dieper
dan in de omstandigheden gewortelde gevolg van zijn natuur, - van zijn natuur niet
alleen: zijn vermoeienis is die van den mensch die op de wereld geen rustplaats
meer vindt en geen kracht tot daden. Bij Rolland is dit alles een eindeffect, begrijpelijk
met goeden wil en historische commentaren. Rolland's figuren worden zorgvuldig,
voorzichtig en fatsoenlijk opgebouwd uit hun woorden, Büchner's gestalten doemen
roekeloos, schaamteloos en grootsch op uit hun daden. Büchner schrijft: ‘Wer am
meisten genieszt, betet am meisten’. Rolland schrijft over ‘de lessen der
geschiedenis’.
De Rotterdammers konden Rolland spelen, maar Top Naeff karakteriseerde den
merkwaardig ouderwetsch aandoenden speeltrant van dit gezelschap voor eens en
voor altijd als ‘opgevoed bij Sardou’. Het resultaat van hun ‘Danton’ is voor alles
een dankbaarheid dat Büchner tenminste voor deze accenten gespaard bleef, en
dat wij hem dus wellicht nog in andere omgeving zullen mogen beleven.

16. X. Strindberg ‘Droomspel.’ K.V. Het Nederlandsch Tooneel. Regie
Svend Gade en Dr. W. Royaards. Vertaling Dr. W. Royaards
Wat Royaards en Svend Gade bereikten ging verre boven de verwachtingen; van
de uitermate zware taak is een belangrijk deel
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benaderd en in meer dan een richting opende de voorstelling vergezichten langs
ieuwe wegen. Er blijft na te gaan hoe deze wegen moeten betreden worden om
dieper in het licht en duister van dezen droom niet alleen, maar van den grooteren
droom van een zich vernieuwende-tooneelkunst door te dringen en daar zichtbaar
te maken wat zichtbaar te maken valt.
De aandacht, die bij deze opvoering onder pijnlijke omstandigheden op het
1)
belichtingsvraagstuk werd gericht zal hopelijk het begin zijn van de erkenning dat
het licht tot het meest elementaire en het meest doelmatige materiaal behoort
waarover het tooneel beschikt - dat het als zoodanig eerst begint in gebruik te raken
en dat de leider der belichting in de toekomst niet veel minder zal mogen zijn dan
een groot tooneelkunstenaar: en zeer zeker geen ambtenaar buiten den kring van
een gezelschap! Wanneer hier opmerkingen volgen over het werk van Royaards en Gade - en dit
betreft niet alleen hen en nu, maar alle regie en spel en ensceneering, nu en later
- dan moge men dit voor alles kantteekeningen achten bij den schoonen droom,
‘het visioen’ dat rondom elke betere opvoering zweeft - en waarvan altijd te weinig
zichtbare werkelijkheid wordt -; en geen verloochening van wat reeds bereikt wordt
en werd.
Maar indien ons tooneel vorderingen zal blijven maken moet er vooreerst meer
van de heilige ontevredenheid - m.a.w. van de waarachtige en diepgaande
belangstelling - in den lauwen toeschouwer geboren worden dan hij thans nog bezit.
Copeau schreef eens:
‘Faites la chasse à l'esprit de contentement chez nos spectateurs, nos habitués,
nos abonnés. Insinuez en eux un peu de ce souci qui fait de notre existence une
perpétuelle alerte, et parfois la nuit sans sommeil quelque chose de plus terrible
que la journée sans repos’ - De waardeering van ‘Droomspel’ is daarmee
2)
uitgesproken. Nader ingaan op stuk en spel moet ditmaal bespaard blijven; hier is
de

1)
2)

De vraag aan wie of wat een minder geslaagde belichting te wijten is kan overigens het oordeel
over een opvoering niet meer veranderen; - slechts het oordeel over wie of wat.
Zie vooral B. Diebold's ‘Anarchie im Drama’ (Frankfurter Verl. Anstalt); Dr. H. Taub's
overschattende ‘Strindberg's Traumspiel, eine metaphysische Studie.’ (G. Müller).
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ensceneering, meer dan waarschijnlijk dit jaar nog eens het geval zal zijn het groote
vraagstuk en het gaat hier, gezien de verwezenlijking, vooral om het principe dier
ensceneering.
Strindberg heeft de oplossing van het vraagstuk langs andere wegen gezocht
dan Gade; Gade's pogingen mogen eigenlijk geen oplossing heeten, doch slechts
omschrijving en begeleiding; vooral wat betreft de decors, veel minder wat betreft
de wijze van belichting. Verschillende factoren werkten daartoe mede. In zijn
‘Dramaturgie’ wil Strindberg de oplossing niet meer in ‘Dekorations-malerei’ doch
uitsluitend in kleurwerking gezocht zien. Wat hij daaromtrent terloops aangeeft en
in zijn ‘Briefe ans Intime Theater’ nader uitwerkt, bedoelt de verlangde effecten - de
‘dematerialisatie’ zooals hij het noemde - op verschillende wijzen te verkrijgen.
Proeven met vaste omlijsting en een snel wisselbare als ‘tooverlantaarn’ ingerichte
strook beelden in den achtergrond schijnen mislukt; Strindberg zoekt echter eveneens
een oplossing door gebruik van gordijnen waaruit veranderlijke belichting
veranderlijke omgeving kan maken; door symbolisch vereenvoudigd aangeven van
de plaats der handeling (schelpen = de oever der zee; cypressen = Italië, enz.). Hij
zocht het op allerhande wijzen, en hij zocht het vooral in het licht; maar zeker niet
in propere achterdoekjes (Schaamoever, Middellandsche zee) kunstige zee-tjes
aan een touwtje (Fingalsgrot); - (waar tegenover Gade's kamer in het slot e.d.
stonden). Over muziek wordt, behalve tijdens het laatste verzinken van Indra's
dochter en nog een enkel maal in het stuk, ook op een lijstje in de ‘Briefe’ slechts
gerept als begeleiding, maar nimmer als intermezzo tusschen de tooneelen.
Uit een en ander spreekt, de wijze van oplossing nog daargelaten, nadrukkelijk
de wensch om zoo snel mogelijk van tooneel te wisselen en de tooneelbeschrijving
komt hierbij doelbewust te hulp met de eigenaardige droomverbeelding van linde =
kapstok = kandelaar; operadeur = kastdeur = sacristiedeur; kachel advokaat = kachel
1)
schaamoever; bed advokaat = quarantaineverblijf, etc....

1)

Uit Royaards vertaling geef ik enkele voorbeelden ter staving. De tooneelaanwijzing op pag.
15: ‘Langzaam opent zich de achtergrond, waarin beiden verdwijnen’ ‘Het tooneel stelt nu
een kale kamer voor etc. Op pag. 25: Zij gaan samen door den achtergrond weg’ ‘Het
achterdoek wordt opgehaald en maakt plaats voor, etc.’ Pag. 45: ‘Het tooneel verandert ‘bij
open doek’ van ‘opera’ tot advokaat. Pag. 51: ‘advokaat’ - ‘kerk’. Pag. 56: ‘Zienderoogen
verandert het orgel zich tot Fingalsgrot’ etc. Hierna sluit het eerste bedrijf met de
levensaanvaarding van Indra's dochter en komt een nieuw complex verbeeldingen. Ook verder
is er steeds sprake van ‘een oogenblik donker’ pag. 95. Men herinnere zich uit de opvoering
de veel geslaagder momenten van onmiddelijke wisseling b.v. de verschijning der ouders,
de school, etc. Dit is Strindberg's bedoeling geweest en niet de uitvoering zooals ze hier
plaats vond.
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Strindbergs tooneelaanwijzing is van veel meer belang dan een aanwijzing: de
omgeving speelt hier mede, ze speelt een hoofdrol: ze leeft, ze groeit, ze verandert.
Gade verwaarloosde dit alles te veel. Het ligt toch - ook al ware het niet met
zooveel woorden uit Strindbergs tekst aan te toonen - in den aard der zaak dat de
droombeelden snel en schichtig uit elkaar volgen, men zou ze, zoo mogelijk willen
zien langs elkaar schieten en verspringen (simultaan tooneel?).
De muziek onderbreekt thans echter voortdurend de droomverbeelding, ze dient
trouwens, indien ze ergens toe dient, om bij Gade's ouderwetsche techniek van
ensceneering (zijn lichttechniek is zeer zeker niet ouderwetsch) den tijd te winnen
voor de tooneelverandering, die niet noodig moest zijn; d.w.z. uit de ‘opera’ moest
onmiddellijk de ‘advokaat’, uit de ‘advokaat’ de ‘kerk’ volgen etc., etc.
Dit is een zware eisch, maar het is de eisch van het stuk en onoplosbaar is ze
zeker niet.
Men droomt niet met muzikale divertissementen, men droomt wellicht vlagen
muziek langs voorbijflitsende beelden, men droomt - en Strindberg droomt - stellig
schichtiger, halsstarriger, krampachtiger, helscher en hemelscher dan Gade en
Royaards nog vermogen te verwezenlijken. Deze muziek is een overbodigheid, een
belemmering, een fout. Ook de daarbij telkens terugkeerende Gadesche hemel ze mist elke hemelsche diepte - lijkt niet te verantwoorden. Deze ensceneering is
niet gelukt, zeker niet mislukt: ze is een schrede op den weg. Ter verduidelijking
zou men verder - onder al het voorbehoud dat bij dit etikettenplakken geboden is kunnen zeggen dat Strindberg's ‘Droomspel’ sfeer ‘expressionistisch’ is, terwijl ze
hier ‘naturalistisch’, ‘aesthetisch’ in ieder geval ongelijksoortig verwerkt werd tot
1)
tooneel.

1)

Gedeeltelijk kan men de barokke samenstelling van dezen droom die zelf nu eens meer
‘expressionistisch’, dan meer ‘naturalistisch’ etc., is als verontschuldiging aanvoeren, maar
tenslotte dient regie en ensceneering hier toch om dergelijke zaken zooveel mogelijk te
herstellen en in één sfeer te brengen.
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Gade's ‘stijl’ schijnt dus niet Strindbergs ‘stijl’. In hoeverre mag men van Gade's
‘stijl’ spreken? En in hoeverre ‘dematerialiseerde’ hij?
Gade's verbeelding bleef achter bij het gegeven; niet door verlichting, maar door
opvatting. Hij mist te vaak Strindberg's radeloosheid, zijn verbetenheid, zijn
verteerende eigenschappen om ze te kunnen verbeelden.
Maar het heeft immers ook jaren en jaren geduurd eer men den stijl vond om
Ibsen te spelen? Het is niet doenlijk de tafreelen op den voet te volgen. De nederdaling b.v. van
Indra's dochter - het prachtige flauw en vaal verlichte verdwijnen uitgezonderd heeft hier niet goddelijks, niets tragisch. Er is namelijk geen hemel of hemelschijn
waaruit, geen aarde of aardsche duisternis waarheen zij valt. Men lette verder eens
op een zoo gering feit dat deze hemel van onder zeer flauw door voetlicht beschenen,
minder tot de verbeelding spreekt dan wanneer dit voetlicht even gedoofd is. Wij
stellen ons hier immers, onbewust, in onze verbeelding het licht ‘van boven’ voor.
Elk licht van onder remt logisch deze verbeelding.
Deze hemelval was ‘smaakvol’ m.a.w. geen oplossing. Etc.
Over het algemeen vormden deze decor's - niet door wat er mogelijk aan belichting
ontbrak, maar door opvatting - niet de sfeer waarin alles, Strindberg's voorrede
indachtig, scheen voort te komen, in alle vervluchtiging, verdwijning en verandering
uit èèn enkel bewustzijn. Tot het belangrijkste wat deze ensceneering echter bracht
behoorde vaak de wijze van belichting.
De toeschouwer ziet meestal - want hij ziet meestal nog naturalistisch tooneel het geheele tooneel vrij gelijkmatig verlicht en daarop afgewerkt en uitgewerkt tot
in zichtbare bijzonderheden al wat er maar mogelijk is te zien, belangrijk en
onbelangrijk voor een bepaald moment. Hij ziet m.a.w. niet het belangrijkste als het
belangrijkst, d.w.z. als het eerst op zijn verbeelding werkend, al zal elke regie er
wel op uit zijn hem dit door schikking der spelers etc. eenigszins zoo te laten zien.
Maar er is bijna steeds te weinig overgelaten aan zijn verbeelding en te veel aan
zijn licht afgeleiden kijklust. De toeschouwer ziet toe zooals hij wil: zijn verbeelding
wordt niet gedwongen mede te werken, en dit is een van de oorzaken van scheiding
tusschen de heldere kijkkast van het tooneel en de donkere zaal.
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Deze opvoering heeft meer dan vroeger - en nog steeds te weinig - doen zien
hoeveel men weg kan laten, hoe ver men van de kijkkast kan afwijken, hoeveel men
aan de scheppende verbeelding van den toeschouwer moet overlaten - en een
opmerkelijk aandachtig publiek was een der schoone resultaten. Het licht is hier of het moest hier zijn - waar de aandacht van de toeschouwer moet zijn d.w.z. op
een voorwerp, een gespannen gezicht, twee gezichten, een groep, een landschap;
de rest is op een gegeven moment nauwelijks belicht, immers slechts zeer relatief
van belang en meestal al wel voldoende in de verbeelding aanwezig als
schemerachtige achtergrond. Men heeft in dit opzicht nog bijna alles te leeren en
de meerdere mogelijkheden van dit handwerk die hier gebleken zijn mogen duchtig
benut worden. Een dergelijke ‘moderne’, ‘fantastische’ belichting heeft natuurlijk
niets ‘moderns’ of ‘fantastisch’; ze is eenvoudig logisch. Men ondervindt ze op het
tooneel als ‘modern’! omdat men er - anno 1921 - nog altijd gewend is aan de
zorgvuldig volgeteekende schilderijen en de zorgvuldig nageteekende portretten
die b.v. in de schilderkunst aan anno dazumal herinneren. Het tooneel is nu eenmaal
een der meest achterlijke kunsten - gevoed als het wordt door de achterlijke massa.
Er is hier dus, niet voor het eerst, maar wel veel systematischer de aandacht
gevestigd op de mogelijkheden van het licht, niet alleen tot verlichting, tot aangeven
van tijd, uur, seizoen en tot schilderen en vormen van de decors, maar ook tot hulp
van de actie, tot psychologische en symbolische doeleinden.
En welk een afstand ligt er nog, voor de scheppende verbeelding tusschen de
woorden en de verwezenlijking in daden van opvoering met dit primitieve en
geweldige materiaal, dat alles is wat men behoeft: het licht en den mensch.
Royaards spel-regie zocht en vond een eenheid door allen in eenzelfden en
gedempten toon te doen spreken, waaruit slechts enkele tooneelen zich losscheurden
en mislukten. Ook hier verwachtte men vaak nog meer flakkerende en verschietende
stemmen, nog meer fluistering, schrilheid en verandering. Er werd een eenheid
bereikt; ze ware nog dieper te grondvesten in de levende verbeelding en nog verder
van het alledaagsche dan hier.
Samenvatting leidt tot een oordeel dat op vele Royaards voorstellingen toepasselijk
is. Er is meer bereikt dan thans elders op ons tooneel mogelijk schijnt. Wat bereikt
wordt, leidt bijna steeds tot

Groot Nederland. Jaargang 19

551
het verlangen dat er meer bereikt zal worden. En onwillekeurig eischt men meer,
naarmate er meer hoop op verwezenlijking is. Het hangt er bij de tooneelkunst
slechts vanaf hoeveel spelers en toeschouwers gezamenlijk hopen en eischen.
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Literatuur
Buitenlandsche letterkunde.
Hans Jäger. Christiania Boheme. Wiener Verlag. Wien.
Hans Jäger. Kranke Liebe. Kiepenheuer Verlag. Potsdam.
De moderne Duitsche letterkunde heeft Hans Jäger tot zich genomen, en doet hem
thans recht wedervaren, eerder dan Noorwegen, het land zijner geboorte, eerder
dan eenig ander land. Voorwaar een belangrijke geste, die van groote beteekenis
kan blijken. Werken als van Hans Jäger kunnen voor de Duitsche literatuur, vooral
thans, nu er een zoo waarachtig zoeken naar waarheid te constateeren valt, van
grooten invloed zijn. Ze komen te rechter tijd.
Wie Hans Jäger is? Een Noor, wiens werken jaren geleden aanstoot gaven en
in de ban gedaan werden, die echter nu de tijden er rijp voor zijn, opnieuw werden
uitgegeven. ‘Aber nicht Asyl ist es, was Hans Jäger in Deutschland findet; unter uns
ist er kein Fremdling, denn seine geistige Heimat fand er auf der Wanderung zu
Max Stirner her von Hegel und Immanuel Kant. Heimat geben wir ihm, denn Heimat
soll ihm die sprache sein unseres Deutschlands, darin frei geworden ist fur alle
Zeiten: das Wort.’
Aldus de vertaler in zijn voorwoord tot ‘Kranke Liebe’, een werk in drie deelen
waarmee de volledige uitgave van zijn oeuvre wordt geopend.
Hans Jäger, die nu tien jaren geleden stierf, was een hartstochtelijk zoeker naar
waarheid en zoo hevig was in hem deze drang, dat ze hem in den dood voerde.
Zelden heeft, geloof ik, in de wereldliteratuur iemand rauwer en oprechter zich zelven
bekend tot op den bodem zijner ziel, dan Hans Jäger in zijn werk. Het is zijn grootheid
als kunstenaar - werd zijn noodlot als mensch. Te vroeg immers slingerde hij deze
‘confessiones’ de wereld in, in een tijd, waarin men nog vreesde de grenzen van
eigen ik te verbreeden, te zeer nog was de mensch beangst voor zich zelven, voor
zijn hartstochten en begeerten, die ze onbewust in zich voelde en vreesde, doch
nog beangsd was zich zelven te bekennen.
En op Jäger heeft men zich - in plaats hem dankbaar te zijn, dat hij hen aan
zichzelven openbaarde - toen zijn eerste werk verscheen, gewroken. Want nog was
het den mensch niet mogelijk, zich zijn eigen begeerten te bekennen, nog moest
dit alles in moraal en conventie worden onderdrukt en moest dengene die roerde
in de droesem van hun leven, verstooten en veroordeeld worden. Met
gevangenisstraf heeft Jäger dan ook zijn drieste daad moeten boeten, als een
outsider, een paria der samenleving was hij gedoemd als straf voor zijn misdaad:
hartstochtelijker dan iemand in Noorwegen de waarheid te belijden - zijn laatste
jaren in Frankrijk door te brengen tot eindelijk de dood hem de zoo lang begeerde
verlossing bracht.
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Zijn werk echter bleef en verkondigt thans opnieuw zijn grootheid als mensch en
kunstenaar. Meer dan gave kunstwerken zijn zijn boeken ‘documents humaines’
van onschatbare waarde. Ze zijn van een niets ontziende waarheid, raker en rauwer
dan iemand tast Jäger de maatschappij aan, met een zeldzame openhartigheid
bespreekt hij sexueele kwesties, op een wijze waar tegen menig ethicus en moralist
- bevreesd wellicht voor eigen chaos - protest zal aan teekenen. Doch zijn werk is
dat van een waarachtig fellevend mensch en waarheid spreekt uit al zijn woorden.
Hevig gevoelen we hoe deze werken moesten worden geschreven, hier niet als bij
zoovelen, slechts doel is louter weergave van sexueeel verwildering, waarvan we
de psychische noodzaak niet gevoelen.
Met zijn werk ‘Christiania Bohème’ maakte men in Duitschland reeds jaren geleden
kennis. Het was geloof ik, Richard Dehmel, die dit werk bij zijn landgenooten
introduceerde. Hoe origineel en merkwaardig was reeds dit werk. Dit was een ander
geluid dan van Ibsen en Björnson. Welk een verschil, Björnsons' goed en goedmoedig
optimisme en Jägers cynisch pessimisme. Het zal dan ook niemand verwonderen,
dat een werk als dit, dat zulk een geest ademde, toentertijd na eerst een kortstondig
literair schandaal te hebben veroorzaakt, op den achtergrond geraakte en het eerst
thans, nu het geestesleven andere factoren behoeft, weer naar voren wordt gehaald.
O, er zijn vele stellingen en beweringen in dit boek, die ons thans ouderwets
aandoen. We zullen aan Jäger's redenaties over de vrije wilskwestie niet meer dàt
gewicht hechten van eenige tientallen jaren geleden. Ook zijn literair program vóór
in het boek, waarin hij aanspoort niet alleen de schoone, doch ook de schaduwkanten
van het leven te zien, kunnen we verouderd noemen, zoo we slechts erkennen dat
het werk zelf nog steeds een groote waarde bezit, al mogen we dan ook over enkele
te hartstochtelijk verdedigde stellingen, misschien bedenkingen koesteren en ook
de levenshouding van sommige zijner personen in enkele opzichten veroordeelen.
‘Christiania Boheme’ is één voortdurend pleidooi vóór vrije liefde, één verdediging
van individueele vrijheid in het huwelijk. De hoofdpersoon van het boek is een soort
Willem Mertens, zonder echter de mystische diepte te bezitten, die vaak van
Oudshoorn's figuren kenmerken. Een voortdurend verlangen naar vrouwen bezielt
hem, verslapt hem en doet hem en eenige lotgenooten, eveneens gekweld door de
brandende vraag, eveneens schuw en onmaatschappelijk geworden, avonden lang
deze kwesties bespreken. Met groot psychologisch indringingsvermogen heeft Jäger
ons de sexueele ellende van deze knapen geteekend. Het idee van de ‘Erosschule’
komt dan in hem op, een school, waarin de vrouwen reeds heel jong vrije liefde
zullen leeren, gewaarschuwd zullen worden tegen de beperking van het individu,
die in het maatschappelijk huwelijk op hen wacht. Herman Eek, de hoofdpersoon,
houdt dan lezingen, eerst in arbeiderskringen, dan onder studenten en verkondigt
ook daar zijn idealen van vrije liefde, doch wordt gehoond en uitgestooten. Vol van
een groote drang, enkel het goede te doen, is steeds zijn betoog, toch moet hij
echter door de vele tegenwerking die hij ondervindt, wijken. In overleg met zijn
vrienden schiet hij zich dan voor den kop: ‘dann wurde ein Droschke geholt, und er
wurde ins Spital gefahren. In voller Uniform auf einen Tisch in den Leichenkammer
aufgestreckt daliegend, wurde er von dem Reserveartst untersucht und der Tod
constatiert.
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‘Sehen Sie nach, ob es Syphilis ist,’ sagte der Reserveartzt zu einem der Volontäre,
als er fertig war.
Der Volontär knöpfte Jarmanns kleider auf und untersuchte ihn: ‘Nein, es ist nichts
zu sehen.’
Der Reserveartz stutzte: ‘Vier und zwanzig Jahre - und keine Syphilis. Was konnte
es dann sein? Dann musste er geisteskrank gewesen sein.’
Een roman in den gewonen zin des woords was het werk niet, als zoodanig kon
het zelfs gedeeltelijk al mislukt worden beschouwd. Te veel dagboek-fragmenten,
uitwijdingen en redevoeringen en zeker ook de innerlijk te verscheurde ziel van den
schrijver verhinderden een gave conceptie.
‘Ein entzetsliches Buch mit dem Revolver vor der Stirn geschrieben’ noemde
Garborg dit vooral cynische werk, achter welks cynisme men echter een groot
mensch vermoedde, in zijn edelste en beste gevoelens door een laaghartige
bestrijding gekwetst en die het gewaagd had een waarheid te prediken, die in dien
tijd nog geen waarheid heeten mocht. Het was zoo eerlijk dit werk, van een goddelijke
schaamteloosheid, er zat zóó'n heerlijk brok fel leven in. Of het dan geen
schaduwzijden had? O, zeker. Het is vaak te onwijsgeerig, de schrijver draaft wel
eens door, doch aan het eind van het boek waar Jäger de grafrede over zijn
hoofdpersoon laat uitspreken, zoo cynisch en raak, moeten we toch erkennen een
wel zeer bijzonder werk te hebben gelezen.
Het boek werd verboden, als voortaan elk nieuw werk van Jäger, de schrijver zelf
tot gevangenisstraf veroordeeld. Vrienden echter noodzaakten hem naar Parijs te
ontvluchten. Hij heeft echter tijdens zijn proces eene vrouw ontmoet - de Vrouw in
zijn leven - voor wie hij nu in Parijs bemerkt een groote liefde te gevoelen.
In ‘Kranke Liebe’ nu - want het geheele werk is autobiografisch en geen enkele
naam gefingeerd - krijgen we het dramatische relaas van deze liefde, zeker een der
verschrikkelijkste en meest verscheurende verhoudingen, die ons in de literatuur
bekend zijn. Eerst, zich zijn groote liefde nog niet geheel bewust, correspondeert
hij met haar van uit Parijs, waar zij hem bezoekt. Pas na haar vertrek bekent hij haar
geheel zijn gevoelens, waarna hij haar naar Noorwegen volgt en zich tevens ter
beschikking van de rechtbank stelt. Daar hij tegelijkertijd echter een verzoek om
uitstel indient, blijft hij voorloopig nog op vrije voeten. Dan vangt deze groote
liefdesverhouding aan, psychologisch zoo ingewikkeld en verstrikt, en wortelend in
masochisme en sadisme als slechts zelden beschreven is.
Pathologie in de literatuur? Ik hoor de vraag - die een zekere angst verraadt reeds stellen. Zeker is hier pathologie - die we echter om de waarachtige en ten
hemel schreiende dramatiek, om de zoo groote eerlijkheid van den schrijver onder
oogen dienen te zien.
Waarom deze groote liefde tot een drama werd?
Omdat Jäger, als gevolg van een geslachtsziekte en een verscheurd zenuwstelsel
- sexueel een wrak is, de Minnaar in hem ondanks hevig verlangen niet in staat is
de Vrouw te bevredigen. Men zal geneigd zijn een werk als dit enkel als
studiemateriaal voor een Krafft Ebing of Havelock Ellis te beschouwen. Zeker is het
voor dezen van onschatbare waarde, echter ook voor ons daar hij ons veel ver-
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borgens openbaart en ons dit alles met de pen van een waarachtig kunstenaar
beschrijft.
Er schuilt echter één gevaar in dit boek teweeggebracht door het autobiografisch
karakter. Zeer ten onrechte geeft Jäger de schuld van de beëindiging dezer
verhouding aan de Vrouw en vergeet hij - ik spreek hier niet uit een oogpunt van
moraal - zijn eigen physieke gesteldheid.
Lang duurde de verhouding en hield de vrouw haar slepende in de hoop op
hernieuwing der krachten van den man, in de hoop op - potentie. Ten slotte beëindigt
zij echter haar verhouding met Jäger en sluit ze met den schilder Björk een regelmatig
burgerlijk huwelijk - hetgeen we haar niet kwalijk kunnen nemen.
‘Ein zu frühe geborene Sohn der Zukunsft’ zooals de vertaler hem in zijn voorrede
noemt, een martelaar is Hans Jäger dan ook niet - wel een groot lijdend mensch,
die in niets ontziende eerlijkheid deze verhouding neerschreef. Hier ligt dan ook de
groote waarde van het werk.
Lang heb ik geaarzeld eenige korte regels over dit boek te schrijven, immers zoo
ergens, dan zijn hier Whitmans woorden van toepassing: ‘Camerado, this is no book.
1)
Who touches this book touches a man’.

Ottokar Brezina. Winde von Mittag nach Mitternacht. Kurt Wolff Verlag,
München.
Ottohar Brezina, Baumeister am Tempel. Kurt Wolff Verlag, München.
Het is aan het werk van vele jongeren waar te nemen, dat de hedendaagsche
Duitsche letterkunde velerlei Tsechische invloeden ondergaat. Wijzen we slechts
op het werk van Ehrenstein, Max Brod, Werfel, op het rijpe werk van den jongen
Ungar.
In Praag is een zeer ontwikkeld literair leven en er zijn symptonen waar te nemen,
dat misschien van hieruit - waar de germaansche-romaansche en de slavische
cultuur elkaar ontmoeten - een nog grootere diepgaande invloed zal worden
uitgeoefend. Veel wijst er op dat Praag weer een cultuurstad van den hoogsten rang
zal worden gelijk het in vroeger eeuwen geweest is. Ons ontbreekt hier de ruimte
cultuur-historisch na te gaan hoe groot reeds in vroeger tijd de invloed der Tsechische
cultuur op de Duitsche was. Namen echter als Comenius en Huss brengen ons dit
onmiddellijk in herinnering, terwijl ook onze gedachten naar de tijden van Humanisme
en Reformatie gaan. Reeds Goethe en ook Herder erkenden deze invloeden en
ondervonden ze.
We dienen met dit historisch verleden rekening te houden, wanneer we op het
werk van Ottokar Brezina wijzen. Zou de Tsechische invloed thans hernieuwd
worden? Want dit werk - waarin Oost en West-Europa elkaar ontmoeten - zou een
waardevolle bron voor de Duitsche letterkunde kunnen zijn. We twijfelen

1)

Zoo het volledige werk van Jäger verschenen is hopen wij er uitvoeriger dan in deze kroniek
het geval kan zijn, op terug te komen.
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echter of deze haar zal ontdekken. Hulde aan Franz Werfel die ons deze verzen
vertaalde en er ons mee bekend maakte.
Ottokar Brezina (geb. 1868) geldt in zijn land voor den grootsten dichter en we
hebben slechts enkele zijner breedgolvende religieuse verzen te lezen om in te
zien, dat hier inderdaad van een zeer groot dichterschap sprake is. Hij lijkt mij zeker
een der grootste onder de lyrische dichters van hedendaagsch Europa, een ziener
en religieuse verschijning, wiens verzen mij waardevoller toeschijnen, dan die van
Tagore en deze in waarachtigheid overtreffen.
Frühschein künftiger Morgen spiegelt im Lächeln eures Schweigens vor aller Antwort,
euere Gedanken gleichen den Aehren, die überreif selbst sich erschlieszen.
Zeit der kürzesten Abende kam. Von Wipfeln geschüttelt, sanken die Blüten zur Erde,
Tagduft irrt durch die Nacht. Schon stieg euren Himmel hinan die Konstellation des
Sommers.
Und noch in euren zerstreutesten Blick verfangen sich fallende Sterne.
Gelächter durstigen Bluts und Schrei genügt nicht mehr der reicheren Seele.
Es fühlt ihr mächtiger Wahn die Kraft, die Schmerzen der Zeiten zu tragen,
zu sprechen die Sprache, darin die Liebe die Tiefen des Todes erkennt,
und Agonie nur Ekstatisches Lächeln der Liebenden ist und Lust sind zer stürzende
Welten.
(Denn durch Ruinen wandelt die Seele den Weg zu höheren Licht auf
und Schmerz ist Vorwurf vereinzelten Seins.)

Vaak houden zijn gedichten het midden tusschen de extatische verzen van Whitman
en het dionysische proza van Zarathustra, terwijl ze ook wel aan verzen van Mallarmé
of Claudel verwand zijn. Ze hebben een breed donker rhytme, zooals ik nimmer in
mijn literatuur ontmoette en het is een zware, doch dankbare taak Brezinas rhytme
te volgen.
Vaak is hij profetisch en doet hij een machtige philosofische rijpheid vermoeden,
dan weer gaan verfijndheid, religie en extase harmonisch bij hem samen:
In Farben unzichtbaren Spektrums entzünden sich meine Bilder schweigend in Hehre
Ihre Schatten werden gelegt sein durch das blendende Strahlen der irdischen Lichter.
Doch ihre Lichter durch deinen Schatten und in deine asyan-ptotischen Punkte
Werden sich die Strahlen ihrer Perspektiven zu Brennpunkten vereinen.

Vergelijken we Brezina's dichterschap eens met dat van George. Welk een verschil.
Bij George, ondanks zijn ongetwijfeld zeer groot dichterschap, domineert steeds
het eigen Ik, wordt steeds een strijd in eigen binnenste gestreden, is een gedurig
smachten naar verlossing merkbaar - een niet los kunnen komen van de stof.
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Brezina echter is een kind van God, een menschenkind in de wijde natuur en onder
den grooten hemel, wiens leven en lijden is als dat der elementen.
‘Nächte der Heiligen welche knien in Dankgebeten für Ernte die ganze sie verteilt
an die Brüder.
Uber Ackerpfade kehrten sie heim die Hablosen eingesehen vor Höhe der eigenn
Ahren.’

Men voelt hier het diepe mystische besef van den dichter, dat zich slechts bij een
zeer enkele openbaart, een klank, die thans honderden jaren na Meester Eckehart
voor het eerst weer - zij het dan ook in een nadichting - in Duitschland vernomen
word:
‘Erlössing von mystischer Schuld war ihnen Schmerz und Arbeit.’
De diepste deemoed groeit bij Brezina tot een groote liefde uit. Hij wil een zegen
voor zijn medemenschen zijn, het geluk der gelukkigen verhoogen, het leed der
lijdenden verzachten. En van een groote kosmische kracht worden telkens zijn
verzen:
Aber in Klirren der Becher feiern ihr Gastmahl die Fürsten der Nacht.
In Blicken gefangner das Kasen von Schöpfern
Eroberung der Erde und Himmels.’
Wat Dostojewski in de Russische letterkunde is, schijnt mij Ottokar Brezina in de
Tsechische. Moge ook hij evenals de dichter der Karamasoffs meer voor de
openbaarheid treden en deel hebben aan de Europeesche cultuur.
Want ook hij is: ‘ein Baumeister am Tempel’.
NICO ROST.

Literatuur.
Grenzen, roman door E. d'Oliveira v. Munster's Uitgevers-Maatschappij.
Amsterdam 1921.
d' Oliveira gaat dan eindelijk een nieuwe weg.
1)
Zijn eerste roman , volledigheidshalve hier vermeld, bevatte in dit opzicht geenerlei
voorspelling. Geschreven onder zeer sterken naturalistischen invloed (van Deijssel,
Querido), in exuberante stijl, stroef van compositie, draagt dit werk de onmiskenbare
sporen van talentvollen jeugdarbeid, niet van modernistische aspiraties, daartoe
toonde het een te degelijke, overtuigde techniek.
Het is buitengemeen verheugend, derhalve, dat de schrijver den moed bezat het
reeds fraai effect zijner technische bekwaamheid te negeeren en de ondankbare
taak op zich te nemen een juistere verhouding te zoeken tusschen vorm en inhoud
zijner artistieke uitingen dan de ten naaste bij overgenomene van zijn groote
leermeesters.
Want hierop komt ten slotte het - in zijn meest anti-aesthetischen vorm -

1)

‘De Draaikolk’, verschenen 1908, door een welmeenend uitgever ‘Quasi-socialisten’ gedoopt.
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‘stijl’- zoeken der jongeren neer: dat zij een hiaat weten tusschen de (traditioneele)
techniek en hun levensbeschouwing in den ruimsten, niet-intellectueelen zin van
het woord. Vandaar de vele artistieke afdwalingen, vandaar het soms vertwijfeld
verlangen naar groote kunst en een er mee gepaard gaande resignatie tegenover
al wat niet klassiek is!
Doch: wie zoekt zal vinden. Laten wij ons in goedbedoelde voorbarigheid niet
mengen onder het vaandel gezwaai der staag kampende theoretici. Het is waar dat
wij, vooral op litterair gebied, bedroevend weinig merken van de in talrijke varianten
geprofeteerde, moderne scheppende kunst - een nijdig wapen in handen der
tegenpartij -, maar het spoort ons aan tot dubbele tevredenheid (en voorzichtigheid
tevens) met hetgeen ons bereikt. Moge de schare der ongeduldigen dit wel bedenken!
Het moet d'Oliveira, nà zijn eersten roman, duidelijk zijn geworden, dat het zoo
gezegde realisme in meer dan een opzicht te kort schoot waar het - inderdaad werkelijkheids-verbeelding gold, gelijk toch de kunst - realistisch geformuleerd beoogt. Immers reëel heette slechts het zintuigelijk-waarneembare (de idee stamt
- dit ter veralgemeening - uit een positivistische denkperiode), wat daarbuiten viel
bleef artistiek onbewerkt (men interesseerde zich hoofdzakelijk voor verschijnselen)
of werd, lichtelijk ironisch, als ziekte-verschijnsel verklaard en.... vermeden!
Deze eenzijdigheid maakte de roman min of meer tot een interessant commentaar
op de wetenschappelijke psychologie, voorzoover hij niet degenereerde naar de
iet-wat scabreuze amusements-litteratuur.
Hoe hem te redden uit deze dubbele impasse?
Slechts één geneesmiddel, waarvan men trouwens het noodzakelijk-voorloopige
zal moeten erkennen, schijnt mogelijk: een overwegend-intellectueele wederopbouw.
(Ik verwijs in dit verband o.m. naar de ‘moderne’ poëzie van J.K. Bonset: X- beelden
en Paul van Ostaijen: Bezette Stad).
Ook d' Oliveira beweegt zich - wellicht te veel, hierover later - in die richting. Het
zal goed zijn, als intermezzo, een opsomming te geven van de voornaamste
verschilpunten tusschen ‘oude’ en ‘nieuwe’ roman.
Allereerst de compositie: werd vroeger een roman geconstrueerd (s.v.v.) naar de
uiterlijke accenten eener verbeelding, zoodat de hoofdstukken bepaald werden door
b.v. zons-ondergang (het einde van een dag), thans wordt hij uitsluitend gebouwd
volgens de beklemtooning van het innerlijk gebeuren, met dien verstande, dat in
elk hoofdstuk een levensphase tot ontplooiing komt. Het behoeft geen nader betoog,
dat ‘oude’ en ‘nieuwe’ methode vaak parallel - maar ook niet méér - kunnen loopen.
Ten tweede de woordkunst: het impressionistisch woord-gebruik wordt vervangen
door het - men schrikke niet! - abstract-beeldende, enkele beelden (geen
metaphoren) nemen de plaats in der gedetailleerde schildering. Aan het werk van
d' Oliveira laat zich dit ingrijpend verschil gemakkelijk demonstreeren:
Een fragment uit ‘de Draaikolk’, pag. 35/36).
‘'t Was 'n danszaal. Groote spiegels vormden de wanden, en schenen tot vele,
vele andere hel-lichte zalen te geven toegang. Op machtige, bontbeschilderde
pilaren rustte 'n breed balkon, dat trok 'n statig halfrond in stoeren
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zwaai voor 't podium, - en de met blinkend gulden bies omzoomde balustrade toonde
'n azuren wolkjesrijk, waar dansten roze engeltjes, mollig en gracelijk, omspeeld
door statig uitvallende gele linten, die golfden breed tusschen hun huppelende,
plooiende beentjes, en over hun ronde, witgevlerkte schoudertjes. O! wat dansten
ze luchtig-losjes, de blonde hemelkindertjes, hand in hand rondom de zaal
opzwaaiend de lenige vleeschpootjes, en spring-zwevend over elkaars schouders;
omhoog, zich opwerpend in de azuren wolkjes, aanvallige vogelmenschjes; en
zwierden, wijdbeens-dansend, op langs etherische wolk-kolommen, tot aan de bolle
zoldering, waar ernst-diep-blauw hing de volle zomerlucht, plechtig-ronde
paradijsvloer; daar wandelden statig volwassen hemelmenschen: krachtig gespierde
naakte mannen; en vloeiend gevormde slanke vrouwen met welige borsten lichtend
als bolle glazen vazen, en z'omarmden elkaar met naakte armen, en naar elkaar
gekeerde popperige hoofden, waarin de blauwe oogen wellust-zaligheid
uittoeterden...’
(Een fragment uit ‘Grenzen’, pag. 106).
‘Zijn weg naar huis voerde hem door het rood- en- zwarte stadsdeel waar de
dieven en de deernen loeren. Ruige smalle huisjes, bouwvallig en verweerd, leunden
er tegen elkander en de koepeltoren van een verlaten kerk stak daar boven uit. Als
nu des avonds achter al die doffe vensters het rossig-gele lamplicht flikkerde,
weer-glimmend op gordijn flard en waschgoed, ingeslurpt door het krinkelende
stoffige grachtwater, smolten al die huisjes samen tot een bouwvalligen kolossalen
tempelburcht, met boosaardigen moedwil ineen gevoegd van zware, uitgeholde
pilaren, luchtbruggen die nergens heenvoerden, smokende minarets, kelders die
bij vloed onderliepen en gekanteelde wenteltrappen, die eindigden in de maan.
Daarbinnen bij een offervuur in bloeddamp werd een wreed rituaal voltrokken:
morsige priesters met pofpetten rekten vrouwen op het tortuur, alvorens hun een
slagader te klieven en de half-geronnen levenssappen door porfyren trechters in
haar kapot-gerukte buiken terug te voeren. Het vuur siste om de geroosterde lijven.
Trillend gillen en rauw-rustig lachen mengden zich in lang uitgehaalde godslasterende
leizen, door de wurgkreten van de orgelpijpen ondermijnd.’
Mij dunkt: deze rijkelijke citaten behoeven geen commentaar en zij maken wellicht
tevens overbodig een nadere verklaring van den, niet zonder excuus gebezigden,
term: abstract-beeldend, vooral, in dien men de gecursiveerde woorden als
uitgangspunt neemt.
Ten derde ‘het probleem’: oorspronkelijk een psychologisch conflict, in de laatste
jaren gecompliceerd tot sociaal-psychologisch conflict. Dit wordt door geen waarlijk
modernen romancier meer als zoodanig aanvaard. Het gaat bij hem niet om de
oplossing van een (liefst: actueel) vraagstuk, maar om de verbeelding van een
levensgeheel, waarin ‘de’ conflicten noodwendige, doch nimmer heerschende
momenten zijn.
Ten laatste de tendenz: het pure naturalisme aanvaardde wezenlijk l'art pour l'art,
bezat aldus ‘slechts’ een aesthetische tendenz, zijn epigonendom verwierf zich
overtuigingen van anderen aard: ethisch, religieus, sociaal. Zóó ontstonden
richtingen: de ‘realistische’, de christelijke, de proletarische roman.
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De ‘moderne’ roman heeft als (natuurlijke) tendenz de persoonlijkheid van zijn
schepper, geen-andere.
Misschien hebben deze hoogst beknopte aanteekeningen eenigszins een
aanwijzing kunnen geven, omtrent de lijnen, waarlangs zich de ‘moderne’ roman
(niet alleen hier) schijnt te gaan ontwikkelen.
Thans een bespreking van d' Oliveira's werk.
Als geheel acht ik het volkomen geslaagd. Het is onnoodig hieraan nog meerdere
woorden toe te voegen: de kranige prestatie - helaas, wat is banaler dan den
loftrompet te steken! - getuigt voor zich zelf.
Tegen enkele détails zijn bezwaren te maken:
1. Wat het uiterlijk betreft: hoe duldde de schrijver een dergelijke profanatie! In
gemoede: wat meent de firma van Munster toch te bereiken met illustratieve
bandteekeningen? Dit is de derde. Ik weet niet welke de meest smakelooze is. 2.
de - zie boven - zuiver intellectueele gedeelten. Zij kwamen reeds in zijn eersten
roman voor, werden daar door Querido treffend gequalificeerd als
‘lyrisch-contemplatief’. Hier zijn zij contemplatief, zonder meer. b.v. (pag. 176)
‘Ze was op 't moment zonder.
- Zonder?
Toen ze het hem had uitgelegd, lachte hij als een wijs man... Het woord waarmede
de proletarier te kennen geeft dat hij “weer” werkloos is, en daarmede niet alleen
zijn bron van bestaan maar ook zijn verband met de productie, dus met het
wereldbestel, kwijt is, gebruikt de moderne, fragile huisvrouw om bevallig-cordaat
uit te drukken, dat ze weer door haar dienstbode is verlaten en nu niet alleen werk
moet doen dat veel te grof voor haar is, maar zich bovendien niet kan uitleven (wat
ze anders toch niet doet).’
3. de ongepermitteerd- ‘sentimenteele’ uithaal - dit werkt zeer teleurstellend - nà
de crisis. (Leo de Kemp beheerscht zich op het beslissende moment tegenover
Karla, de vrouw van zijn vriend, met wie hij maanden geraffineerd heeft gespeeld.)
‘Karla, blozend, de handjes voor de heete oogen vindt moed tot spreken:
‘Waarom ‘neen’, Leo?
‘Zij begrijpt zijn antwoord niet.
‘Neen! zegt hij met zware stem, ‘neen! omdat.... ik je liefheb Karla. Omdat ik je
liefheb door het mooiste dat je bezit, en dat voor je zelf een geheim is, als een
dochter van den Vader wiens zoon ik ben ‘Door je droomende ziel heen zie ik God.
En omdat ik in mijn slechtheid je gebracht heb in deze slavernij, terwijl het mooiste
om je roept om vrijheid - je grijze oogen met de roodgouden tinteling er in, je vrije
rustige manier van gaan, je onophoudelijk verzet tegen een man die je persoonlijkheid
onderdrukt.... daarom kan ik nu niet anders meer dan je liefhebben.’
Het gaat hier natuurlijk, met voordacht plaatste ik daarom aanhalingsteekens,
niet om het sentimenteele an sich, daartoe is het begrip ‘sentimenteel’ te zeer van
individueele stemmingen afhankelijk, maar om de woord-rethoriek, die het gevoel
luidruchtig begeleidt.
4. Willem de Kemp's aanteekeningen in zijn zakboekje. Zij geven een m.i.
overbodig, want te nadrukkelijk resumé van het verbeelde levensgeheel. Voor
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den schrijver zelf mogen zij van hooge waarde zijn, zijn werk wrijven zij een zekere
gewildheid aan, die de overigens voortreffelijke kwaliteiten van zijn boek slechts
schaadt. Eindelijk: een ‘moderne’ Hollandsche roman! Het koor der spotters moge
invallen!
ROEL HOUWINK.

Nederlandsche Lyriek vanaf de dertiende eeuw tot 1880, verzameld door
Th.E.C. Keuchenius, toegelicht door Dr. D.C. Tinbergen. Eerste Deel:
De Middeleeuwen. A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij. Leiden.
Dit is nu eens een bloemlezing voor de ontwikkelde en belangstellende leek. Niet
voor middelbare scholen, niet voor kweek- en normaalscholen, zelfs niet voor hoge
scholen; d.w.z. dat er niets weggelaten of veranderd hoefde te worden en dat we
niet vóór een zgn. diplomatieke uitgave onze hersens afpijnen om een deugdelike
zin er uit te halen of er in te leggen; maar dat we een goede textkritiese uitgave voor
ons hebben, die in alle opzichten aan de eisen der wetenschap voldoet en tevens
rekening houdt met het verstand en de kennis van de niet-door-vakstudie-in 't
Middelnederlands-geschoolde lezer. Toelichtingen en woordverklaringen konden
niet beter zijn en waar Dr. Tinbergen een vraagteken gezet heeft, zal dat voorloopig
wel blijven staan. Ook uit de gekozen gedichten blijkt, dat de bloemlezers goed in
de Middelnederlandse letterkunde thuis zijn. Zij hebben overal de beste redactie's
gezocht en geen liederen opgenomen, die al te bekend zijn.
Een andere vraag is, of de gekozen gedichten een zuiver beeld geven van de
middelnederlandse lyriek en of zij door schoonheid boven de niet-gekozene
uitmunten. Zolang hoedanigheid in de literatuur boven hoeveelheid gaat, is dit m.i.
niet het geval. De moderne devotie (15de eeuwse mystiek) of ruimer genomen het
geestelik lied is te sterk vertegenwoordigd. Al die gedichten uit de Berlijnse
handschriften, waarvan het motief en de uitwerking daarvan, voortdurend hetzelfde
zijn - Maria-aanbidding, samenspraken tussen Jezus en de ziel, verlangen van de
ziel naar het hemels Jeruzalem, enz - zijn volstrekt niet zonder uitzondering mooi,
- er is vaak meer conventie dan innigheid in - en rechtvaardigen niet de grote plaats,
die zij in de bloemlezing innemen. Men kan zonder overdrijving zeggen, dat twee
derde van het boek uit geestelike liederen bestaat, voor het merendeel ontleend
aan Knuttel's dissertatie: ‘Het Geestelijk Lied in de Middeleeuwen’. En wanneer men
nu wil betogen, dat dit de ware stand van zaken weerspiegelt en dat inderdaad het
geloof zoveel groter plaats innam dan de liefde en de wereldse aangelegenheden,
dan nog is het onbillik, dat Hadewijch en Maerlant er zo kaal afkomen. Zes kleine
bladzijden voor Hadewijch, vier nog kleinere voor ‘der dichteren vader’. Waarom
van Maerlant niet behalve ‘Van den vijf vrouden’ het ook beknopte ‘Van ons Heren
Wonden’ opgenomen? Daaruit krijgt men beter voorstelling van wat de taal vermocht
en de letterkunde was, dan uit die bladzijden na bladzijden verzuchtingen van
ongenoemden, mannen en vrouwen, wier liederen zich evenmin als zijzelf van elkaar
onderscheiden. Zonder schade voor het boek hadden er een tiental gemist
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kunnen worden. Waarmee dan tevens het aantal reproductie's van middeleeuwse
Jesusschilderingen met eén of twee beperkt was geworden. Het te omvangrijke
boek zou er alleen maar bij winnen en nog beter worden dan het al is.
MEA MEES-VERWEY.

J. Koopmans, Middelnederlandse Romans. Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgeversmaatschappij (Serie Nederlandsche Kunst No. IV), 1920.
Er zijn examens, waarop men naar de kennis van den candidaat omtrent den inhoud
van enkele Middelnederlandsche ‘ridderromans’ pleegt te vragen. En daar vele van
die romans ietwat bezwaarlijk te onthouden en uit elkaar te houden zijn, heeft de
heer Koopmans den ongelukkigen den weg min bezwaarlijk gemaakt door een
hulpmiddel dat men, met onpleizierige minachting voor wie ervan gebruik maken,
een ‘ezelsbrug’ pleegt te noemen. De heer Koopmans dan heeft den inhoud van
eenige van die romansche verhalen kort saamvattend weergegeven en in die
saamvatting, benevens in enkele woorden vooraf en daarna, den geest van het
werk willen voelbaar maken en eenigermate doen zien als uiting van den geest van
die latere Middeleeuwen waarin deze gedichten ontstonden en bewerkt werden in
't algemeen. En toen is de heer Vorrink, de redacteur van de serie ‘Nederlandsche
Kunst’ gekomen, en heeft den heer Koopmans verzocht, die parafrazes die hier en
daar in ‘Taal en Letteren’ verspreid lagen, en waarnaar veel vraag schijnt te zijn,
samen te voegen tot een boekje. Dit deed de heer Koopmans. En hij verklaart: ‘Er
is voor deze uitgaaf niet zoo heel veel in (deze opstellen) veranderd’. ‘Doch,’ gaat
hij voort, ‘om ze als een geheel te geven, eisen ze een korte toelichting als een hen
gezamenlik omsluitende band.’
Naar den vorm is dit laatste parmantige zinnetje niet fraai; maar, wat van meer
belang is, naar den inhoud is het, dunkt mij, ook nogal bedenkelijk. Want het schijnt
mij - ook na de lezing van wat hierop volgt - dat géén korte toelichting deze
verzameling korte inhouden met-weinig-meer kon maken tot wat men van een boek
met den titel ‘Middelnederlandse romans’ mocht verwachten; en wat in een serie
‘Nederlandsche Kunst’ op zijn plaats zou zijn.
In dat werkje worden dan besproken en eenigermate gekarakterizeerd de Torec,
de Moriaen, de Ferguut, de Walewein, de Karel ende Elegast en Alexanders Geesten.
Dit is een door geen ‘Voorwoord’ goed te praten slechte keus. Men moet, als men
een boekje ‘Middelnederlandse ridderromans’ uitgeeft, of alle ridderromans en
fragmenten van ridderromans, die over zijn, daarin bespreken; of men moet een
keuze doen, waarin de verschillende ‘matières’ én de verschillende tijdperken zijn
vertegenwoordigd en zijn onderscheiden. Dit deed de heer Koopmans geenszins;
de opsomming der door hem besproken werken toont het reeds aan. Waarom in 's
hemelsnaam vier van de z.g. ‘Britsche’ romans, géén van de Oostersche; zelfs niet
de ‘Floris ende Blanchefluer’ noch de ‘Parthonopeus’! Ik kan me géén oorzaak
begrijpen, die hier als een reden zou kunnen gelden.
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En ook anderszins is de manier, waarop de heer Koopmans zijn taak heeft opgevat,
te betreuren. Een Nederlandsch boek over ridderwezen en ridderromans konden
we opperbest gebruiken; en dat boek zou, als het een goede samenvatting was,
niet omvangrijker behoeven te zijn dan dit; maar de auteur zou van breeder studie
blijk moeten geven, dan de heer Koopmans in dit geschriftje blijkbaar wenscht te
doen. Een strikt-afzonderlijke behandeling der verschillende romans ware niet
noodig, zelfs niet gewenscht; ze mochten dienen tot illustratie van het te ontwerpen
beeld van de oude maatschappij en de oude kunst; waarbij vooral historische
gegevens van elders dan uit de litteratuur, en een nauwkeurige vergelijking van
oorspronkelijk en vertaling voor het inzicht in leven en kunst van onze middeleeuwen
van belang zouden zijn.
Maar... waar bleven dan al die meesters die examen moeten doen, om dan later
weer in dat vak te kunnen examineeren? Die zijn toch eigenlijk meer gediend van
practische, kleine, soliede ezelsbruggetjes?
't Is waar. Ik vergat een oogenblik, dat de Nederlandsche litteratuur er eigenlijk
alleen is om ermee te meesteren en bemeesterd te worden....
Laat ik dan alleen nog maar een heel enkel woord zeggen over dit boekje zooals
het daar ligt, met zijn geringe pretenties. En opmerken, dat het in 't algemeen, en
in 't bijzonder daar waar de auteur geleerd-gebarig optreedt, slecht, slordig, vooral
troebel gedacht en geschreven is. Als de schrijver zich bepaalt tot het navertellen,
voldoet hij ons beter; al zouden we sommige ‘grappige’ accenten gaarne voor een
meer archaistischen toon ruilen. Overigens zijn de laatste drie opstellen van de
bundel wel beter dan de voorafgaande. Het geheel echter doet, ook door de
knoeierig-onklare schrijfwijze, 'n beetje naar aan, en voert ons heelemaal niet op
naar de ridderlijke droomen van een woesten en ruwen en door wondere geloofsen fantaizieglansen doorschichten tijd.
J.L. WALCH

Elegast (Pieter van Rossem), Verzen. Den Haag, ‘Ons Vaderland’, 1920.
In hoeverre Elegast - de naam van den banneling, die, ondanks geleden onrecht,
vóór alles zijn koning trouw bleef - een gepast pseudoniem is voor een Vlaamschen
balling-activist, zullen we hier niet verder onderzoeken. We mogen de vraag echter
wel even opwerpen, waar de heer Leo R. Delfosse het noodig vond, in zijn inleiding
het pseudo te verklaren, en de dichter zóó veel prijs op dezen naam bleek te stellen,
dat hij hem - zelfs mét zijn eigen naam! - op het titelblad vermeldde.
Maar - what 's in a name? De verzen zelf dan....
De verzameling is opmerkelijk door de geringe zelfcritiek. Als de dichter er de
helft had uitgeschift, zou hij een mooi geheel hebben gegeven. Want hij heeft de
eigenaardige Zuidnederlandsche jonge-kracht; die soms met groote zuiverheid
opwelt, in de gestalte van rake en stoute, ook wel van fijnstemmige verzen; ook:
verzen, waarin de simpele-en-kernachtige rhythmedreun van het volksliedje naklinkt.
Terwijl die jonge-kracht hem een andere maal onbezweken laat voortdraven door
ongevoelde beelden en gezochte rijmen, of hem laat voortschallen met 't bekend
Zuiderbroederlijk gebral.
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‘Eros en de Dood’ is de beste afdeeling van het boekje. Laat ik, om den dichter goed
te introduceeren, er dit gedichtje uit overnemen.
De brand die over de wereld slaat
zoo groot, zoo rood, mêedoogenloos,
Ziet niet en weet niet hoe ons broos'
en jonge hart in hem vergaat.
Z'n gloed is op je blank gezicht
als rozen rood, als rozen schoon;
'k Zie in je oogen als 'n woon
in donker woud bij manelicht.
Met jou ben ik zoo ver gevlucht
tot op den laatsten hoogsten berg.
De zee van vuur golft aan nu. Berg
je oogen voor die vlammenlucht.
Ik voel m'n laatste dronkenheid
branden in m'n hoofd als pijn,
En zie je oogen nog -: ze zijn
als poorten van 'n eeuwigheid.

J.L. WALCH

Daadlooze Droomen, door Ada Gerlo, Mpij. voor g. en gk. lect.
Amsterdam 1920. 2e dr.
Het gevaar van een romantischen levenshouding, den hang naar een droom-leven,
die in negen tienden der voorkomende gevallen voor ons, niet geniale menschen,
eigenlijk angst voor de werkelijkheid, geringe leefkracht beteekent, het gevaar van
dat romantische is het sentimenteele, het zelfbeklag, dat alle feiten en toestanden
liefst tot huilerige naargeestigheid vervormt en huilt om te huilen. Mij dunkt, dit boek
in aanmerking nemende, dat Ada Gerlo het gevaar dier sentimentaliteit aardig te
boven raakt. Niet dat zij er ooit onverdeeld aan toegaf, aan die zelfpose van verdriet.
Altijd heeft zij de kleine en fijne ironie bezeten, de ironie van de détails, zooals b.v.
waar zij een meisje, dat met een zwaar kapot hoofd een briefje schrijft om haar
verbroken engagement te melden, laat twijfelen of ‘verbintenis’ ook met dt behoort
geschreven te worden. Dit is typeerend: een groot gevoel in contact gebracht met
de onbenullige noodzakelijkheden des levens.
Maar die continueele neiging tot zelfspot in kleinigheden belette toch niet, dat de
schrijfster in eenige vertalen van den bundel - die hoop ik, ook de oudste zijn - soms
danig, ‘den teugel viert’ aan dat gevaarlijk romantisch ros, over talrijke barrières
eener gewenschte nuchterheid heen. Zoo, in dat ‘Weerzien’, waar een gebroken
man (een heer-man) zijn droevige jeugdzonde belijdt, zijnde niet meer of minder,
dan dat hij eens, alhoewel verloofd en verliefd, voor zijn medische vakkennis op
reis toog en het huwelijk een jaar
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uitstelde. Dit nl. in plaats van alles terstond aan ‘de liefde’ te offeren en dadelijk te
trouwen. Zijn vroegere ‘future’ werd, uit baloorigheid om deze versmading harer
ongeduldige liefde, toen vanzelf een beroemde geleerde, doch ontgoochelde vrouw.
Dit is welletjes, dunkt mij, en een curieus bewijs van hetgeen waartoe de
romantische mensch vervallen kan. Zoo erg maakt Ada Gerlo het in dit boek niet
meer, hoewel toch Bij 't V u u r en vooral Langs den Weg nog een stevigen klap van
dien mallemolen beet kregen. Mag ik hopen, dat ook deze verhalen tot de oudere
behooren? Tenminste lijken zij minder gemeend, meer vlot journalistiek neergepend,
misschien om beloften aan tijdschriften in te lossen.
In ‘Herfst’ en ‘Over’ stijgt dan de lijn, om in Aan den rand van 't Leven en de
Cynische Historie het hoogtepunt te bereiken. ‘Over’ is 't verhaal van een ‘driehoekige
huwelijksverhouding’, die nu eens breed en modern, onbenepen en onconventioneel
beloofde te verloopen. De ‘tweede’ vrouw werd hartelijk aan den eersten huiselijken
haard ontvangen en den man zijn wensch gegund. Maar dan gaat 't juist hopeloos
mis, zegt de schrijfster, die meent, dat deze dingen niet zonder breken en scheuren
kunnen bestaan. En Herfst is dan de ‘ongelukkige liefde’ zonder eenige
sentimentaliteit, als gebaad in zelfironie... en daarom te meer smartelijk wanhopig.
Maar de hoogste trap van zelfdoorschouwing werd bereikt in de Cynische Historie,
waar de taal zelfs losser en sprankelender is dan in de overige ‘histories’, om te
verhalen van een vrouw, die zoo bang was voor de vervulling harer hartewenschen,
dat zij zich altijd uit de voeten maakte eer het zoover kwam. In dit waarlijk
luchtigvroolijk vertelde is een wereld van grimmige zotheid verwerkelijkt, een
verbijsterend hopelooze levensgesteldheid, waarvoor geluk en ongeluk al te zeer
één zijn en het leven altijd onmogelijk blijkt. Gedempter en degelijker van beelding
geeft dan ook Aan den Rand eenzelfde sentiment. Alles in alles zijn deze vertalen,
in hun fijne en veerkrachtige zegging, wel van het beste, dat men hier tegenwoordig
te lezen krijgt, zou ik zeggen.
F.C.

G. Gonggrijp-Açoka, Drama in 4 bedrijven, oestaka - Amsterdam, 1921.
Dit boekje is beelderig uitgegeven, met een bandstempel, goud en rood op grijs,
van Soerjowinoto, en een aardige letter op goed papier. Vandaar een indruk van
fijne degelijkheid, niet onwaardig een oud-Indisch spel, dat geïnspireerd werd op
een kroniek in de harde rots gehouwen door dienzelfden verheven vorst, wiens
geleidelijke zielsverheffing hier wordt verhaald.
Hoe hij eerst een krijgsheld wou zijn naar ouden trant, belust op strijd en
verovering, hoe hij vervolgens langzaam rijpte tot hooger menschelijkheid, toen een
schriklijk bloedige oorlog hem zwaar op 't hart lag en hij Boeddha's leer begrijpen
ging. Hoe hij bijna zelfs tot geheele renuntiatie van al het wereldsche gekomen was,
maar nog net bijtijds begreep, hoe zelfzuchtig het is enkel op de eigen zaligheid
bedacht te zijn en de zaken maar à l' abandon te laten, tot schâ voor elk ander. Zoo
wil hij dan niet alleen een heilige zijn, doch zelfs een heilige Koning zijn. Wat veel
lastiger is. En dankt deze zijn innerlijke metamorphose aan zijn tweede vrouw
(tweede nl. in Mormonenstijl)
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wier onfeilbare intuitieve wijsheid het rechte pad der Goede Wet vond, eer daar (om
zoo te zeggen) een haan naar kraaide. Men moet de heiliging in 't leven zoeken,
dat is de Goede Wet en tevens de moraal deze dramatische geschiedenis, die bij
alle onmiskenbare ethische verhevenheid het bezwaar heeft duldeloos vervelend
te zijn. Er is nergens in deze tweespraken, zoover ik kon gewaar worden, meer dan
lieve of ernstige of plechtige of booze ‘gewoonheid,’ en de ‘verheffing’ ligt er overal
maar boven op. Misschien dat zulk een spel op het tooneel nog meer doen zou,
dan men verwacht, omdat men, lezende, niet genoeg op de wisseling en mogelijke
kracht en stijging der tafreelen lette en het meest op de taal, die nergens boven het
platte, nuchtere of valsch poëtische uitrijst. Maar zeker is wel, dat de verheven ethiek
der centrale gedachte het succes niet zal borgen, aan het gespeelde stuk evenmin
als aan het gelezen stuk, omdat ethiek die niet leeft voor de kunst net niets waard
is. En ethisch.... dat is de indruk, dien men ten slotte overhoudt van deze edelaardige
schimmige menschen in hun schimmig verleden. Zij zijn ethisch en zij zijn flauw....
en 't geheel smaakt naar suikerwater, dat ik altijd zoo naar heb gevonden.
F.C.

Streuvels' Volksboeken. De Schoone en Stichtelijke Historie van
Genoveva van Brabant. - L.J. Veen, Amsterdam, z.j.
Dien dikken roman in twee deelen volgt dit allerpleizierigst uitgegeven ‘Volksboek’
op den voet. Het heeft een knus ouderwetschen omslag, als een behangseltje en
is door Jules Fonteijne met talrijke vignetten en randversieringen verrijkt en
opgevroolijkt. De heele historie, nu tot 95 bladzijden ingekrompen, begint waar
inderdaad het ‘verhaal’ begint: bij Genoveva's huwelijk met den paltsgraaf. De
intriges van Golo, den burchtvoogd, worden dan in eenige pagina's afgedaan, om
het grootste deel van de verdere geschiedenis te besteden aan Genoveva's
woudleven met haar zoon en haar gelukkige verlossing en eerherstel door den
berouwvollen echtgenoot. Zoo lijkt het, dunkt mij, meer op den eenvoud en strekking
der legende, dan in dat languitgesponnen realistische relaas in twee deelen, al komt
het mij voor, dat hier de ‘Wijze lessen en Raadgevingen, die Genoveva haar zoontje
gaf’, wel erg kwistig zijn gestrooid. De vroomheid en de moraal zat hem bij de
middeleeuwsche menschen nog meer in het geheel dan in de bijzonderheden des
levens, zou ik denken en er is iets zeurigs, op de wijze der begin-19e eeuwsche
kinderboekjes, in deze Genoveva-mama. Wat niet wegneemt dat dit eerste van
Streuvels' Volksboeken een fleurige vertooning maakt en werkelijk misschien ‘het
volk’ ten bate zal zijn.
F.C.

P.H Ritter jr., Het Land van Wind en Water. - C.A.J. van Dishoek, Bussum,
1921.
Welk een snoezig uitgegeven boekje is dit! Het is een roomig wit, langwerpig
octavo'tje, de tekst zwart omlijnd en tusschen breede randen, met onder en
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dikwijls ook boven een landschapje en vignetjes overal, zijnde deze, naar luid van
het titelblad, het werk van Alb. Geudens. In dit aanlokkelijk gebied heeft dan de heer
P.H. Ritter Jr. zijn reisimpressies gesteld van het Hollandsche Nooderkwartier, zijn
stoute en tegelijk luchtige karakteristieken, zijn grillige gedachtevondsten, zijn fijn
artistieke aanvoelingen van dat waterige, winderige polderland, waar immer ‘een
witte, glazene helderheid’ heerscht, zooals de schrijver zegt. En het is wel pleizierig
en aantrekkelijk om te lezen, als de zeer persoonlijke aandoeningen en duidingen
van een fijngevoelig reizigersziel, die wel eens wat pretieus en gemanireerd doet
en niet altijd echt schijnt, maar toch veel meer dan gewone menschen van het
landschap begrijpt en gevoelt.
Ik begrijp alleen niet tot welke lezers zoo'n boekje zich eigenlijk richt. Voor een
gewonen Reisgids is het tegelijk te vaag en te verheven, enkel als belletrie heeft
het toch te weinig inhoud en als (overigens voortreffelijke) journalistiek slechts
voorbijgaande waarde....
Misschien echter, dat het met zijn snoezig en vroolijk uiterlijk op de salontafel
geen kwaad figuur maakt en ook liefhebbers van aardige drukjes welkom zal zijn.
F.C.

Aan 't Minnewater, door Maurits Sabbe. C.A.J. van Dishoeck - Bussum,
1921, 2e dr.
Van de drie Brugsche verhalen, die samen dit bundeltje met den algemeenen titel
Aan 't Minnewater vormen, is een tweede druk verschenen, met een vignet op den
omslag, dat gezegd Minnewater zichtbaar afbeeld, gelijk de drie sappige
volksvertelsels ons den Brugschen ouderwetschen geest smakelijk en vermakelijk
nader brengen. Vooral het laatste geval van ‘Hoe Stientje uit den Anker gevrijd werd’
is vol van zotte leutigheid en van het beste dat Maurits Sabbe gegeven heeft, zou
ik zeggen. Het is een pleizierige bevinding door dezen tweeden druk gebracht, dat
er blijkbaar nog steeds vele gebruikers zijn van dezen eenvoudigen Vlaamschen
kost.
F.C.
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Liedjes en verzen
I.
Daar fladderde een vlinder mijn venster voorbij,
Een vlinder zoo geel als de brem in den Mei,
- Een arme verdwaalde vlinder Hij zocht in de stad naar een bloemenveld.
Hij werd door den honger ten doode gekweld.
Hij was maar een zoeker, geen vinder.
Daar neuriede een vogel een klagende wijs,
Als waar hij verbannen uit Paradijs
- Een arme verdwaalde vogel In 't rumoer van de stad viel zijn liedeken dood
En de vogel, die vlood naar het avondrood,
Waar de zon was een koperen kogel.
Daar kwam een blonde jongen voorbij,
Met margrieten als sterren en bloeiende hei
- Een arme verdwaalde jongen Met zijn oogen zoo blauw en zijn wangen verbrand,
Kwam die jongen wel zeker uit Veluweland,
Waar hij blij op de hei had gesprongen.
Met zijn blanke margrieten en purperen hei,
Liep die knaap, in 't gewoel, langs de boompjesrij,
Gevangen in zengende steenen En ik wou dat ik lag met mijn trillenden mond
Op den geurenden bloeienden heidegrond
En dat ik er stil kon weenen.
Nu haat ik de loeiende schroeiende stad,
Waar mijn hart tevergeefs om wat honing bad,
- O mijn hart is een zoeker, geen vinder! -
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En ik voel me als die bloemen, haar moeder ontscheurd,
Als die vogel, die tusschen de huizen treurt,
Als dien armen verdwaalden vlinder.

II.
Vleermuizen fladdren laag, in breeden kring,
Als bange droomen van de schemering.
Ik sta te peinzen, op het hoog balkon,
En drink den weemoed van den dood der zon.
Fluweelig streelend laat, gelijk in droom,
Een gele roos vol perzikfrisch aroom,
Terwijl ik tuur naar 't grijze wolkenland,
Haar koele blaadjes vallen in mijn hand
En mengt haar geur met d'adem van het woud Reeds, in de kamer, straalt het lampegoud,
Maar ik blijf talmen, of de sterrennacht
Mijn brandend hart vol onrust vrede bracht.

III.
Ik weet niet waaróm in die boschlaan
Ik altoos weer doolde of zat.
En de band, die me er trok, wou niet losgaan Maar het was een verboden pad.
Het sloop tusschen donkere dennen,
Een heiberm, een zode of wat.
'k Wou aan andere laantjes niet wennen Maar het was een verboden pad.
Ik kon er mijn bloed hooren zingen Geen vogel, geen ritselend blad.
En ik peinsde aan verbodene dingen,
Op dat stille verboden pad.
't Is al lang, o zoo lang al geleden,
Maar 'k weet nóg hoe 'k er droomde en er bad.
Ik weet nóg hoe 'k mijn hart heb bestreden,
Op dat heimlijk verboden pad.
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En ik rust onder andere boomen
En ik wou dat 'k dien zomer vergat Maar ik blijf er nog àltoos van droomen,
Van dat éene verboden pad.

IV.
Ik nam den liefste hoopvol bij de hand.
Hij zou mij leiden naar het Hemelland.
Hij leidde mij door droeve dalen heen.
Bij Poel-van-wanhoop liet hij mij alleen.
Ik moest doorwaden water zwart en brak Maar 'k hield mij zwevende aan een bloesemtak.
En angstvol riep ik luid den liefsten naam:
- ‘Kom weer! bevrijd me en zoeken wij weer saam!
Het Hemelland is zeker niet meer ver.
Blank in de Poel weerspiegelt al een ster.’
De tak brak, 'k hoorde een hoonlach, die verklonk.
'k Hief de armen op naar 't avondrood - en zonk.

V.
Ik wil naar je huis om je raad te vragen.
Maar neen, in je huis, wat zal ik er vinden?
- Verlaten kamers, gesloten blinden
En de heugenis aan verloren dagen.
Ik wil naar je graf om je raad te vragen
Maar dáar is alleen maar je lijf verborgen.
Toen je ziel is gestegen naar 't Land van den Morgen,
Is je moede lijf naar zijn woning gedragen.
Ik wil naar den hemel, je raad te vragen,
Maar den hemel, dien kan ik nog niet bereiken
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Die tart mij zoo trotsch, boven 't mischen der eiken.
En, bereikte ik den hemel, hoe dorst ik er klagen?
O fluister éen woord in de windevlagen!
Ik luister vol aandacht, mijn ziel zal het hooren Geen antwoord, ik voel dat 'k je heb verloren
En ik ga, óngetroost, met mijn eenzaam vragen.

VI.
De grijze dag is tranenzwaar geboren
Uit zwarten nacht, die mij met wanhoop sloeg.
Ik snel tot haar - Neen, 'k wil haar rust niet storen:
't Is nog te vroeg.
Loom weegt de noen - tot haar nu met mijn zorgen!
Haar liefde troost me, al zwijg ik aan haar zij Neen, stil! Zij rust, vermoeid al van den morgen.
Ik ga voorbij.
Mijn hart is zwaar van wee onuitgesproken.
Hol klinkt mijn stap in 't leeg van de avondstraat Neen, bid dat slaap haar oogen heeft geloken:
't Is nú te laat.
Maar 't innig thee-uur in de schemerkamer,
Waar de oude stoel bij vuur of venster wacht?
Vergeet ik dan dat naar een stiller kamer
Ze is heengebracht?
Vergeet ik dan dat vlood naar hooger leven
De ziel, die mij verzoende met mijn lot?
Zoo ver van mij - Ik zwerf, alleen gebleven,
Zij rust in God.

VII.
Ik zag, in droom, een donkre vreemde vrouw,
Die bracht me een ruiker, druipenat van dauw.
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En ál die bloemen waren zwaar en zwart
En uit hun kelken rees een geur van smart.
Ik vroeg die vrouw in slepend kleed van rouw:
- ‘Is 't najaarsregen? is het avonddauw?’
Zij hief de bloemen met een stillen lach,
Tot heel de ruiker aan mijn lippen lag.
Geen najaarsregen en geen avonddauw:
Ik proefde 't zilt der tranen van die vrouw.

VIII.
Ik zat te droomen bij mijn open raam.
Daar hoorde een meisje ik roepen luid een naam,
Den naam van haar, die 'k, lang gelêen, verloor.
Dat drong zoo diep, tot in de ziel, mij door.
Zóo groot verlangen zwol mij in het hart
Dat zonder u leek héel het leven zwart.
O lieve heil'ge! had ik u maar weer!
Ik knielde weenende aan uw voeten neer,
'k Verborg mijn tranen in uw reinen schoot
En klaagde: - ‘Zie, mijn lijden is te groot!’
Maar nimmermeer, al kreunt mijn hart van pijn,
O Meer-dan-Moeder! zult gij bij mij zijn
En 'k mag niet wenschen dat gij wederkeert,
Wijl door de menschen werd mijn ziel bezeerd.
O blijf bezaligd in uw hooge sfeer
En keer tot mij op aarde nimmermeer.
Daal niet tot mij! éens zal ik gaan tot u,
Maar geef berusting, geef mij vrede nu!
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IX.
De bleeke Morgen is in nevelen vergleden.
De grijze Middag rekt de loome trage leden.
Ik strek al naar de Nacht verlangende armen uit.
O kom mij troosten, kom gelijk een hemelbruid,
Een sluier voor 't gelaat, op fulpezachte zolen,
In maneblanke zij vol geur van nachtviolen.
Verlang ik naar de Nacht, nu pas de dag ving aan,
Hoe zou ik met den Dood niet willig medegaan?
Leg ik zoo kalm, zoo blij mijn handen in uw handen,
O Nacht, dat gij mij leidt naar verre droomenlanden
En, zij 't een kleine wijl, mijn aardepijn geneest,
Hoe zal ik volgen Dood, bevrijder van mijn geest!

X.
Ik ben gestegen uit mijn donker dal
Zóo duizelhoog dat geen mij volgen zal.
'k Heb niet geroepen als 't verraden kind,
Dat nooit den weg meer naar zijn Vader vindt,
Wijl hem zijn broeder plots alleenig liet En avondstemmen ritslen in het riet,
Het wankel riet rondom het zwart moeras,
Waar 'k eens een blanke waterlelie las.
Ik ben gestegen uit het woud van waan.
Ik durf alleen wel tot mijn Vader gaan.
Doch wijder golvend, wijl ik opwaarts ga,
Sleept mij de mantel van mijn liefde na,
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Gelijk de schaduw groeit bij avondzon,
Of 'k ál wat leef in deernis hullen kon.
Terwijl ik hef 't aanbiddend aangezicht
Naar 't eeuwig blauw vol heilig sterrenlicht,
Heb 'k over alle wezens, warm en wijd,
Mijn mantel van erbarmen uitgespreid.

HÉLÈNE SWARTH.

Groot Nederland. Jaargang 19

576

Herinneringen uit mijn kindertijd.
Florence Schoor.
Zij was mijn eerste en is mijn liefste kindervriendin gebleven.
Haar vader was een rijke graankoopman. Hun huis stond rechtover in den
middagschaduwkant, het onze vlak in de heete, hinderende zon, die den voorgevel
roosterde tot groote pret van vliegen en dazen, die er zich met uitgespreide
vleugeltjes - het kopje naar omlaag keerend - talrijk op koesterden. Hoe ik
vriendschap voor Florence opvatte? Mijn zuster Rosalie en ik waren onafscheidbaar,
wij hadden aan elkander genoeg en zagen naar geen andere kinderen om. Maar
de tijd van enkel spel werd eensklaps als voorbij gerekend: wij moesten leeren. Hoe
en waar? Meisjesscholen bestonden ter plaats, naar men oordeelde, niet doelmatig
ingericht. Men onderhandelde met den hoofdonderwijzer der jongensschool. Die
zou ons drie- of viermaal in de week les geven. Wij bleven niet alléén daartoe
bestemd: enkele andere familiën wenschten hetzelfde voor hun meisjes en zoo
beliep het getal eindelijk tot zeven.
Die eerste les was een onuitsprekelijk genot. Zij wekte ongekende belangstelling
en opende horizonnen van werkzaamheid; want, hoe jong ik ook was, begon de
leemte mijner dagen mij te drukken, onbewust. De lessen hadden te onzent plaats.
Helaas! voor mij bleef het bij die eerste les! Al de meisjes waren de eene vijf, de
andere vier, de jongste, Rosalie, meer dan twee jaar ouder dan ik. In de eerste
kindsheid is zoo iets van tel. De onderwijzer verklaarde, dat ik niet volgen kon en
dat les aan éen kind alleen geven hem te lastig viel. Ik kreeg mijn ontslag. Ik mocht
nog spelen, zei men, tot ik wat grooter zou zijn. Het wekte een vroeg gevoel van
tijdverlies, een soort van wanhoop in mij; ik schreide en schreide. Hoe zonderling,
dat men geen medelijden had met mijn verdriet. Het werd gansch over 't hoofd
gezien, hoe goed men anders ook was voor mij.
‘Ge zijt stout,’ zei men, ‘ge moogt al doen wat ge wilt, ‘vogelbeen loopen’, en ge
zijt nog niet content.’
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‘Laat mij naar school gaan?’ smeekte ik. ‘Daar leert men niets,’ werd mij geantwoord.
‘Men zegt er: ‘allez joli’ voor: ‘loop fatsoenlijk’, en ‘fermez la volière’ voor: ‘sluit het
venster’. Nochtans ik schreide maar altijd door, ‘Bleetoo’ noemde men mij, naar 't
blaten van de schapen gewis.
Dat gezaag verveelde de grooten in huis; men stak mij buiten, zoodra ik begon;
en mij werd later, als een geestigheid verteld, dat ik eindelijk uit eigen beweging de
glazenkamerdeur opende en vertrok, als eene tranenbui mij overkwam.
De zusters hadden 't veel te druk om naar mij om te zien: het schrijfwerk nam al
haar vrijen tijd, en de omgang met andere meisjes trok zelfs Rosalie tijdelijk van mij
af.
Ik liep alleen in den tuin; ik wrong een doorn uit de haag en teekende mannetjes
en huisjes in het hardgeregend zand; maar dat kon ik niet als de aarde droog en
mul was. Toen nam ik mijn toevlucht tot iets anders: met mijn tanden pelde ik de
jonge boomstammetjes en de lentescheuten, zoodat ze kleverig van het sap en
heel glad en wit daar stonden en weldra verdorden in de zon.
‘Kwaadpert’ (kwade pret?) verweet men mij, en na herhaald tevergeefs verbieden,
ontzegde men mij voor een poosje het genot van onzen grooten tuin.
Toen ging ik aan de voorpoort staan, en zag de kinderen van de school komen,
met een kleurigen brei, voorwerp van mijn diepste jalouzie.
En aldus maakte ik de kennis van Florence Schoor. Hoe en wanneer heb ik
vergeten.
Zoodra de klas gedaan was, kwam zij over de straat geloopen en de armen om
elkanders middel trokken wij in den weder voor mij toegangelijken tuin, gelukkig
door ons samenzijn.
Florence was bijna twee jaar jonger dan ik, maar naar intelligentie en lichamelijke
ontwikkeling mij verre de baas. Zij was opgewekt en guitig en bezat verbazend
initiatief. Zij was het, die mij leerde een vogelhuis zetten op den lagen, breeden
1)
muur, die ons erf van den voormaligen kloostertuin scheidde: vier baksteenen, met
een vierkante opening in 't midden naast elkaar gelegd, een tegel recht ietwat naar
voren geheld, een stokje op een beweegbaar sprietje daaronder, graan als lokaas.

1)

De paters waren er tijdens de Fransche omwenteling uitgejaagd.
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Soms bleef de tegel dagen achtereen rechtstaan; maar welk een triomf indien hij
neerlag! Met welke sidderende verwachting, welke angstige hoop werd het laddertje
uit het achterkeukentje, het zoogenaamd bakkerijtje - misschien omdat er een oven
in was - gehaald en aan het muurken gesteld! De eene of andere van ons klauterde
er op: de tegel werd een centimeter verschoven: neen, er zat niets in; een
jammerende teleurstelling. Maar, jawel, meestal ontwaarde men een bekje, bruine
vederen: ‘Een musch! een musch!’
Toen volgde verlegenheid: wie kan, wie durft ze er uithalen? Geen van ons beiden.
Florence had van de eerste maal al raad geweten: in een klein huis naast het onze
woonde een Italiaan, een glazenmaker; hij had een aangenomen dochtertje het kind
zijner gehuwde meid, wier man, als aardewerker, meest altijd in Frankrijk verbleef.
Carlotta, veel ouder dan wij, met een donker, breed aangezicht, witte tanden, en
oogen als paarlen van git zoo zwart; zij noemde haar pleegvader peter. Hij was een
oude jonkgezel.
Deze Carlotta werd gehaald. Handig, op 't laddertje geklommen, greep ze de
musch en met een geweldigen slag tegen de steenen sloeg ze die dood. Warm nog
pluimden wij ze en Florence was het weder, die in de keuken een panneken en
boter vroeg om ze te braden. Soms was dat vleesch, bruin van kleur, heel taai; maar
wij meenden dat het goed was. Het maakte een feestmaal uit voor ons.
Te huis was men geabonneerd onder andere aan den ‘Messager de Gand’. Deze
verscheen driemaal in de week. De groote broeders waren zoo gretig naar politiek
nieuws, dat ze elkaar wel zouden verdrongen hebben om het blad het eerst te
bemachtigen, als zij aan de straatpoort den postbode afwachtten. Veel tijd om die
omvangrijke courant te lezen hadden ze overigens niet. Wij betaalden hem
gezamenlijk met de familie uit den steenen molen, mochten hem - hij kwam 's
morgens - houden tot na den middag en kregen vervolgens de gelezen nummers
in eigendom.
Daar ik heel den dag ‘vogelbeen’ liep, was mij de taak te beurt gevallen het blad
te dragen en terug te halen. Zulks gebeurde onmiddellijk na het noenmaal. Ik had
geen parasol en ook geen hoed op en herinner mij hoe helsch de zon brandde op
mijn bloot hoofd. Eerst liep de weg langs de dorpsstraat, daarop naast een
doornenhaag, waar hier en daar op tamelijken afstand kriekboomen in stonden.
Mager en klein wierpen zij niet veel schaduw af. Het was 't uur, van 't
namiddagschoolgaan voor Florence en zij vergezelde
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mij meestal ook blootshoofds. Wij ijlden van het eene boompje onder 't ander om
een oogenblik te verademen. Geen van ons beiden had verstand genoeg om te
klagen over dien toestand. Geen der huisgenooten had er het minste vermoeden
van.
Ik droeg nog een ander dagblad uit, namelijk ‘De Vaderlander’, deze aan den
onderwijzer, uit gedienstigheid; dat was in de buurt en daar het blad vrijzinnig getint
was, en men te zijnen behoeve de geestelijke overheden ontzag, werd het in een
papier gewikkeld en ‘het pakje’ genaamd. Aan 't nieuwjaar kreeg ik, tot mijn
verbazing, een ontzaglijk grooten lekkerkoek tot loon: ‘Dat is nu ook eens een pakje
voor u,’ zei zijn zuster, juffrouw Thereze, die 't mij met een gullen glimlach ter hand
stelde.
Eens op een morgen, dat er geen school was, ging ik met Florence naar den
molen. Het waaide geweldig en de half ontzeilde wieken zoefden snokkend boven
ons hoofd, hoog over de galerij, als dreigden zij bestendig er af te zullen vliegen.
1)
De eigenares stond juist aan den ingang en riep iets aan den ketser , die zijn paard
inhield en van een hoog beladen kar sprong. Haar haren fladderden over haar
voorhoofd en de hoeken van haar borstdoek sloegen flapperend om op haar rug.
De wind slingerde onze rokjes ook rond de beenen en wij moesten ons schuin
houden om niet om te slaan. Wij keken naar binnen: de raderen waren alle in heftige
beweging; de groote plettersteenen draaiden langzaam statig rond over het vettig
geelbruin gebroken mulle raapzaad. De dame liep heen, den storm ontvluchtend,
maar Montijn, de mulder: oud, braaf, heel grijs bepoeierd, die onze belangstellende
blikken zag, riep ons toe - hij moest hard schreeuwen om zich verstaanbaar te
maken in dat angstwekkend gerucht:
‘Allo, ge moogt wel eens binnenkomen, ge moogt wel eens zien, hoe het hier
toegaat.’ Hij deed ons een heel hooge, steile trap opklimmen. Zakken stegen en
daalden als uit eigen beweging langs koorden en riemen naast ons heen. Overal
kraakte en bonsde het oorverdoovend; alles was als wit besneeuwd van stuifmeel.
Boven stond de tweede molenzoon. Hij lachte ons welkomend aan en de
menschelijke, plastische schoonheid openbaarde zich eensklaps aan mij. Hij was
zeker nog niet lang binnen, want zijn bruine, krullende haarvlokken waren niet
aangestoven evenmin als

1)

De molenknecht die met ezel of kar het te malen graan bij de boeren afhaalt.
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zijn snorbaard. Oogen vol streeling van het helderste bruin met denkersschaduw
en met zielezonneschijn, een hemelsche glimlach, een edel voorhoofd, een flinke
gestalte, krachtig en buigzaam. Ik geloof niet dat ik ooit later een harmonieuzer
menschenbeeld heb gezien. Ik kende hem wel van vroeger, hij was de kameraad
van mijn broeder Alexander, hij kwam bij ons somtijds aan huis, maar ik had nooit
acht op hem geslagen. De verbeelding van een kind is te vergelijken aan den kodak
van een tourist: hij neemt instantanés, stopt het tuig in den zak, denkt er niet meer
aan, en toch staat alles er in opgevat tot de kleinste bijzonderheden, dîe door latere
bewerking tot hun recht komen. Het kind ziet, neemt waar, soms met verrassing,
maar denkt nog niets daarbij; eerst na verstandelijke ontwikkeling krijgen de
indrukken vorm en beduidenis voor zijn geest en nemen zij gestalten aan in zijn
herinnering. Hij stond dus aan de maalderij, omringd door bergen zakken. Hij toonde
ons waar omhoog ginds het graan werd ingegoten en wij zagen het onder de
gedaante van gruizig meel uit een soort van platte houten goot door een trechter in
den zak stroomen.
Wij begonnen reeds ons te gewennen aan het vervaarlijk rumoer en hadden pret.
‘Komt nu hooger,’ zei hij. Wij moesten een nog steilere trap op, het was eigenlijk
slechts niets meer dan eene ladder. Maar welk een onvergelijkelijk schouwspel
ginder boven! De wolken dreven onrustig in het hemelruim. Het oog waarde in het
wijde rond: wij zagen de kerktorens van Severen, Vynckt, van Poesele - deze heel
nieuw - verre, verre klein als stokjes nevelig opduikend, moeilijk te ontdekken; nader
dien van Meigem, ingestuikt als een uilennest, zei Montijn; den toren van Nevele,
zwaar dichtbij, als in een grondverdieping gelegen en den mooien hoogen,
achthoekigen, spitsen toren van Vosselaere statig, hel afgeteekend tegen de lucht
op kleinen afstand. Zelfs de verre naald van Landegemtoren dook uit den
zomerwasem op. Hij noemde ze ons beurtelings. Wij zagen de huizen van het dorp
onder ons, een massa steen, grauw, rood, wit, grijs, hoekig gekant; wij zagen de
schoorsteenen rooken, en de Poucquesbeke als een zilveren lint door de golvingen
van het land kronkelen. Maar wat mij het meest trof dat was de groote massa
boomgewas, waaruit al die woningen en boerenhoeven opdoken. Men zou gezegd
hebben dat er meer bosch dan akkerland in de nabijheid lag.
Ik was reeds weder met bange aandoeningen door behulp van Montijn tot aan
de maalderij afgedaald, toen Florence, in eens zenuw-
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achtig heel schuw geworden, begon te schreeuwen en niet meer beneden dorst of
wilde gaan. Zij verweerde zich tegen zachten dwang en sussende geruststellende
overreding: ‘Nee, nee!’ kreet zij met de handjes voor haar aangezicht om de gapende
diepten niet te zien.
‘Kom kind, ik zal u dragen,’ sprak de jonge mulderszoon, ‘doe uw oogjes toe,’ en
zij liet zich opnemen, sloeg hare armkens om zijn hals, vlijde haar hoofdje op zijn
schouder en hij steeg omzichtig af en zette haar beneden veilig op den grond.
Hij hield ons zijn open palm voor en wij moesten er een grooten plak tot afscheid
in geven. Toen volgde nog iets onverwachts; Montijn bracht, met een
vaderlijk-goedigen glimlach in zijn stoppeligen baard, een linnen zakje met meel en
gaf het ons; dat gebeurde aan de openstaande straatpoort.
‘Om wafels te bakken,’ zei de jonge man. Welk een schat! Wij genaakten geen
aarde met den welkomen lichten last.
Doch ons vertrouwen was te voorbarig geweest, noch in het huis van Schoor
noch te onzent wilde men van een wafelbak hooren:
‘Meent ge dan, dat het zoo maar te temperen is! Loopt, gaat spelen,’ was de
weigerende raad.
Daar stonden wij met onze onbruikbare manna, heel beteuterd en teleurgesteld,
toen Florence op een inval kwam: ‘Wij zullen 't aan Belle - de weduwe van onzen
tuinman - vragen!’
Haar deurtje stond open. Wij traden het kleine huisje binnen. Zij zat te spinnen
en hield haar ‘slijperwiel’ een eikenhouten, heel effen zonder spaken stil, de klodden
van haar voorschoot schuddend.
Wij kwamen met ons voorstel uit, zonder veel hoop nochtans, in de macht van
ontmoedigende ondervinding reeds.
En zie Belle antwoordde: ‘Ja.’
Ja! Denk eens welk een vooruitzicht! Ja, had ze gezeid en bereids stond zij op
en goot den inhoud van het klein zakje in een teil. Melk had ze, maar eieren en
kaneel en gist moesten wij aanschaffen.
Florence liep naar haar huis en kwam aldra terug met eieren, die ze op den roest
had geroofd. Ik had te onzent het doosje met kaneel gevraagd en gekregen. Belle
gaf ons twee centen om gist te halen.
Dat werd in een papiertje gewikkeld, nadat de verkoopvrouw er een stukje van
afgeknepen had, dat ze ons in den mond stak.
Het had een bitteren, wrangen smaak. Heel de breede gang, die voor winkel
diende, rook eigenaardig als ware er bier op den grond gestort geweest.
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En wij zagen toe, hoe Belle te werk ging. In een diepen aarden pot lag het meel,
een pannetje gesmolten boter in 't midden gegoten, lauwgemaakte melk met water,
daarop, kaneel er over gestrooid, een greintje zout, een snuifje meelsuiker. Belle
sloeg de eieren omzichtig in twee, ving den dooier van de eene halve schaal in de
andere, zoodat het wit afdroop. Dit werd in sneeuw geslagen, alles bij elkaar gevoegd
en hevig met een houten lepel omgewerkt.
‘O dat zal goed zijn, goed zijn!’ juichten wij. Maar Belle bedacht zich:
‘Om heel goed te zijn, moet er reinvaren in den deeg,’ verklaarde zij.
Sieska, haar dochter, die bij ons in dienst was, kwam juist binnen. ‘Loop, haal er
wat,’ zei Belle. Wij liepen mee.
Buiten onze achterpoort lag een gemeenzame weide - de Oostbroeck - waar al
de koeien van het dorp toegang hadden; doorkronkeld van de Poucques, omzoomd
met grachten, ontaarde zij in heide of half onvruchtbaren grond, waar braambessen
rankten en de wilde olm bloeide als vlokjes wol. Daar ook groeide reinvaren, met
uitgekante, donkergroene bladeren en gelen knopjesbloei.
Haastig trok Sieska enkele stengels af en wij ijlden alle drie over de weide en de
steenen brug tusschen de koeien, door de achterpoort langs onzen tuin naar Belle's
huisje dat op ons erf stond.
Goed gewasschen werd het kruid, met den bloesem fijn gekapt en in den deeg
gedaan; en dan - laatst van al - de gist, in warm water gebroken. Het reinvaren
verspreidde een sterken reuk.
De pot werd aan den haard gesteld, beschut met een omwonden doek; een
grauwe papieren zak er op gelegd. En nu zei Belle ook tot ons:
‘Loopt, gaat spelen, het zal nog heel wat duren eer de deeg opgaat.’
Maar wij waren geen gewillige engelen genoeg om uit een dergelijk paradijs
verjaagd te worden. Wij hurkten bij den pot, ongeduldig doch berustingsvol het
rijzend leven daarin afwachtend.
‘Belle, kijk eens of hij gaat.’
‘Neen, nog niet, hij kan nog niet.’
Na een poosje: ‘Nu toch wel, toe, Belle.’
‘'t Is te vroeg, zeg ik u, kinderen.’
‘Hef den zak eens op.’
‘Laat ons eens kijken, Belle.’
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Het duurde een schijnbare eeuwigheid, tot de jubelende triomfkreet, Belle
nageëchoeëd, weerschalde:
‘Hij gaat, hij gaat, ten potte uit!’
Groote, barstende bobbels stegen uit den deeg op.
Belle had haar ijzer reeds warm over den laai der vlammen en een ‘pannesmouter’
klaar: 't is te zeggen een halven rauwen aardappel met een stukje linnen omwonden,
op een ijzeren vork gestoken, in 't vet gedoopt en het ijzer daarmee gesmeerd.
De eerste wafel mislukte, wat schier altijd gebeurt, maar de tweede oh! hoe mooi,
die rolde goudgeel met groen overmarmerd, van zelf uit het ijzer.
Belle had ons borden en een mes gegeven om boter in de puttekens te doen;
maar toen wij een vork vroegen, zei ze:
‘Neen, wafels moeten met de hand gegeten worden.’
Zij goot heete melk er over, zoodat de wafel er in, opzwellend wit geweekt te
zwemmen scheen. Dat gerecht was goed, heel goed, het moest goed zijn, aldus
ten minste was ons sterk geloof. Dapper vielen wij er op aan, groote afgetrokken
stukken in onzen mond stoppend; maar de sterke kruidsmaak, de vettige melk
daarop, alles veropenbaarde zich zoo luid schreeuwend als slecht, dat geen illuzie
meer mogelijk was. Florence legde zich achterover tegen haar stoel, en, nog niet
gewend aan levensontgoochelingen, stelde zij het op een schreien en ik volgde
haar na.
Wie het bedroefst nog was, bleek Belle. Sieska had eens haar hoofd
binnengestoken om te zien, hoe de zaken stonden.
‘Moeder, 't zijn die kruien,’ sprak ze, ‘kleine jongens mogen dat niet, en om de
waarheid te zeggen en niet te liegen, 't is ook verre van mijn ate te zijn.’
Belle zuchtte hoofdschuddend: ‘'t is mogelijk,’ zei ze, ‘om sommige dingen gaarne
te eten, moet men zijn verstand hebben, en dat hebben ze nog niet, en gij zijt een
lekkere prei,’ tegen Sieska.
‘Hewel,’ vroeg de jonge man uit den molen, de eerste maal hij ons op ons hof
zag: ‘waren de wafelkens goed?’
‘Neen, 't was rattevergif,’ antwoordde Florence oprecht en onbeleefd, hem
ontloopend.
Die jonge mulderszoon werd destijds veel besproken in huis. Ik luisterde wel niet
en stelde geen of weinig belang in hem maar volzinnen bleven mij in het geheugen
hangen chaotisch, vormloos, doch alle bestanddeelen voor later menschenkennis
en levenswijsheid
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uitmakend: ‘Verwend van zijn moeder, te veel geld.... jammer.... vernuft, goedheid,
ledigloopen, paardrijden, jagen, verspilzucht in stede van werkzaamheid,’ en dan
onvoorzichtige woorden, in een kinderoor. ‘Uitzitten laat in den nacht. Slecht
gezelschap,... zich verloren werpen.’
Ik weet dat hij eindelijk trouwde met een heel mooi meisje onder zijn stand en
met haar naar Amerika trok en hier verduidelijken zich mijn voorstellingen uit dien
tijd: die reis over zee boezemde gruwel in, het was iets hachelijks, het was als een
vertrek naar de eeuwigheid. Ik hoorde gewagen van gevaren voor vergaan met man
en muis; van een zeilschip, van maandenlang niets dan water en lucht te zien, en
zoo diep was mijn indruk, dat de naam van dat phantastisch schip mij bijbleef, het
heette: ‘George Hurlbut’.
Later schreef, hij soms, geloof ik, aan mijn broeder, althans hij zond eens zijn
portret in photographie - wat in België nog een zeldzaamheid was.... Het ligt nog in
een album, dat ik van thuis heb meegebracht - onverbleekt - met levendige oogen,
grijswordenden baard en verdund haar....
Wij speelden veel met onze poppen, maar hadden toch liever een levend zustertje
of broertje, heel klein, gehad. Florence vooral plaagde hare moeder om er toch een
te koopen. Dit niet zijnde, zei Toontje, hun meid, eens: ‘Ik zal er u een maken,’ en
zij vervaardigde een linnen bundeltje, dat op een kind in de bussel geleek. Het had
een zwart gemaakt hoofd met gruis opgevuld en op het met krieksap geverfd
aangezichtje had ze bruine wenkbrauwen en oogen en met rood katoen neusvlerken
en een mondje geborduurd.
Een sargetje over het geheel maakte de illuzie van verre volkomen. Ik kreeg het
soms te leen, terwijl Florence naar de school was en herinner mij nog het gevoel
van guitigen triomf, toen twee voorbijkomende boerinnen mij daarmede binnen onze
koetspoort zagen zitten en, stilstaande, aan elkaar zeiden: ‘Kijk toch eens, alzoo
een klein kind aan wie men een boorling vertrouwt!’
Den zaterdag had Florence vrij. Toen waren wij altijd samen. Eens bracht ze een
brei mee: eene purperen sok uit de school; want haar enthusiasme daaraan te
werken was zoo nieuw en groot, dat het den speellust overwon. Zij wilde den
ribbekens-boord af hebben, zei ze, verder kon of mocht ze de werking niet leiden.
Ik zag bewonderend en verlangend toe, ik had het nog niet verder gebracht dan
het breien van een kouseband met twee naalden, een-
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tonige, vernederende bezigheid en Florence had er vier en breide averechts en
rechts alreede!
Hoe behendig deed ze dat toch; de naalden kletsten op elkander, de steken vlogen
af! Florence had heel mooie handjes, mollig en blank met roze nageltjes en een
pink die sierlijk opkrulde. Ik had een gevoel dat mijne handjes het daglicht onwaardig
waren en ik stak ze onder mijn voorschoot weg.
Zij had een mooi gezichtje, al blozenden bloei, kleine blauwe oogen vol
levendigheid en een bruin tikje als een zaadkorreltje op een harer wangen, een ‘vits’
zooals men 't noemt. Maar Florence had een groot verdriet, eene blijvende spijt, die
ik, medelijdend, met haar deelde: zij had namelijk heel lichtkleurig haar, zoo licht
dat het lichtgevend schier als zilver was. Dat moest heerlijk wezen, naar 't mij nu
voorkomt en sedert heb ik steeds een voorliefde gehad voor menschen met zulke
haren; maar zij had mij wijsgemaakt, dat het uitnemend leelijk was. Zij bejammerde
het als een ramp en ik troostte haar zoo mogelijk. Eens kwam ze buiten adem over
de straat geloopen: ‘Mama, heeft daar onder 't kammen een bruin haartje op mijn
hoofd gevonden; nu zal het allemaal donker worden als het uwe!’
‘O,’ zei ik, reeds ongeloovig, ‘o, meent ge dat waarlijk,’ haar vertrouwen en hare
hoop onvoorzichtig een stoot gevend.
Wij bleven niet alleen met ons tweeën, er waren ettelijke kameraadjes bijgekomen,
meisjes van wat lageren stand uit de buurt: de meisjes van den timmerman, eene
van den huurhouder, eene uit de bakkerij, twee van den schoenmaker; dat jongste,
Amandineken heette het, was er eigenlijk te veel het was nog geen twee jaar oud
en haar grooter zustertje Constance moest kiezen of het medenemen of zelve thuis
blijven. Amandineken liep tusschen de beenen, het was ‘kattevleesch’, dat is: het
telde niet mede als er een pand te geven was, of werd niet gezocht in zijn schuilplaats
bij het ‘duik jeweg’ spelen. Dat maakte hem korzel reeds en ik weet nog heel goed
hoe verootmoedigd ik mij vroeger voelde toen ik zelve nog te klein was om van tel
te wezen en mij bij ‘'t blinde Kale’ spelen iemand bij den kop had en de anderen
riepen: ‘Kattevleesch!’ 't is te zeggen: ‘laat los, dat kleintje telt niet mede’.
Onduidelijk in de bijzonderheden, maar kleurrijk als geheel staan vele spelen mij
te voren: het ‘fobe-rollen’: kaatsballen werpen naar zooveel grondputtekens als er
mededingsters waren; een steentje daarin
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gelegd, telkens men het veilig bereikte en dan de kaatsballen alle naar malkander
gegooid.
Een ander spel, met vele deelnemers was een soort van tribunaal en begon met
het volgend rijmpje, terwijl twee onzer naar een alleenstaand meisje toetraden en
er voor knielden:
‘Mijnheer de baljuw,
Ik kom u groeten,
met handen en voeten,
met groote reverentie,
met kleine patiéntie,
Er zijn twee dieven op stee.’
De baljuw antwoordde:
‘Ik zal ze doen vangen,
Ik zal ze doen hangen,
Neem een van mijn beste knechten mee.’

De rest heb ik vergeten.
Ook was er een ander spel: een meisje moest neergehurkt zitten, terwijl al de
aanwezigen haar rokje, zoo wijd mogelijk uitgespannen, zoo hoog mogelijk boven
haar hoofd hielden; de eenen zongen:
‘Wie zit er in dezen hoogen toren,
Ro, ro, fi, a, ro?’

En de overigen antwoordden:
‘'t Is de schoone maagd van Brugge,
Ding, ding, belle ding.’

Het vervolg en het einde zijn mij ontgaan....
Een ander nog: een kind kwam af met een mandeken aan den arm of een
geknoopten zakdoek, die er dienst voor deed en allen vroegen zingend:
‘Van waar komt gij getreden, Goeleine, Goeleine, van waar komt
gij getreden,
Goeleineken?’

Het kind antwoordde op gelijken rythmus:
‘Ik kom van onder de aarde, Pantoef, Pantoef, ik kom van onder
de aarde,
Pantoefelken.’
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‘Wat heb-de gij daar weest halen, Goeleine, Goeleine,
wat heb-de gij daar weest halen,
Goeleineken?’
‘Een mandeken met aarde, Pantoef, Pantoef,
Een mandeken met aarde,
Pantoefelken.’
‘Aan wie zulde gij dat geven, Goeleine, Goeleine,
Aan wie zulde gij dat geven,
Goeleineken?’
‘Aan een van mijn beste vrienden, Pantoef, Pantoef,
Aan een van mijn beste vrienden,
Pantoefelken.’
‘Wie zijn er uw beste vrienden: Goeleine, Goeleine,
Wie zijn er uw beste vrienden,
Goeleineken?’

En toen moest eene keuze uit den hoop gedaan worden. Het lied werd herhaald tot
allen gekozen waren, maar wat er toen gebeurde, kan ik niet meer zeggen.
Papa en mama gingen alle jaren naar Oostende. Ditmaal mochten wij, ik, Rosalie
en Pauline - later moeder van Cyriel Buysse - de zoogenaamde ‘drie kleinen’
medegaan. En daar Florence onafscheidbaar was van mij, werd ze meegevraagd;
ook het gezellinnetje van Rosalie - het eenig dochtertje van den orgelmaker - Sidon
- van de partij zijn. Voorzeker droeg de bijzonderheid, dat kinderen destijds volstrekt
niets betaalden op den trein, veel bij tot het mild-zijn met de uitnoodigingen.
Wij hadden elk een nieuw guingang kleed - wit en purper geruit - en ook de andere
meisjes zouden in het nieuw steken. Wij dansten van blijdschap bij het vooruitzicht,
maar het weder was voortdurend ongunstig, van week tot week werd de reis
teleurstellend - verschoven.
‘Het is heel slecht gedaan,’ zei de juffrouw van den orgelmaker, ‘ik steek mij in
kosten voor dat dom Oostende; onze Sidon heeft er het hoofd zot van geraasd en
als het op vertrekken aankomt, slaat alles in.’ Dit werd Mama overgebracht.
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‘Woensdag,’ zei ze, ‘zullen wij gaan, door alle weer, al moest het katten regenen.’
En wij vertrokken. Het was een klare zomerdag. Eerst in een huurchaise met
rinkelende ruitjes tot aan Landegem, op een uur afstands door een aardeweg. Er
was enkel plaats voor vier personen; wij zaten er, behalve den koetsier met zeven
in, geperst en de eene op den schoot der andere.
Van den trein heb ik niets anders onthouden, tenzij dat ik aan 't raampje zitten
mocht, en dat de naaste boomen snel achteruitschoven en de verre lijnen, traag
met ons mede gingen. Oostende was toen eene vesting. Wij moesten om de zee
te bereiken door een lang gewelf, waar de stappen hol weerklonken; er waren
loopgrachten, met gras, effen als fluweel begroeid, er was eene sloot; eene brug,
waar kettingen aan hingen en op een vraag van Papa, werd door een man - met
een ringbaardje en een pijp in den mond - geantwoord:
‘Het Sint-Ule poortje.’
Lange jaren later vernam ik, dat die opening in de vesting, waarschijnlijk ‘het
Hulppoortje’ heette. Het tij moest laag zijn, het water lag verre. De zee scheen mij
een langwerpige grauwe lage berg, die vooruit rolde.
Kinderen met roode en gestreepte mutsjes op speelden met schopjes in het zand
en schreeuwden van de pret.
De dijk was smal, er waren slechts drie gebouwen op heel de lengte - dat bemerkte
ik eerst jaren later - ‘Le Pavillon des Dunes’, verre op de eene uitzijde, ‘Le Pavillon
du Phare’, verre op de andere, De Kursaal in het midden; voor zoover ik meen te
weten was het een houten huis zonder verdieping, groen geverfd, als uit de lucht
gevallen, zoo eenzaam stond het daar, lang en smal. Dit alleen van de drie trok mijn
aandacht. Het water naderde al meer en meer in groote schuimende vegen over 't
strand. Karretjes, wit of met gekleurde, horizontale strepen stonden in rijen gereed,
enkele kwamen met een paard daaraan gespannen uit het water, andere reden
klotsend daarin.
Mama zou een bad nemen.
Op het zand, in volle, heete zon, zat een groep dikke wijven, met blauwe baaien
aan, bloote, bruinrood geroosterde armen, bloote, even zulke beenen en afzichtelijke
aangezichten als met eene bronzen tint overborsteld. Het waren bepaald alle
monsters en ik schrok er van:
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‘Madametje, een bad?’ riepen zij.
‘Het water is zoo goed vandaag!’
‘Kom, wij - je er nie in?’ en dergelijke verlokkingen meer.
De keus viel inderdaad op een dier gedrochten en Mama stapte er mede in een
der witte koetsjes. Wij zagen ze door het wijf, dat half uit het water recht bleef staan,
ginder verre, vastgehouden, met het hoofd onder de opkomende baren duiken.
Toen moesten wij aan 't eten gaan.
Wij trokken in de Kursaal, daar stonden tafeltjes met wit overdekt. De stoelen
waren, geloof ik, van hout en groen.
Een heer in 't zwart met witte das, en zonderling! een wit voorschoot aan, dat
schier sleepte, en een servet op den arm, naderde en luisterde; Papa zei hem 't
een en 't ander en noemde hem ‘kellner’.
Toen hij borden aanbracht, deed Mama er hem twee terugnemen:
‘Die twee kleine zullen wel aan hun aas geraken,’ sprak ze tot Papa, zoodra die
man den rug gekeerd had.
Die twee kleine waren Florence en ik. Waarom alles op ons gespaard werd en
alles ons onttrokken moest zijn, kan ik niet verklaren; maar wij kregen noch servet
noch bord, noch mes noch vork, noch glas, zelfs geen stoel. Wij moesten staan,
Florence naast Papa, ik bij Mama. Allen aten bifstukken. Papa stak nu en dan op
zijn vork een stukje aan Florence toe, Mama stak er mij op dezelfde wijze van haar
bord in den mond. Dat was zoo lekker! Zulk vleesch hadden wij niet thuis!.... Een
hond was tusschen ons komen staan: al zwarte wol, met krulletjes die over zijn
oogen hingen en lange, hangende ooren. Zijn achtergelend was geschoren en de
door de haarpuntjes schijnende huid gaf hem daar een grijze kleur. Zijn pooten ook
waren geschoren doch met ringetjes wol als manchetjes in het midden versierd
gelaten.
Hij was heel beleefd, heel welgemanierd, heel bescheiden: hij stond daar en
wachtte tot hij ook een hapje kreeg.
‘Maar zie toch eens welk een schoone hond!’
‘Maar kijk eens welk een fraai beest!’ ‘Wie heeft er nog ooit zulk een groote
waterhond gezien!’
Dit zeiden Papa en Mama tot elkander.
Toen alles op was, had ik veel te weinig gehad, te weinig minstens voor kindereisch
in open zeelucht; Florence verkeerde voorzeker in een gelijk geval van gedwongen
abstinentie; maar wij bezaten nog geen oordeel genoeg om het te weten, al voelden
wij het. Wij
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klaagden niet en de verzadigden - anders zoo teerhartig - dachten 't evenmin.
Aan al de aanwezige kinderen van ons gezelschap werd voor het vertrek een
geschenk gekocht bij een kraampje, waar schelpentuig en schopjes en ik weet niet
wat al te koop stond. Elk onzer kreeg een mandje, een sluitmandje dan nog, zoo
mooi, zoo blank en frisch, zoo sierlijk, zoo fijn gevlochten, dat de enkele aanblik er
van een schoonheidsgenot bevredigde tevens zoo kloek, dat er een van, uit de
schipbreuken van huiselijke voorwerpen gered, eenige jaren geleden te mijnent nog
bestond en in de keuken tot schuilplaats diende voor tijm en laurierbladen....
Wij mochten op de straat niet spelen, dat was een streng verbod. Rosalie was
veel te aristocratisch aangelegd voor de bekoring; maar ik leed er onder, telkens
als ik de luidruchtige meisjesbende aan het knikkerspel hoorde of ze zag. Soms,
slechts enkele keeren, ontdook ik het opzicht en liep er toch bij. Aldus herinner ik
mij een avond vooral. Wij hadden bij mijnheer Schoor in de poort talrijk gespeeld:
er lagen zakken - berghoog in mijn verbeelding - en, stapels uitgegoten graan. Wij
staken ons daarachter weg, sprongen er in, klauterden op het graan en lieten ons
langs de koele, gladde korrels neerglijden, tot de duisternis ingetreden was. Toen
wij buiten kwamen, was h e t hel als dag, maar een zonderlinge dag, alles wit, als
besneeuwd, op den grond met groote zwarte blokken huizenschaduw; het
kloostermuurtje had iets spookachtigs, het schaliedak van het voormalig klooster
blonk glimmender dan ooit, en de zonnewijzer boven den voorgevel opstekend, lag
gansch in het donker. De maan scheen, zilverblank, klein, hoog aan den hemeltrans.
En al de kinderen moesten er wel de betooverende natuurmacht van voelen, want
allen keken er naar op:
‘Mane minne,’ zei de eene.
‘Maantje, maantje, minne,
Sta op en laat mij binnen;
Mijn moeder is dood,
Mijn vader is dood,
1)
En ze liggen begraven in 't boekiestroo ,’ neuriede een ander.
Toen sprak een derde: ‘De maan heeft een aangezicht.’
‘Neen,’ werd weerlegd.

1)

Boekweit.
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‘Er staat een manneken met een mutsaard in.’ Eensklaps maakte een groote wildheid
zich meester van ons, wij grepen malkander vast, slingerden elkaar heen en weer,
met één woord wij ‘djakeleurden’, zooals men 't noemt; toen trapten wij joelend op
malkanders schaduwhoofden. ‘Hoofdeken terten’ heet het. Daarna hadden wij droge
koolstokken vast, maar van waar ze kwamen, weet ik niet, en vreugdedronken
begonnen wij ze, gevaarlijk naar elkanders ruggen en schouders te gooien. Het was
alsof ik mij voelde groeien van gezondheid en levenslust onder de behoefte aan
krachtsverspilling: mijn wangen blaakten, door een koelen wind aangewaaid, mijn
ooren gloeiden, en mijn haar fladderde, heel ontredderd.... Wij schreeuwden juichend
om het meest; maar het duurde niet: tucht en blaam dooken in breekspel op onder
de gedaante van onze meid Sieska; haar witte vleermuis kwam aan de poort langs
alle kanten uitkijken. Dra was ze bij mij aangestormd; zij deed een poging om mij
vast te grijpen: ‘Zijt ge niet beschaamd, alzoo een straatvarken te worden, en 't zoo
verboden zijn! Allo toe, naar huis, 't is tijd van slapen gaan, 't zal er op zijn bij Mama,
als ze 't weet!’
Ik wierp als laatste wispelturigheid en stoutmoedigheid nog een koolstok naar
een kinderhoofd, waaraan hij gelukkig voorbij vloog en volgde haar als een
veroordeelde naar zijn gevang.
Maar niet alleen lichamelijk had ik een soort van plotse ontwikkeling gekregen;
mijn phantasie ook was ontwaakt: scheppingschoon, natuurmysteriëen ontsloten
hunne verborgenheden voor mij; buitenlucht en frischheid, herfstwalmen,
hemelgewelven, maanlicht, vooral de veropenbaring van het maanlicht, alles vormde
een geheel, dat - onbewust nog - zijn stempel van poëzie diep, onuitwischbaar in
mijn binnenste drukte. Het genot was zoo machtig, de verbeelding was zoo getroffen,
dat het tot een gevoel van onbevrediging en bijna van lijden oversloeg.
Sinds keek ik altijd naar de maan en zocht ze aan den hemel op donkere avonden.
Vooral nadat Sieska ons eens een vertelselke had verteld van een jongetje, dat een
boon plantte en dat ze 's anderdaags tot in de maan was gegroeid en een ladder
vormde langs waar hij opklom.
Aan de waarheid dier legende hechtte ik wel geen geloof, maar mijn geest klom
op in een eerste ontwaken van oneindigheidsbesef langs die geheimnisvolle ladder
naar de raadselachtige, fonkelende wonderheden van het nachtelijk firmament....
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Florence was wel een eenig dochtertje, maar zij had verscheiden oudere broeders
en een dat jonger was dan zij: Het leunde zwaar over den leiband, als Tonia - de
kindermeid - met hem op de stoep kwam of aan de deur stond: zijn beentjes waren
slap, zijn aangezichtje was groot en bleek, zijn hoofdje smal en zijn kwijlend mondje
hing altijd open. Ik hoorde het woord ‘idioot’ in huis, doch wist niet wat dat was.
Dat broertje sukkelde geruimen tijd, zichtbaar wegkwijnend en eindelijk was het
dood.
‘Een geluk voor hem zelf en de ouders,’ zei men, ‘zulk een ongelukkig schepseltje,
wat stond hem te wachten!’
Hoe het heette weet ik niet meer.
Al de kinderen van de buurt waren naar de begrafenis uitgenoodigd, deze zou
plaats grijpen op een namiddag om drie uur. En zie 's morgens kwam het verrassend
nieuws dat Kaatje Vleesch dood was, doodgevonden in haar bed. Haar moeder,
opstaande, had op haar geroepen, geen antwoord krijgend, aan haar getast, geschud
en er geen leven meer aan gezien. ‘Hoort, het luidt reeds over haar!’ Kaatje was
den avond te voren nog te onzent geweest, ik had haar uit een groote mand vleesch
zien nemen en op een bord leggen in onze keuken. Zij was klein, sterk gebouwd,
breed van schouders en heupen, dun in haar middel, rap in haar bewegingen,
kraakzindelijk, met hagelwitte, linnen mouwen tot aan de ellebogen en een wit
voorschoot aan met de gestreken vouwtjes daarin. Kaatje was niet Zoo heel jong
meer maar men noemde haar nog: ‘een perkantig meisken’ (flink, vlug, vaardig).
Haar naam was Kaatje Veijghd, maar men zei altijd ‘Kaatje Vleesch’, omdat ze
op zekere dagen der week bij een slager in dienst was en zij ten huize om de
bestellingen rondging en het vleesch uitdroeg.
Kaatje had den naam dat ze aan vallende ziekte leed en soms uren achtereen
buiten kennis lag.
Kaatje was dus dood, subiet gestorven, zulke dingen gebeuren meer; dat was
zoo wonderlijk niet, en nadat de eerste indruk van die treffende tijding over was,
zou er zeker niet meer zijn over gesproken geworden, ware Sieska met de mare
niet afgekomen, dat Kaatje ook reeds dien namiddag in den put moest.
‘Neen, Sieska, dat kan niet, dat mag niet,’ hoorde ik, ‘een overledene moet
vierentwintig uren, op 't minst, over aarde liggen.’
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Dat leerde ik hieruit.
‘Van eigen,’ zei Sieska, ‘dat weet God en heel de wereld, maar mijnheer de deken
wil van geen uitstellen hooren; hij heeft gezegd, dat het onmogelijk is: morgen
Allerheiligen, overmorgen Allerzielendag, dan St. Huibrechtsdag, al die diensten in
de kerk, de octave van de Geloovige Zieltjes nog vervolgens daarbij, neen, neen,
hij wil niet, het moet vandaag zijn.’
‘En de burgemeester? Zulk een vervroegde teraardbestelling is niet wettelijk.’
‘De burgemeester luikt zijn oogen.’
‘Wie weet of ze dood is?’ huiverde men.
‘Ja,’ verzekerde Sieska, ‘dokter Soenen is er bij geweest, hij heeft het overlijden
vastgesteld.’
Ietwat voor drie uur stonden wij, kinderen, jongens en meisjes allen voor de deur
van mijnheer Schoor. Twee knapen - uitverkorenen in de oogen der overigen, die
allen heimelijke mededingers waren - mochten alleen binnen gaan en kwamen aldra
met het kistje buiten: dit hing te bengelen aan een stok, dien elk hunner bij een
uiteinde op den schouder torste. Het was overdekt met een wit laken, waarop
reliquien en ontelbare heiligenlijstjes en enkele santjes vastgehecht zaten.
De knapen gingen met hun vracht voorop en wij volgden twee en twee. 't Is
mogelijk dat er huisgenooten van het doode kind bij waren maar ik herinner het mij
niet.
Op het kerkhof kwam men langs een ander hekken met een tweede lijkbaar
binnen: Kaatje Vleesch, Op hare kist lag een blauwe ontkleurde pelle met verschoten
gouden galons en stond er eene kroon van vuilgeworden papiersnippers. Vrouwen
in zwarte mantels snikten onder hun overhangende kap onmiddellijk achter de baar,
buren volgden in ongeregelden hoop.
De ceremonieën gebeurden van achteren in de kerk, een eenvoudige ‘zinking’
zou het wezen, had men gezegd.
Alles was gauw over. Een put was in het gras gedolven. Met koorden werd de
kist van Kaatje daarin neergelaten. Het reutelde akelig toen men die koorden daar
van onder trok.
De kerkbaljuw in rosgeworden zwarte toga, met den zilverbetopten staf in de
hand, deed een tecken aan de knapen-dragers om met hun last te naderen.
Wat er gebeurde weet ik niet, of wat het was, dat den lachlust van
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die twee opwekte; maar in eens barstten zij in een onbetoombaar schateren uit, zoo
hevig dat het hun schouders schokken en hen stronkelen deed, zoodat het thans
ontbloote kistje heen en weer slingerde aan de touwen van den stok.
De koster schoot toe en greep het veilig vast. De baljuw, rood van toorn, vatte de
plechtigheid-verstoorders bij den kraag en sleurde ze vrij onzacht buiten den kring,
terwijl de menschen elkaar ontsticht aankeken, de doodklok bromde en de in zwart
gehulde vrouwen luid achter zakdoeken schreiden om Kaatje Vleesch....
Het kleine kistje werd op de groote kist neergelaten. ‘Pater noster,’ zei de priester
en wij knielden allen op den grond....
In het sterfhuis werden koeken uitgedeeld, van de soort, die men ‘mastellen’ heet,
rond als een plat kussen met een induwing van den bakkers-vinger te midden,
glimmend, eetlustwekkend, warm nog nieuwbakken.
Een groote waschkorf stond voor madame Schoor, een andere voor Tonia en
vlijtig reikten zij twee koeken aan ieder kind; ik geloof dat er geen enkele jongen of
meisje uit het bebouwde dorp ontbrak, zoo talrijk was de hoop; geen enkel bij
uitzondering van van Rosalie, die geweigerd had binnen te gaan.
Toen nu de beurt aan mij kwam, en ik mijn koeken vasthad, aarzelde ik een
oogenblik en vroeg toen, roodwordend: ‘Voor Rosalie ook twee, als 't u belieft.’
In een roes van overwinningsgevoel ijlde ik met mijn buit naar huis:
‘Daar,’ zei ik, triomfant, maar haar gelaat betrok:
‘Ha, waarom doet ge zulke dingen!’ verweet ze mij. De bekoring was echter te
sterk, zij greep ze onwillig. En toen weet ik niet wat mij aandreef: was het een
wraakvergelding, voor miskende goedheid, een trotseering van haar blaam, of guitige
onverschilligheid daartegenover, althans ik nam haar - die eerst tegenstribbelde vierkant op en liep met haar een paar malen de kamer rond. Dat deed ik soms, ik
was de sterkste, hoewel zooveel kleiner dan zij; zij had het ongaarne, het scheen
een soort vernedering voor haar. Toen ik ze op den grond zette en losliet, weet ik
dat ze lachte:
‘Danke,’ zeide zij.
De winter bracht niet veel afwisseling. Het begon reeds te duisteren als Florence
van de school kwam en dra moesten wij scheiden, want 's avonds bleef elk in zijn
huis. De zusters, die nog leerden,
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maakten hun schrijfwerk, de groote en Mama deden handarbeid of lazen in een
boek of het dagblad. Ik had een oud notaboek van grootvader ergens gevonden en
bemachtigd of gekregen en teekende mannetjes en boomkens en allerlei op de
witgebleven plekjes. Het papier was geribd en heel ruig, hard als perkament. Mijn
‘fardeken’ noemde ik dat teekenboekje.
Wij hadden een soort van Fransche encyclopédie, bestaande uit ontelbare kleine
boekjes, met een korte levensbeschrijving van beroemde mannen en vrouwen, en
hun portretten, heel mooi, sober met enkele trekken de gelijkenis en voorzeker een
karakter weergevend. Vele daarvan - dat zag ik later - waren naar portretten uit de
museums of de zalen van Versailles en elders vervaardigd.
‘Galerie choisie d'hommes célèbres’ heette dat werk. Ik teekende ze na, heel
onbeholpen, maar het was een boeiend tijdverdrijf en ik legde er mij met hartstocht
op toe, totdat de vermoeienis mij overwon en mijn hoofd op mijn armkens viel.
Men had de goedertierendheid mij niet alleen naar bed te verbannen.
Het was heel hel thans in de plaats, waar wij talrijk zaten: er was een lamp,
‘carcel-lamp’ heette men ze, gevuld met ‘quinquetolie’, die Sieska naar den steenen
molen haalde. Van tijd tot tijd verzwakte het licht en moest aan een handvatseltje
de olie opgedraaid worden, die dan daarbinnen in glimmende druppeltjes neerviel.
Die lamp was een onschatbare verbetering. Ik weet nog - maar het is van 't verste,
dat ik mij herinner - van roetkaarsen die gebrand werden en gesnoten als de wiek
verkoolde en men zei: ‘Er is een dief aan de keers,’ wanneer een brandend vonkje
in het roet gevallen was en het smeltend afstroomen deed. Ik weet ook nog dat
Mama vaak zei:
‘Kinderen, acht u maar gelukkig, wij hebben ‘vieren’ en elders moeten ze zich
‘geneeren’ (tevreden houden) met ‘zessen’ en met ‘achten’. Dat beduidde: vier, zes
of acht in een pond.
Naast het huis van Schoor, schuin rechtover het onze stond er een huis met vier
vensters, de deur in 't midden. Als zij openging zag ik, dat er een trede lager in te
doen was. Daar woonde een oud, rijk kwezeltje met een oude meid, die ook Sieska
heette, zij droeg een kornette en haar meesteres een vleermuts met fijne kanten
aan de vleugels. Zij ging mank: juffrouw Wieze-Warmeken, heet zij, wat zeker
Louize-Johanna beduidde.
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Haar huis, heel breed gebouwd, was met een trapgeveltje, en gansch van boven
op een hoogrijzende spil stond er een wereldbol met een vergulden schuinliggenden
band daarop. Die bol oefende een geheimzinnige aantrekkingskracht op mij, - ik
zat er naar te kijken van uit het raam eener voorkamer, waar ik spelen mocht. Ik
dacht altijd dat men wel langs die trapjes had kunnen opklimmen om hem van bij
te zien. Ik weet niet wat ik daar nog mede in verbinding bracht; maar telkens kwam
het rijmpje mij te binnen:
‘Daar is een kindeken geboren,
Op 't opperke van 't huis,
Het heeft er zijn mutseken verloren,
En 't kwam er al schreiend naar huis.’

Mijn belangstelling in die woonst was nog door iets anders opgewekt: Florence had
namelijk eens hooren vertellen, dat de sneeuw op een winter zoo geweldig gevallen
was, dat ze tot boven Wieze-Wannekens vensterbank reikte en Sieska versteld
stond, toen ze de voordeur opende en niet wist hoe ze buiten kon.
Ik zag 't heel gaarne sneeuwen: die dwarrelende vlokjes, door elkaar wemelend,
nu eens hooger dan lager dansend, voordat ze besluiten moesten neer te zinken,
maakten een feest uit voor mijn oog. Alles was toen ook zoo blank en rein; maar de
manschen schenen zoo leelijk op de sneeuw en de plunje der schooiers aan de
deuren wel nog eens zoo vuil. Ik keek en keek, onverpoosd naar buiten; de vlokken
waren mij echter nooit groot genoeg, noch dichtvallend genoeg.
Helaas, het is mij niet beschoren geweest ooit het zoo gewenscht schouwspel
voor mij te hebben van de sneeuw te zien, die tot aan Wieze-Wanneken's
vensterbank lag!....
Achter het kapelleken van den Oostbroeck - op de strook heide, die de toen in
dienst zijnde burgemeester weldra ten behoeve der gemeente, met groote doelmatige
geld-opofferingen, in vruchtbaar akkerland herschiep - lagen destijds twee
waterpoelen: de IJja en de Ixic genaamd; deze namen kwamen wellicht voort omdat
zij de vorm van een ij en een x vertoonden.
In den zomer was daar de vergaderplaats der zwemmers tot groote ontstichting
van dweepers en dweepsters, die er 's morgens vroeg en 's avonds bij invallende
duisternis dorens en netels in 't water gooiden. Een kind hoort dat al vertellen, begrijpt
er de be-
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duidenis niet van, maar stapelt het op in de schuren van zijn bevattingsvermogen
om het na jaren als graan van levenskennis uit te dorschen....
In den winter zoodra het ijs sterk lag, werd er door al wie schaatsen had op de
IJja en de Ixie ‘geschaverdijnd’; de meisjes gingen er ‘slieren’ of op een ijsstoel
rijden. Het woelde en wemelde er al dooreen. Ik hield niet van 't ijs; meermalen was
ik er met een buil op 't hoofd van afgekomen, ten beste dat het ging, verkouden of
met tintelende voetjes en vingertjes.
Florence troonde mij mede, steeds.
De poelen waren niet diep, dus niet gevaarlijk. Geen kind uit het dorp - arm of rijk
- dat niet van zijn ouders de toelating kreeg om er op te loopen, na behoorlijke dikte
van de schors.
Er gebeurde daar eens iets, dat mij trof en als een groote vaderlijke
onrechtvaardigheid in het geheugen bleef: Conraad, een oudere broeder van
Florence, schaatsenrijdend, schoot eensklaps in eene lom - een bijt -; hij schreeuwde
met de armen omhoog - greep toen naar steun op de randen, kloek genoeg om
hem te dragen en kroop er onmiddellijk druipend, met verschrikte oogen uit.
Al de aanwezigen waren - medeschreeuwend - toegesneld. Geen moest hulp
bieden. De jongen was klaarblijkenn niet eenmaal in doodsnood geweest. Het water
stroomde echter uit zijn broekje en blonk op zijn schouders. Hij bibberde en schudde
zich als een poedel, die uit een vijver komt en de droppels spatten glinsterend om
hem heen.
Hoe zijn vader juist aanwezig was, kan ik niet verklaren; maar hij ook schoot toe,
vuurrood, dat was hij altijd, maar nu gloeiden zijn wangen als boschkolen. Hij was
middelmatig van gestalte, dik gebuikt en heel zijn gladgeschoren aangezicht had
een beweging naar omhoog, zijn dubbele kin vooreerst; zijn bovenlip, trok op; hij
had een wipneus en zelfs zijn oogen - als verwonderd uit hun schelen kijkend - en
zijn boogvormige wenkbrauwen wilden op waarts. Hij was een rijk man, hij was een
geacht man; hij kocht schier al de eigendommen, die te koop werden gesteld; hij
had gezag op de gemeente, hij stond daarenboven bekend als een braaf man en
juist dát was het, wat mijn medelijdende, beangstigde verbazing opwekte in dit geval.
‘Zijn vader, zijn vader,’ riepen de jongens, die om Conraad woelden, haastig
plaatsmakend voor mijnheer Schoor.
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‘Schobbejak stouterik, onvoorzichtigaard, waaghals!’ verweet hij zijn zoon, met eene
van toorn verkropte stem en schopte in zijn richting. De arme Conraad stond met
de twee armen voor zijne oogen ‘ik weet niet welke onverstaanbare klachten of
ontschuldigingen uitsnikkend. Zijn kameraden, door boozer macht in 't slechte
voorgeleerd, begonnen bokkensprongen om hem heen te maken en schrapten
tergend den eenen vinger op den anderen, hem uitjouwend.
Papa Schoor had zijn rood katoenen zakdoek te voorschijn gebracht er een
grooten knoop in gemaakt op een der hoeken, niet zonder moeite want zijn dikke
handen beefden, en dat tuig - zeker enkel voor Conraad bestemd - slingerde hij nu
vloekend naar de knapenbende, die dadelijk achteruitweek. Toen viel de zakdoek
straffend op den rug van Conraad neer:
‘Naar huis, naar huis, schoft, smeerlap,’ brulde hij den strompelend voortijlenden
knaap zoo snel mogelijk, hijgend en blazend achtervolgend, altijd gedurig op de
natte schoudertjes en den beslijkten rug slaande. Dat was een onvergetelijk
schouwspel. Wij liepen allen mede over de steenen brug en de weide, getuigen van
die woeste tuchtiging. Ik zie de twee nog uitglibberen op de lange, gladde plank,
die over ‘Nonnekens Wal’ den Oostbroeck met een smal wegetje van den vroegeren
kloostertuin langs de thans in huisjes veranderde kloostercellen in verbinding zette.
Het scheelde geen haar of beiden tuimelden er af. De thans voor bestraffing
veilige straatbengels jouwden de beide heenvluchtenden uit....
Van zenuwachtige aandoeningen overstelpt, viel ik thuis in een hevige, moeielijk
te sussen schreibui.
Nooit zette ik in 't vervolg nog een voet op het ijs, nooit zag ik de IJja en de Ixie
weder....
Intusschen gingen wij vlijtig voort met musschen vangen. Toen ik 's morgens beneden
kwam, was mijn eerste blik naar het muurken van het kloostererf. Stond de tegel
recht, was hij gevallen? Florence's oog ging er naar toe, zoodra zij op ons binnenerf
verscheen. Met poppelend hart vlogen wij om Carlotta, als wij kans hadden dat er
iets in 't vogelhuis zat. Soms was de tegel door den wind omgewaaid of door eenige
andere oorzaak gevallen. Wij waren echter zoo geoefend in het ontdekkingsvak,
dat wij als bij intuïtie wisten wat er van was en de kleinste verschuiving van het
deksel gaf ons zekerheid,
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dat het ruim daar binnen ledig was. Maar welk een triomf als wij mochten vermoeden
dat er pluimen in bewogen, voordat wij door 't spleetje konden zien dat er oogjes in
blonken.
Tot dusverre noch genade noch medelij. Eens dat het veel had gesneeuwd, kwam
mijn broeder Alexander ons ter hulp:
‘Een net,’ zei hij, ‘dat zal wat anders wezen!’ en hij bracht er een groot vierkant
aan. Hij zocht een bezem, keerde op 't hof de sneeuw weg, klopte staken in den
grond, knoopte het net met letsen - lussen - aan een kant daaraan vast, rolde 't op,
en verborg het onder sneeuw. Hij had er een lang touw aan vastgemaakt. Het reikte
tot aan de glazendeur van onze zitkamer. Dat ook bedekte hij op heel de lengte met
sneeuw.
‘En nu hennip,’ zei hij, ‘wij zullen vinken vangen, ze zijn zot naar die greintjes.’
Hij gaf eenige centen en als hadden wij vleugels gehad, zoo snel stoven wij naar
den winkel. De gladde, ronde donkergrauwe zaadkorreltjes werden op de geveegde
strook uitgestrooid en wij verscholen ons alle drie achter de glazendeur.
Hoe mijn hart klopte van hoop en ongeduldige verwachting!
Deze werd niet lang op de proef gesteld: éen, twee drie vogels reeds op de plek
gretig op den grond pikkend. Hun vlucht was sierlijker en bochtiger dan die der
musschen, die recht en plomp zich voortbewegen. Ook hun ‘tsjink, tsjink’ klonk fijner,
hun kleur was lichter, bonter.... Het waren vinken, bepaald!
‘Toe, Alexander, trek,’ fluisterden wij; hij had het touw vast door de deur, die op
een kier stond.
‘Zwijgt! stilte!’ gebood hij meer met zijn gebiedende oogen dan met zijn mond,
‘ze zouden verschrikken, als ze u hooren,’ murmelde hij eindelijk, dringend bevelend,
toen onze onrust niet te dempen was. Het duurde, naar 't mij scheen, geruimen tijd,
voordat hij er genoeg zag naar zijn zin. In eens, heel onverwacht, trok hij met een
forschen ruk aan het koord; het net sloeg ginder over. Wij ijlden naar buiten en een
groote fladdering had plaats onder de mazen.
Met zijn hand er onder begon hij de vogels een voor een er uit te halen en draaide
ze den nek om. Toen viel mijn oog op een onthoofd vogeltje, dat buiten 't net lag;
het had mooie groen-roodbruine en grijze pluimkens; de saamgewrongen pootjes
bewogen als in kramp; het kopje lag er nevens, de zwarte paarlenoogjes keken
nog...
Oei! welk een aanblik, welk een gruwel! Iets ijskouds doorgriezelde
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heel mijn lijfje. Ik stond als aan den grond genageld van ontzetting en Florence
moest wel een gelijk afgrijzen voelen, want met bevende lipjes keek ze toe; daarop
vloog ze naar Alexander en wilde zijn steeds onder 't net grijpende handen
tegenhouden. ‘Laat ze vliegen, doe ze niet meer dood!’ kreet ze, en daar hij haar
uitlachte en voortging met de nekjes om te draaien, schold zij hem uit: ‘Leelijkaard,
beul!’ verweet zij hem....
Alzoo zijn de kinderen: ongevoelig, gruwzaam, totdat een diepe indruk hun
teederheid wekt. Wij hadden er Carlotta zooveel doen doodslaan. Mama hield ons
heele dagen goedheid en dierenbescherming voor; haar woorden rolden over mij
heen als regen over een koolblad; zij had mij steeds voorgehouden - schoon ze
zeker den moed niet bezat mijn hartstochtelijke vogeljacht te verbieden - hoe leelijk
en verkeerd het was arme, vertrouwende diertjes verraderlijk aan te lokken in hun
verderf. Niets had geholpen tot dusverre. En zie, dat ellendig door den slag onthoofd
vogeltje, voorzeker het bestvarende onder al die gevangenen, omdat het ineens
dood was, schudde onze hartjes wakker, door het eenvoudig feit dat het op een
bijzonder tragieke wijze aan zijn einde kwam.
Uit was het met de vogelhuizen en het vogeleten zelf van dien dag af.
‘Kom,’ sprak Alexander op een morgen tot mij, ge moogt mede gaan varen, de
meerschen staan onder, het is schoon om te zien,’ voegde hij er bij tot Mama
gewend.
Verrast, verblijd, jubelde het op in mij. Maar bedenkingen van ernstigen, storenden
aard bedreigden pijlsnel 't vooruitzicht:
‘Water, gevaren, met alzoo een kind, onvoorzichtigheden doen,’ waren woorden,
die ik hoorde. Weerleggingen: ‘Een goede boot, oppassen, volstrekt niets te vreezen,
wel gadeslaan,’ klonken beloftevolle antwoorden.
Ik mocht medegaan!
Hij nam mij bij de hand.
De boot in quaestie lag te grootmoeders.
Zij vouwde van angst haar handen saam, gelijke vrees werd geopperd, met gelijke
verzekeringen weerlegd.
Toch mocht ik ook van haar medegaan.
Toen wij door den tuin traden, zag ik aan een korten witten scheidsmuur de
sneeuwklokjes in bloei, hangend over spitse blaadjes als groene mes-lemmertjes
met hun drie dikke lobbetjes, melkblank, waaronder hun licht groen- en witgestreept
rokje uitkeek. Anders
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ware ik er naartoe gevlogen om er van af te plukken, nu beidde mij een ander
vooruitzicht van genot.
Links lag een gracht, in den zomer met diep, stil water, thans zoo hoog
aangezwollen, dat de oevers niet alleen, maar ook het land tot op zekere lengte
waren overstroomd. Ik stapte flink in de boot, die eigenaardig onder mijn zwak
gewicht op den eenen kant helde.
Alexander roeide.
Wij vaarden eerst onder wilgekruinen en laaghangend slaghout, het hoofd moest
gebogen worden, de handen moesten weren en vasthouden. Dit nam al de aandacht
in beslag.
Uit de sloot in de open vlakte was het opeens ontrold natuurtooneel des te
treffender:
Water, water, water, rechts, links, voor ons; zoo ver het oog kon dragen, water
grauw, onder den wind gerimpeld, klotsend tegen de schuit, water tot daar waar het
met de even grauwe lucht te versmelten scheen!.... Een aanblik van grootschhcid,
een openbaring van de kracht der elementen, een onvergetelijke, levende schildering
van een winterdag bij overstrooming van uitgestrekte weiden in Vlaanderland! De
wind woei scherp de wangen aan, frisch de longen uitzettend in gezondheidsgevoel
en het kinderhartje jubelde op in ongekende aandoeningen. De stammen der
populieren klommen op uit het nat en weerspiegelden zich daarin als schuin
afgebroken aan de oppervlakte. Enkele wilgetronkjes op een rij lagen met hun kruin
op het water als hoofden van zwemmers. Dat hinderde mij in mijn besef van
onmetelijkheid: ik had het al weg willen ruimen in illuzie-eisch van oneindelijkheden;
die boompjes toonden wel is waar aan hoe hoog de vloed gestegen was, maar
waren tevens getuigen van een vroegeren toestand, bedreigingen van terugkeer
daartoe, en ik had het geheel aldus willen behouden met al de opgewektheid van
mijn jonge phantazie....
Wij vaarden en vaarden, altijd voort, verder en verder over die uitgestrektheden,
populiereboomen voorbij, grenspalen van weiden, over scheidingsgrachtjes, waarvan
niets meer was te zien, alles te samen éen enkel groot meer uitmakend!....
‘O, Alexander, O!’ riep ik gedurig, alles op dat oogenblik in mij opnemend,
onbekwaam nog om het tot gedachten te verwerken, ‘o Alexander!’
Hij lachte mij aan. Hij, de groote broeder, had pret met mijne vreugd en mijn
verrassingen.
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Raven krasten in de kruinen, en vlogen wiekflappend van de eene in de andere, als
zwarte reuzensneeuwvlokken over de grauwe oppervlakte, de woeste schoonheid
van het geheel nog iets woestmysterieus bijzettend.
De weide was versmald, de oever niet ver meer.
Doch in eens werd de blik op iets bijzonders gericht: iets vreemds, iets
onverklaarbaars: een grootere vlek, dan die eener raaf, en niet in de hooge kruinen
maar laag bij 't water, heel laag in de takken van een schuinliggend stronkje.
Snel naar dat vlekje geroeid, naar dat geheimzinnige. Het was een haas, door
het noodweer verrast zeker, geen uitkomst meer ziende, daarop gevlucht! Wie weet
sinds hoe lang, en wat hij niet had uitgestaan!....
Ik klapte in de handjes van vreugd. Maar het jagershart van mijn broeder herleefde
met gretigheid en spijt bij den aanblik:
‘O dat ik toch mijn geweer hier had! O hoe dwaas het niet medegenomen te
hebben! Stommerik!’ verweet hij zich zelf.
Het dier gaf teekens van onrust, terwijl wij naderden.
‘Ik zal hem pakken met de handen,’ was Alexander's laatste hoop.
Wij waren echter nog verre van zijn bereik, toen de haas, moedig geworden door
't gevaar, in 't water sprong en vrij kundig naar den oever zwom.
Zijn schrik zelf had hem gered van verzekerden hongerdood.
Alexander vloekte, wat hij thuis niet doen mocht en onderweg, nog met kribbelend
verlangen naar roof en moord, stak hij een roeispaan machteloos dreigend naar de
raven uit, die er geen acht zich vervaardigden op te slaan.
‘Die schurken,’ smaalde hij, ‘ze weten, dat het geen kwaad kan, ze zien het
onderscheid; indien het een roer ware zou er geen enkele binnen schot meer
overblijven.’
In het voorjaar zou ik acht jaar worden. Dat was de tijd om mij te doen opteekenen
voor mijn eerste communie tegen twee jaren later.
Een kleine intellectueele verbetering was te dien gevolge voor mij ingetreden: ik
mocht wel nog naar school niet gaan, maar naar de’ Christelijke leering. Deze had
alle dagen plaats van eén tot twee uur bij een drietal oude godvreezende dochters,
die, als een spotternij op hun misdeeld uiterlijk, den naam van De Fraaie droegen.
De
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Fraaitjes, zei men. Mie De Fraaie, de oudste en geleerdste, was onze meesteres.
Beleefdheidshalve moesten wij haar Marie noemen.
Zij had heel felle zwarte oogen, blinkend als sommige zaadkorrels en was streng.
De meisjes bleven doorgaans stil en braaf; maar de jongens - want wij zaten elk
aan een kant in het eng vertrek - de jongens konden onbeteugeld en wispelturig
wezen. Wie iets ergs misdeed of zijn les niet kende, werd gestraft. De schuldige
moest met de armen opgestoken zitten, soms ter verzwaring van de tuchtiging met
gewichtjes, die aan touwtjes hingen. De een of ander, guitige deed ze wel eens
‘biembamen’ - 'tis te zeggen heen en weer slingeren om de anderen te doen lachen.
Hij stoorde de les en Marie haalde de tang, legde ze op den grond en hij moest
daarop knielen, wat voorzeker niet gemakkelijk was.
Ik kon lezen en schrijven; waar ik dat geleerd had en wanneer, weet ik niet, ik
kende zelfs de Duitsche letters, want sedert eenigen tijd, deed Papa, die een
Hannovraan was, mij en mijn zustertjes dagelijks een bladzijde Duitsch lezen. Die
twee dingen waren een groote voldoening voor mij: ik voelde mij nog niet heel, maar
bijna de gelijke van andere kinderen worden: ik had ook iets te doen, een plicht was
mij opgelegd en ik mag in alle waarheid verklaren, dat ik ze zoo ter harte nam om
nooit een woord te missen in het opzeggen mijner christelijke les. Menig santje ter
vergelding kreeg ik in de kerk van den onderpastoor daarvoor.
Dien zelfden zomer kwam er een Duitsche zanger op het dorp. Verkeerd ingelicht,
meende hij aldaar belangstellende elementen te vinden tot het geven van een
kunst-concert. Als landgenoot van mijn vader werd hij bij ons opgenomen en vernam
hij met teleurstelling, dat het artistiek gevoel bij de bevolking niet genoeg ontwikkeld
was tot uitvoering van zijn plan en hij het op te geven had.
Hij bleef een drietal dagen te gast. En waarschijnlijk ter wedervergelding zou hij
zich ten onzent in een privaat-concert van gedienstigheid laten hooren.
Enkele vrienden en bekenden werden daarop uitgenoodigd. De zangvoorstelling
had plaats op een zondagachternoen, in de groote voorkamer, welke in huis de
‘salette’ werd genaamd.
Ik zie hem nog, met de begeleidingsharp naast hem: hij had een bleek, dik, rond,
baardeloos aangezicht, was in 't zwart gekleed en ware het niet geweest van zijn
lang zwart haar, zou hij heel het voorkomen van een pastoor hebben gehad.
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Men was niet muzikaal in de familie; ik ben het ook later ondanks veel studie van
het vak niet kunnen werden. Er was te dien tijde zelfs geen piano in huis; maar ik
had nog nooit harpetoonen gehoord - nog nooit anderen zang dan den
ongekunstelden van Sieska, de kindermeid, of de valsche pogingen der oudere
zusters en daar in eens klonk melodieus, helder en vol de nachtegaalstem van den
Duitschen toerist!....
Er stonden weinig meubels in de ‘salette,’ er lag toen bij toeval geen kleed op den
plankenvloer, het plafond was tamelijk hoog, de acoustiek moest er voortreffelijk
wezen.
Galmend vulden de weergalooze klanken, als bovennatuurlijke harmonieën heel
de zaal....
Met open monden, niets dan ooren meer, luisterden allen; schier met lijdensgenot
hoorde ik toe, verademend, bijna herlevend uit den klauw van al te knellende emotie,
telkens een lied ten einde was en het daverend handgeklap losbrak.
‘Wij verliezen hier al onzen schoonen speeltijd, laat ons weg gaan,’ zei Florence.
Ik weg gaan uit zulk een hemelrijk!
Balladen en strijdzangen volgden elkander op; heerlijk klonk:
Fern im Süd das schöne Spanien,
Spanien ist mein Heimatland,
wo die schattigen Kastanien
Rauschen an des Ebro Strand....

vurig:
O Mädchen, Mädchen, wie lieb' ich dich,
Wie glänzt dein Auge, wie liebst du mich!....

en weemoedig:
Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein,
Bei einer Frau Wirthin da kehrten sie ein....

Eu levendig opgewekt:
Ein freies Leben führen wir,
Ein Leben voller Wonne.
Der Wald ist unser Nachtquartier.
In Sturm und Wind marschieren wir.
Der Mond ist unsere Sonne....
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En daar ik die twee laatste liederen zelve gansch van buiten kende, steeg mijn
geestdrift ten top, mijn hoofdje draaide duizelig en toen alles uit was, voelde ik mij
zeeziek als het ware....
Ik sliep niet dien nacht, heelemaal zenuw-aandoening in goddelijke opwelling
naar hooger, hooger en het duurde dagen lang voor ik hersteld was van zulk een
grooten, geestelijken schok.
De naam van dien minnestreel was Bröckner, of hij een beroemdheid was of niet,
heb ik nooit geweten en van hem niet meer gehoord tenzij kort na zijn vertrek, dat
hij een liederboekje zond met het opschrift:
‘O, ich werde nie vergessen,
welche Freud' ich hier genoss,
Glücklich war ich oft gesessen,
in eures Kreises gutem Schoss.’

Ten bewijze, dat hij meer muzikaal dan dichterlijk talent bezat.
Het was waarlijk alsof het lot mij begunstigen wilde: er werd een kantwerkschool
ter plaats ingericht ter behoeve der onbemiddelde meisjes, die talrijk opkwamèn;
maar de belangstelling verbreidde zich weldra verder. Er ontstond een soort van
enthusiasme in heel de vrouwelijke bevolking voor dat werk: niet alleen de burgerij,
maar de rijksten van het dorp beijverden zich om het te leeren; niet enkel de kinderen,
en de heel kleine maar volwassen juffrouwen gingen ter school. De armen zaten
rechts, de betalende bemiddelden links in een heel groote daartoe gebouwde zaal.
En O, geluk! onuitsprekelijke zaligheid zonder vragen, zonder plagen mocht ook ik,
mochten wij ‘de drie kleinen’, waarvan ik deelmaakte, gaan. Enkel des namiddags
gezondheidshalve.
Florence Schoor verliet insgelijks halve dagen de school en - de twee jongsten
van allen - wij werden elk aan een zijde der meesteres geplaatst, met een groot
vierkant kussen op den schoot, met blauw linnen overdekt en een groen saaien
kussetje voor de spelden lang en dun, en de naaldspelden - de groote opstekende.
Ieder kantje droeg een naam: wij kregen elk een gelijk donkergroen perkamentje
en daarop leerden wij maken, Florence: het ‘Vapeurken’. Dit bestond uit drie traliën,
een langwerpig strookje platwerk en een bolletje. Het mijne heette ‘het Eeuwig
Bolleken’, al bolletjes naast elkander met een gaatje in het midden. Mijn zusters
hadden het ‘Blaarken’, dat een langwerpig rondetje was met effen topwerk als het
onze.
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Het waren alle Valencijnsche kanten. Dat te leeren is geen spel voor een jong kind.
Maar de hartstocht was opgewekt en al was de eene malie soms te groot, de andere
te klein, al werd een gebroken draadje wel eens met vuile vingertjes ‘toegswribbeld’
in stede van voorzichtig geknoopt, toch ging alles flink van de hand en na acht dagen
missen en vergissen, en vergeten en lastige inspanning van wege de meesteres,
kenden wij den weg. Dat het kantje wit en veilbaar zou geweest zijn, geloof ik niet,
maar dat kwam niet in aanmerking: het was voor eigen gebruik en zelfs niet
bruikbaar.
Van alle handwerk is het kantmaken misschien het pleizierigste: altijd hetzelfde,
altijd tot ijver aansporend voor meer en meer, onder het bedrijvig verslaan der houten
kloskens en het algemeen geruisch van al die aanwezige vingeren van bedrijvigheid.
Wie zou daar lui kunnen wezen! Voort, voort, altijd voort, het is een soort van
schepping: het kunstwerk ontstaat onder het oog. Destijds gebruikte men niet als
nu glad blauw papier tot het verslaan der aldaar genoemde ‘boetjes’ (boutjes) maar
ruig, grauw papier heel geruchtmakend.
De meesteres was herkomstig uit West-Vlaanderen, van Meenen nagenoeg op
de Fransche grens en al de benamingen zegden wij - en zegt men ter plaats tot op
heden - nog na in West-Vlaamschen tongval.
Zij was twintig jaar oud met glanzig zwart haar, groote glanzige bruine oogen en
een kleur blakend van purperen frischheid.
‘Hoe jammer, hoe jammer!’ zei een ieder van haar: ‘Zoo schoon van wezen zijn
en de lenden gekrookt!’
Zij was heel klein en had een zwanegang: het was als of haar bovenlijf op een
spil in eene groeve tusschen hare heupen van de eene zijde naar de andere bewoog,
herkomstig van een val.
Telkens mijnheer Braam, de onderpastoor, die bestuurder der school was,
binnenkwam, moesten al de kinderen rechtstaan, met het kussen in de handen.
Zulks gebeurde in een groote roffeling van verwarrende kloskens en een
klompengerucht langs den vleugel, waar de eigenlijke werkmeisjes zaten.
Die eerbiedbetuiging duurde zoolang tot dat hij een dalende beweging met de
blanke hand deed, en men weer mocht gaan zitten en voortarbeiden.
Hij moest wel veel te bespreken en te beraadslagen hebben met de meesteres,
want gewoonlijk wonk hij haar bij zich van als hij

Groot Nederland. Jaargang 19

607
halfwege in de zaal was. Daar keerde hij om: groot, kloek, met een vet aangezicht
en vet zwart haar en zij stond op en volgde hem, hooggloeiend rood, klein en
waggelend langs de middenopening tusschen de zittende werksters, en beiden
verdwenen voor min of meer langen tijd in de spreekplaats dicht bij den ingang, een
klein vertrek, waar een inkpot stond en een commode met laden voor perkamenten,
boeken met spelden, ruischpapier, en andere benoodigheden. Daar ook werden op
rekken, des zaterdags de met doeken overdekte kussens gesteld. Die plaats was
altijd op slot.
De vroegwijze volksmeisjes zagen elkander schamper aan, stieten zich met de
ellebogen of wisselden woorden, die wij ginder ver, waar wij zaten, niet hooren
konden en waarvan wij den zin niet zouden hebben begrepen.
Ik weet niet waarom men voor Florence en mij eene uitzondering maakte: het
was vermeend te zijn een gunst, maar eigenlijk een spijtig iets. Onze taak ‘het peil’
genaamd was heel klein en wij waren heel naarstig, soms van voor vier uur hadden
wij daarmede gedaan. En hoe groot ook onze geestdrift was voor ons werk, toch
scheen het eene onmogelijkheid meer te doen dan ons was opgelegd. En wij
verveelden ons op den speelcour alleen, terwijl de anderen vlijtig voortdeden.
Om vier uur werd koffie gedronken, buiten als het weer mooi was, binnen bij
regendag of kou. Vele kinderen hadden hun drank en boterhammen mee. Sieska
bracht de onze warm, zoogezegd, maar die door de korte reis toch lauw geworden
was. En dan gingen wij met haar terug, van daar weg, waar wij zoo gaarne werkzaam
zouden gebleven zijn, blijven mochten, maar het verstand niet hadden zulks te doen.
In de school werd dagelijks de ‘rozenkrans’ gelezen, zooals men ‘bidden’ noemt
ter streek. De oudste aanwezige kwezel, heel oud naar 't mij scheen - zij heette
Zeunia - en die met stijve vingeren heel traag de kloskens versloeg, zei de ‘tientjes’
van de Mysteriën op: de vijf Blijde, de vijf Droeve, de vijf Glorieuse. Ik had ze nog
nooit gehoord en de op slependen toon voorgedragen zeldzame, heilige
mededeelingen wekten in hooge mate mijne aandacht. Toen begon zij: ‘Wees
gegroet, Maria’ enz., tot heel de zaal in een murmelend geruisch voortging: ‘heilige
Maria, moeder God,’ enz.
Vaak werd er ook gezongen. Allen moesten instemmen:
‘Kom, Schepper, kom, o Heilig Geest,
Bezoek ons al van 't minst tot 't meest, enz.
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Soms ook het lied van den uil:
‘Den uil, die op den pereboim zat,
En boven zien hoifd daar zat er een kat.’

En het was merkwaardig, dat die liedekens in Oostvlaanderen in Westvlaamschen
tongval werden gezongen. Verklaring: de meesteres had ze aldus aangeleerd. Een
heel opwekkend deuntje was dat van ‘De Kantwerkster’. Enkel het volgende heb ik
er van onthouden:
‘Een tralie,
Een malie,
Te grof gewrocht,
En 't kantje
Van Wantje
Bluuft onverkocht.’

Op een namiddag dat Florence en ik met Sieska van de school terugkeerden, reed
er een wagen met dikke, lange boomen - op en neer kwakkend - voor ons. Een
groote jongen, in grauw armoedepak, barvoets en blootshoofds, ging er zijds
achteraan. Hij droeg een vuile, ledige mand aan den arm.
De wagen keerde het Kattestraatje in naar den Oostbroeck toe en de liggende
boomen maakten een grooten draaienden zwaai aan den hoek waartegen zij met
een kraak aansloegen. Sieska die eenige stappen vooruit was, liet een luiden gil,
sloeg de handen voor haar aangezicht en vluchtte weder naar ons toe.
De wagen hield stil, maar de stammen slingerden nog heen en weer, de voerman
en een paar lossers kwamen in angst naar den muur toe en Florence en ik liepen
ook kijken: daar lag de jongen, die zooeven naast de boomstamtoppen ging,
levenloos. Zijn hoofd was heel plat gedrukt, zijn aangezicht heel lang en smal
geworden. Uit den gebroken schedel proestte roodgele materie en een straaltje
bloed vloeide daar van onder als een adertje over den grond naar de beek toe.
Wonderbaar! Zijn vuile handen en zijn met droge modder bekladde voeten waren
reeds heelemaal dood. Zijn bleek gelaat had geen enkele stuiptrekking meer....
Sieska trok ons weg van dit schrikkelijk schouwspel en uit alle deuren en van
overal stroomde de menigte toe....
Het was een jongen van Loo-ten-Hulle, hij was achttien jaar oud, werd er later
verteld.
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Om drie uur des namiddags, den volgenden dag, hoorden wij in de school de deur
van de gevangenis - daarnaast gelegen - op hare beroeste hengsels krijschen.
Daar was hij neergelegd.
En toen ging er daarbinnen in dat gevang een noodgehuil op, als ik nooit had
gehoord, in hef vervolg nooit hoorde en waarschijnlijk nooit meer hooren zal. Het
galmde langgerekt gefolterd en akelig als een woest dierengeloei; die schelle tonen
waren de uiterste uitdrukking van redeloos wee; zij hadden niets menschelijks meer:
De moeder en de zusters die het lijk van den knaap kwamen zien....
De schoolkinderen sidderden op hun stoeltjes; de handjes beefden; de dunne
draadjes braken; de vingertjes weigerden hun dienst om ze weder aan te knoopen.
‘Een gebed voor den overledene,’ sprak Zeunia, de oude kwezel, degene, die de
Mysterieën kon opzeggen, en plechtig begon zij, terwijl het getier achter den muur
nauw nog tot verneembare jammerweeklachten afgedaald was:‘Onze Vader, die in
de hemelen zijt.... geheiligd zij uw naam’.... onder allemeene angst-voortdurende
schoolstilte....
Omtrent dien tijd gaven Pauline en Rosalie elk een dagblad uit, in handschrift; deze kranten hadden slechts eén abonnent: onze oudste zuster Sophie, die zelve
aan letterkunde deed en vertalingen uit het Hoogduitsch, zonder eenige vergelding,
in feuilleton aan de couranten gaf.
Het blad van Pauline heette ‘De Nevelaar’, dat van Rosalie ‘De Vaderlander’. Zij
bestonden uit een enkel vierkant stuk cahierpapier, verschijnend driemaal in de
week: den Maandag, den Woensdag en den Vrijdag. Zij behelsden al het gebeurende
in de familie en al het nieuws van het dorp. Sophie betaalde duur, voor ons ten
minste, die zoo weinig geld gewoon waren te krijgen: vijf Centimen per nummer.
Het was een groot hartzeer voor mij weder te klein en te onbekwaam te wezen om
hetzelfde te doen. Ik beweende het luid. Mijn groote broeder Karei kwam mij ter
hulp: Ik copieërde eens het een en 't ander uit de reeds verschenen nummers, maar
was verlegen met den titel, niet vindingrijk. Hij zei mij dat ik het ‘De Kameraad’
heeten zou, wat ik deed. De moeilijkheden, er aan verbonden, gingen echter mijn
verstandelijke krachten te boven: het beleefde maar eén paar nummers. De andere
kranten vormden een lijvig pak, dat mijn zuster Sophie tot aan haar overlijden met
vrome zorg heeft bewaard. ‘Bloemen mijner Lente’ van Ledeganck hadden
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hun intrede te onzent gedaan. Met hartstocht wierpen Rosalie en ik ons op die lezing.
‘Mathilde’ bracht ons letterlijk in vervoering. Gansche uren zaten wij met het boek,
en ofschoon wij dra veel daaruit van buiten kenden, was het ons een genot op de
Strophen te kijken; de hoeken van de bladzijden zijn letterlijk van het omkeeren
uitgesleten, het boek, gansch in flarden van de voortdurende handeling, bestaat
nog als een bezoedelde trophee van kinderlijke begeestering: ‘De Weduwe en de
Wees’, ‘De laatste Zwaluw’, ‘Dertig Jaren’ en wat niet al konden wij daaruit opzeggen.
Eens wilde ik Florence op een dezer stukjes vergasten. Ik zie ze nog staan
luisteren met haar bleek blond hoofdje gebogen, haar rood aangezichtje en de
oogjes naar den grond. Heel geduldig, heel lijdzaam als een slachtoffer van het
hardop lezen.
‘Is het uit?’ vroeg ze eenvoudig, toen ik aan het slot gekomen, met glinsterende
blikken naar haar bewondering wachtte.
‘Is het uit!’
Ja, het was uit en uit ook met mijn pogen om ze ooit nog tot deelgenoote van mijn
enthusiasme voor poëzie op te eischen.
Ik begon zelve verzen te maken - acht jaar oud -. Het ging mij veel gemakkelijker
dan het proza-opstellen. Met de maat was alles in orde, maar langkorte en kortlange
Strophen liepen door malkander: telkens twee regels en ook al het merkwaardige
van den dag vermeldend. Ik had een verfbakje gekregen en de verhaaltjes werden
geïllustreerd.
Men vond het heel prettig in huis; men lachte hartelijk er om, doch van honorarium
was geen spraak, en ik dacht er ook niet aan met deze gebrekkige dingetjes aan
de kranten mijner zusters concurrentie te doen.
Eens kwamen er een drietal heeren in de school. Ik zag ze wel staan en tegen
mijnheer Braam spreken, maar gaf geen acht op hen. Toen zij heen waren ging hij
bij Rosalie en fluisterde haar in het oor:
‘De groote was Ledeganck.’
Hij moest dus wel weten, dat zij belang in hem stelde. Wij hadden spijt ‘den dichter’
niet te hebben gezien en later, toen wij, ook ‘het Burgslot van Zomergem’ en de
‘Drie Zustersteden’ hadden gelezen en deels van buiten geleerd, zeiden wij tot
elkander als er iets was, waarnaar wij vurig verlangden: ‘wat zoudt ge liever hebben
dát of Ledeganck te zien?’
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En het antwoord was altijd:
‘Ledeganck zien.’
Spijtig dat wij hem niet te zien kregen en spijtig voor hem zelf, dat hij nooit vermoed
heeft, welke diepe snaren van kinderlijken weemoed hij in jonge hartjes doen trillen
heeft. Het grootste loon eens dichters zou voorzeker uit dergelijke naïve bewondering
bestaan, dierbaarder aan zijn rechtmatige eigenliefde dan academische lauweren....
Onder onze vriendinnetjes was er eene die Constance heette: het oudste dochtertje
van den schoenmaker uit de buurt. Bij alle spelen te onzent, waar wij talrijk waren,
werd zij bijgeroepen, ‘uitgehaald’ heette het. Maar zooals reeds gezegd was er iets
onaangenaams aan haar komst verbonden, zij moest namelijk met haar tweejarig
zustertje, Amandineken, spelen en bijgevolg het medebrengen.
Het was er bepaald te veel.
‘Dat dwaas ding moet er altijd bij zijn,’ zei Florence. Maar Constance was zoo
braaf en inschikkelijk, dat wij het ‘dwaas ding’ op den koop toe namen.
Eens op een namiddag hadden wij reeds te vergeefs naar speelmakkertjes
omgezien en er geene gevonden: de eene waren ziek, de andere nog op school,
of ik weet niet waar.
Wij trokken om Constance.
‘Constance is naar Astene, naar grootmoeders,’ berichtte ons de bazin, ‘en zal
maar te naaste week weer zijn.’
Een nieuwe teleurstelling.
Zij had Amandineken op den arm.
‘Hewel, bazin,’ zei Florence, ten toppunt van verveling, geen uitkomst meer wetend:
‘Wij zullen Amandineken medenemen.’
Het kind was dadelijk tevreden, het kende ons.
‘Goed gadeslaan,’ zei zijn moeder.
Het stapte fier tusschen ons beiden, van elk een hand houdend, op zijn hieltjes
loopend telkens zijn teentjes zoo hoog mogelijk stekend.
Op ons erf deden wij het wat dansen, wij droegen het ‘zetelken’, 't is te zeggen
op onze saamgehouden handen; maar veel pleizier was er niet aan en wij gingen
op het gras zitten.
Dien morgen bad ik in den ‘Messager de Gand’ een artikel hooren voorlezen: het
moest over hypnotisme handelen, want daarin werd
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gezegd, dat men met een bestendige beweging der handen van omhoog naar
omlaag op kleinen afstand over iemands aangezicht, den persoon in slaap kon doen
vallen.
Ik had het aan Florence verteld.
‘Laat ons dat eens probeeren met Amandineken,’ stelde Florence, heelemaal
nieuwsgierigheid, in plotse ondernemingszucht, voor.
En zij begon hare bestrijkingen, terwijl ik het kleintje tegen mij gedrukt hield.
Het was bang, het schreeuwde en verweerde zich. Ik greep zijn armkens vast en
Florence liet zich niet storen aan zijn weerbarstigheid.
Nu stampte 't met de beentjes.
Zij deed maar altijd de bewegingen voort met de handen recht voor hem van
omhoog naar omlaag. Op korten tijd werkte dat sussend: het hoofdje viel zijds; de
oogleden openden en sloten zich nog weifelend eenige keeren en loodzwaar wegend
lag het kind in slaap.
De uitslag was verbazend en triomfant trokken wij - ik den zwaren last torsend naar den schoenmakerswinkel.
Florence deed het straatbelletje aan het laag traliehekje klinken.
De vrouw kwam te voorschijn.
‘Bazin, hier is Amandineken weder. Het is in slaap gevallen.’
‘Wel toch!’ zei ze, heel verwonderd, ‘in slaap? het is zijn uur niet en zij nam het altijd bewusteloos - af. ‘Allo, danke, ge zijt braaf, dat ge er mij wat van ontlast hebt.’
Zoo iets was te boertig geweest om er niet mede te herbeginnen. Het geschiedde
van 's anderdaags af. Wij haalden 't kindje weder en, na een poosje met hem
gespeeld te hebben, oefende Florence hare wetenschap uit met hetzelfde gunstig
gevolg.
Naar zijn huis weder er mede.
Wij: ‘Kijk, bazin, Amandineken.’
‘Weeral slapen!’ riep zij uit. ‘Dat begrijp ik niet; ik moet mijn keel uitschreeuwen
om het na den noen in slaap te krijgen en daar zie!....’ zei ze haar volzin niet
voleindend.
Wij hadden te veel gewaagd, De derde maal, dat wij het sluimerend kind naar
huis droegen, zou ook de laatste wezen.
Zoodra de moeder ons met onze vracht aan het hekje ontwaarde, vertrok heel
haar aangezicht.
‘Geeft hier,’ sprak ze barsch, ‘ge zijt alle twee heel stoute jongens,
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ge zult mij niet wijs maken, dat alzoo een kind van zelf in slaap valt. Ge geeft hem
zeker 't een of 't ander drankje in. Ge moogt hier over de zul (drempel) niet meer
komen, hoort ge, om Constance ook niet. En ik zal uw ouders eens komen spreken
en u doen straffen voor hetgeen gij uitsteekt.’
Zij was in woede geraakt, zich zelve opwindend en een paar dagen leefden wij
in doodsangst voor hare verklikking en de te wachten tuchtiging. Maar er was niets
meer van te hooren.
Ik ben niet in het bezit van het geheugen der physionomiën, maar ik heb
Amandineken blijven kennen, ondanks tijd en afwezigheid. Ik heb het zien opgroeien,
het als sterk jong, bloeiend meisje ontmoet; ik heb het weten verouderen en thans,
dat het met zijn ongehuwde zuster, zijn ongehuwde broeders en zelve ongehuwd,
een ander dorp bewoont, zie ik het nog soms aan een deur staan met een
schoenmakersuithangbord daarboven, dat hun familienaam draagt; ik zie het staan,
in het voorbijrijden van de auto: gekrompen, vermagerd en gerimpeld thans....
Die schoenmakersvrouw was een kwaadaardige: de vader van haar man, verarmd,
woonde bij hen in en at er het genadebrood; ofschoon hij nog werken kon en het
enkel voor den kost deed, werd hij behandeld als een parasiet. Hij had er veel te
verduren en klaagde overal zijn nood. Geen cent kreeg hij des zondags te verteren.
En dra liep er een heimelijke fluistering over hem: men vertelde, dat hij in de
heerenhoven fruit stal, 's nachts, rijpe perziken en abrikozen en daarvoor zijn
afnemers had. Soms verdwenen ergens jonge erwtjes van de bedden en hij werd
beschuldigd nieuwe aardappelen op het veld ‘af te pollen’, 't is te zeggen van onder
de aarde met de vingeren uit te wroeten zonder schending van den struik.
Geen mensch wist iets met zekerheid daarover. Hij heette Mathias en elk noemde
hem bij zijn doopnaam.
Op een morgen was al de ajuin uit onzen tuin weg. Heel het bed lag in haast
verwoest, met hoogten en laagten en vergeten knollen. De diefstal was gepleegd
langs het Kattestraatje, waar een uitgangspoortje bestond; maar niet aldaar was
ingebroken: het slot was zelfs nog met spinneweefsel overdekt. In de haag aan den
stijl was een gat te ontdekken als men de weergekeerde takken wat verwijderde.
Ja, langs daar was het gebeurd.
Verslagenheid lag in huis. Maatregelen van nachtelijk waken
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werden besproken. Het leggen van wolvenijzers voorgesteld....
Op Mathias viel geen vermoeden, men had overigens te onzent nooit aan zijn
eerlijkheid getwijfeld. Het toeval wilde, dat hij juist den morgen daarop naar onzent
kwam. De drie kleinen moesten schoenen hebben en Mathias zou de maat nemen.
Wij zaten elk op een stoel in de woonkamer, die met twee ramen op het voorhof
uitzicht had. Mijn beentjes hingen af. De beurt was eerst aan mij en Marthias, oud
en stram, knielde neder en ik zie hem nog de houten maat tot op behoorlijke lengte
tusschen teenen en hiel aandachtig verschuiven.
‘Baas,’ zei Mama, die hem nog zijn voormaligen titel toevoegde, ‘baas, van dezen
nacht is al onze ajuin gestolen.’
Zijn hand, die mijn voetje vasthield, trilde. Ik merkte het eerst een oogenblik later
op. Hij sprak niet en schreef iets in zijn boekje. ‘Allemaal,’ herhaalde Mama, nog
geplaagd door de blijvende gedachte aan dien tegenspoed, ‘wel een grooten
graanzak.’
‘Dat is niet waar,’ antwoordde hij als verontwaardigd bij die overdrijving opkijkend,
‘er was nog geen loofmande vol.’
Het plofte naast ons allen neder als een steen, die van heel hoog in het water
valt.
‘Baas, gij, gij?’ riep Mama heel ontsteld uit. Hij boog het hoofd in schuldbewustzijn
heel diep en steunde eene hand op den grond.
Hij uitte een jammerklacht als van een blatend lam. Er volgde eene poos stilte,
toen zuchtte hij verstaanbaar:
‘Waar de nood iemand brengt, de nood....’ en hij klauterde op. Toen met angst
op het aangezicht, ongeschoren en doorgroefd.
‘Klaag mij niet aan, vervolg mij niet voor het gerecht,’ smeekte hij met bevenden
mond.
‘Weet ge wat ge doet,’ sprak Mama, die niet minder beefde dan hij, ‘breng alles
vannacht terug langs waar ge het gehaald hebt. Er zal geen haantje naar kraaien.’
Hij zag haar aan schier met ongeloof:
‘Ja, ja, goed,’ hij scheen heel verdwaasd.
Ik zie hem nog heen gaan, de glazendeur openend; daar keerde hij zich om en,
uit gewoonte van beleefdheid, lichtte hij de pet op.
Die doodverf, die verwrongen trekken, die blik van uiterste benauwdheid die
wanhoopvolle uitdrukking van menschelijken nood staan nog onuitwischbaar in mijn
geheugen geprent....
Ons werd stilzwijgen opgelegd en wij hielden woord. Geen haantje
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kraaide er naar, zooals hem was beloofd. Sedert was van geen fruit-of groentediefte
meer te hooren in 't omliggende.
En hiermee was het uit met mijne vroegste herinneringen aan het dorp. Ons
huisgezin ging zich in Gent vestigen. Het leven was er heel anders thans en dra lag
al het onlangs nog beleefde op den achtergrond. Ik leerde nu geregeld, de Fransche
vrouw van den hoogleeraar in wijsbegeerte - een gediplomeerde leerares - gaf mij
onderricht en het was verbazend, hoe vlug het achterstallige werd ingehaald.
Onze woning was een verzamelplaats van geleerden en uitstekende mannen.
Alle avonden werd over allerlei vraagstukken geredetwist: de Evangeliën, de
Fransche omwenteling, de Democratie, Wetenschappelijke dingen, het Eeuwig
Leven en wat niet al!....
Soms ging het er zoo heftig toe, dat de woordstrijdenden op het punt schenen,
met onstuimige gebaren en luid geschreeuw elkander in het haar te vliegen. Geen
der tegenstrevers bekende ooit overwonnen of tot andere gedachten gebracht te
zijn; maar men scheidde met handdrukken en glimlachen als de beste vrienden der
wereld om 's anderdaags met hetzelfde vuur den gedachtentwist te herbeginnen.
Toen wij gedrieën na jaren met onze moeder naar het dorp terugkeerden, waren
al de oudsten van het huis verspreid of getrouwd.
Florence had schier al dien tijd in een landelijke kostschool doorgebracht.
Thans keerde ook zij weder thuis. Zij was tot een slank meisje ontwikkeld, sierlijk
steeds en met rijken eenvoud gekleed. Haar bleeke haren hadden een goudglans
gekregen. Hoogrood was haar perzikblos gebleven en de kleine vits daarin was tot
een donkerbruin boontje verdiept.
Wij waren van elkander heel vervreemd. De vroegere gezamenlijke herinneringen
lagen nog te onlangs en te diep onder nieuwere gebeurtenissen en belangstellingen
gezaaid om reeds voorbarig op te kiemen uit dien grond. Wij noemden elkander
niet meer met den doopnaam bij toevallige ontmoeting. Een paar malen werd er
toch beproefd de betrekkingen weder aan te knoopen; maar de harmonie der
aanschouwingen en gevoelens ontbrak. Overigens mijn leven was gedurende die
tien jaren zoodanig met dát van Rosalie vergroeid, dat elke derde inmenging niets
dan storend daartusschen treden kon. Wij waren altijd gelijk gekleed, onafscheidbaar
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te zamen. De een ging zelfs nooit zonder de andere in den tuin verre van bezoeken
of kleine reisjes afzonderlijk te doen. En ofschoon wij buiten woonden lagen onze
verstrooiingen meest in de stad, waar wij veel verbleven, onze intellectueele
betrekkingen en onze vriendschap hadden. Wij legden ons op dezelfde
liefhebberij-leervakken toe; lazen dezelfde boeken; ondergingen dezelfde indrukken
en, schoon de zienswijze in kleine omstandigheden verschillen kon, toch was zij in
groote dingen meestal gelijk.
Wij woonden niet meer in het huis rechtover dat van Florence. Een tweede oorzaak
van verwijdering misschien. In 't voorbijgaan aan haar raam in de kleine spreekplaats,
waar zij gewoonlijk zat - de salonvensters bleven gesloten - groetten wij haar en zij
groette ons vormelijk weder.
Eens toch namen wij met haar deel aan een roeitochtje. Het gezelschap was
talrijk, heeren en juffrouwen. Ik zat rechtover haar, en onder het varen had zij haar
handschoen uitgetrokken en liet zij hare blanke hand in het water slepen. En was
het nu een familiare houding of ik weet niet wat, dat mij aan vroeger tijd deed denken,
of wie van ons er het eerst van begon, kan ik niet zeggen, maar het gesprek liep
over vervlogen dagen:
‘Weet gij er nog van, dat wij vogelhuizen stelden?’
‘Ja, op den kloostermuur.’
‘En dat Carlotta de musschen er uithaalde.’
‘En van den wafelbak bij Belle?’
‘Weet gij nog van de kantwerkschool?’
‘En gij van 't ‘Eeuwig Bolleken?’
‘Zeker, en dat ons tweede kantje het “Eekhoorntje” heette.’
Toen sprak Florence in nadenken:
‘Wat moest ik nog klein zijn in dien tijd! Ik ben toch bijna twee jaren jonger dan
gij, en hoe vroeg gingt ge niet naar Gent wonen!’
‘Ja,’ antwoordde ik, ‘maar waar was er ooit een kind te vinden zoo intelligent en
begaafd als gij!’
Het bleef daarbij. Dat waren nog maar zwakke schijnsels der herinnering, zonder
weemoed noch verlangen, zonder spijt over verloren kindervreugd....
Er werd gezegd dat Florence veel huwelijksaanzoek had, en van tijd tot tijd de
een of ander genoemd met wie ze trouwen zou. Zij was op het einde der twintig,
toen het toch gebeurde: namelijk met een heer uit Brussel, die eenige jaren meer
telde dan zij: een
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degelijk, achtenswaardig man, een millionnair, die luxe-paarden en rijtuigen bezat.
Hij was groot en flink gebouwd, maar had een ietwat stijf been, zei men.
Het huwelijk had plaats met groote praal; doch destijds logeerde ik elders bij
vrienden. Toen zij na maanden terugkeerde bij hare ouders tot bezoek, geleek zij
op haar zelve niet meer: vermagerd, bleek en traag zag ik ze met hartzeer
voorbijgaan. Zij stond op uit een zware ziekte en de dorpsnijd - misschien was het
- die het nieuws veropenbaarde, dat ze die ziekte had opgedaan van plots
verschrikken, toen ze haar man een mekaniek been had zien losschroeven. Men
voegde er bij dat hij zoo op haar gesteld was, om zijn verminking niet te durven
kenbaar maken, tenzij nadat ze onherroepelijk aan hem verbonden was.
En ik verloor ze uit het oog en het geheugen, tot ik na langen tijd weder iets over
haar vernam: er werd gezegd, dat ze aan zinsverbijstering leed uit verdriet, omdat
ze geene kinderen kreeg en dat zij als onvoldoende troost poppen kocht en
aankleedde.
Of daar iets van waar was, weet ik niet. Ik woonde reeds lang weder te Gent. Vele
jaren geleden zat ik eens 's avonds in de wachtzaal van Landegem den trein te
verbeiden, die mij naar huis voeren zou. In eens kwam er één groote, elegante
dame in zijde-ruisching - binnengestormd met de twee handen vooruit: Florence!
Zij sprak:
‘Ik verneem daar zoo even dat gij hier zijt, ik kan niet anders, ik moet u terugzien,
wij zijn toch zulke oude, en wij waren eens zulke goede vriendinnen!’
In diepe aandoening stroomde er iets warms over mijn hart: heel het verre verleden
straalde in lichtglans op:
‘Florence!’ zei ik heel ontroerd, ‘Florence!’ en dan, gansch onder den indruk van
hare rijpe bekoorlijkheid, als eene plant heropgebloeid:
‘Wat zijt gij schoon!’ riep ik uit.
En die spontane verklaring meende dát niet alleen: zij was de samenvatting van
een innige blijdschap over verloren en lang onbetreurd en schielijk weergevonden
goed.... Indien ze verdriet of zorgen had gehad, moest alles voorbij zijn. Geluk en
gezondheid omstraalden haar als het ware.
Een bedaagd heer kwam binnen, met stijven gang:
‘Mijn man,’ zei Florence.
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Hij groette sprakeloos.
Zij gaf mij haar adres te Brussel op en deed mij dringend beloven, dat ik haar
bezoeken zou.
Mijn trein naderde.
Onze handen konden elkander schier niet loslaten. En in gelukzalige stemming
reed ik huiswaarts door de duistere velden met al mijn rijkdom van gedachten heen....
De eerste maal ik te Brussel bij vrienden den dag zou doorbrengen, belde ik aan
haar groote koetspoort in de Louisalaan - een der prachtigste lanen - van de
hoofdstad aan.
Een lakei deed open:
‘Madame is uitgereden.’
Ik schreef in potlood op mijn kaartje, waar ik te vinden wezen zou tot zes uur en
gaf het hem:
‘Aussitôt ce que madame sera rentrée, aussitôt ce que madame aura cette carte,’
beloofde hij in zijn proletariërs-Fransch.
Telkens ik in het huis mijner gastlieden hoorde bellen, dacht ik met hartstverlangen:
‘Daar zal Florence zijn.’
Maar ze kwam niet.
En toen ik na zes uur door den slagregen, die heel den dag aangehouden had,
aan haar woonst voorbijreed, veegde ik de aangeslagen ruit af om er naar te kijken.
Op een bovenkamer waren twee vensters verlicht.... Had de bediende het kaartje
niet afgegeven, was hare vurige ontboezeming niets dan een vergankelijke inval
geweest?....
En weder gingen jaren heen.
Zij leed aan een ongeneesbare ziekte, vernam ik toen. Reeds weken was ze
overleden, voor ik het wist. Ik liet aan de familie een rouwbrief vragen en kreeg er
twee tegelijk: haar man had ze zoo diep betreurd, dat hij korts na haar aan een
kwijnziekte gestorven was.
En nu, tegenover het onherroepelijke, spijt het mij geen nieuwe poging tot
toenadering te hebben gewaagd; nu leeft haar beeld met kwellende spijt in mijne
phantasie steeds voort; een innig liefdevol gevoel ligt in mijn hart levendig voor
Florence en de nieuwsgierigheid is opgewekt tevens.
Zouden al die laat opgeschoten planten, over de velden mijner herinnering
verspreid voor mij alleen in bloesem staan en zou het hare, haar kinder-levensveld,
niets dan een onvruchtbare heide zijn geweest en tot het einde toe aldus gebleven
zijn?....
VIRGINIE LOVELING.
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Verzen
van W. Reich.
De nachten dat ik droom van u.
De nachten dat ik droom van u,
de vele nachten.... ik kan u
lieve, die mij zoo lief waart, ach
zoo licht vergeten overdag,
zoo licht vergeten, hoe wij beiden
toch noode elkanders bijzijn mijden.
Maar komt Gods nacht: de hemel laat
het zilvergeborduurd gewaad
uithangen - dan verheugt een mensch
zich in zijn waanvervulde wensch:
sterren gaan op, sterren verzinken,
mij deert der eeuwen gang niet, klinken
Hoor ik uw stem, uw oogenlicht
is wel in liefde op mij gericht
ook bij der woorden zacht verwijt;
ik zie u weer, de teederheid
van uw rank lichaam, 'k tast uw haren
uw handen beî, die 't liefst mij waren.
Zoo heeft nooit vrouw mijn mond gekust
aan haar boezem mijn hoofd tot rust,
mijn moede hoofd tot rust gebracht,
als gij in droom zoo meengen nacht
mij kuste mond en wang en oogen
en mij uw boezem woudt gedoogen.
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De nachten dat ik droom van u,
de vele nachten.... ik kan u
lieve, die mij zoo lief waart, ach
zoo licht vergeten overdag,
een andre vrouw behoort mijn leven,
ik kan het u, mijn kind, niet geven.

Aug. '15.

[Zij had een smal gezicht en lichtlooze ogen]
Zij had een smal gezicht en lichtlooze oogen,
opengesperd als van physieke pijn;
ik zag het bij den geelachtigen schijn
van flakk'rende lantaarn, zag hoe bewogen
de witte lippen, die deden 't onrein
verzoek in woorde' onreiner, schamp're logen
van liefde, in niet eens meer verzoeten pogen
den aangeboden wrang-verschaalden wijn.
Het regende zoo zacht; stilte rondom. Het pleintje lag daar leeg; de wind woei om
het kerkgebouw, maar was toch niet te hooren.
En elk oud geveltje stond er, en glom
en was weer nieuw, - en de Tijd ging verloren
al klonk ook lied en uurslag van den toren.

Venite, adoremus Cristum pro nobis passum.

[Ik heb altijd het leven ondervonden]
Ik heb altijd het leven ondervonden
als niet-hoog-genoeg te waardeeren goed
waarvoor ik meen dat ik God loven moet
ten zeerst: ‘Lof Gode en prijs, en Christi wonden.’
Mij bleef géén vreugde vreemd, (- o goud doorzonde
dagen en nachten! -) die 'k niet heb gevoed:
ik heb een vriend en teeder lief ontmoet,
en menschen andre, die mij wèl verstonden.
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En of ik nu al leef tot zulken prijs
dat ook het eigen bloed somtijds moet vloeien....
ik kniel en bidde ootmoedig kyrieleis.
Dan straalt van uw licht nóg mijn aangezicht
en 'k weet, wijl schaamte en liefde tot u groeien,
dat gij een groot werk aan mij hebt verricht.

8 Dec. '15.

[Wankelbaar, wankelbaar en stuk te stooten]
Wankelbaar, wankelbaar en stuk te stooten
staat er een vaas van geslepen kristal
vochtig van licht dat in gebroken val
naar binnen schemert, want nog niet ontsloten
de raamgordijnen. O glans overgoten
bloemvaas, stralende lichtkelk reeds nu al
het andre donker blijft.... Uw ziel, hoe zal
haar glorie in God-aanschouwen vergrooten.

31.9.'15.

[Hoe komt het dat ik zooveel van u houd]
Hoe komt het dat ik zooveel van u houd
en altoos aan u denk, van 't eerste lichten
totdat het licht voor duisternis moet zwichten
- Zon aan de westerkimme een weinig goud en dat in stil avonduur dan het koud
aandenken aanvlamt, dat ik in gedichten
mijn liefde uitzegge, en van dit zielsverrichten
ook den nacht door gedachte aan u behoud?
Is dit een vraag, is 't wonder? Wonder is
niet eens, of nauwlijks, dat in uw gemis
wat verzen troosten kunnen - o ze schijnen
Den velen niet anders dan twee quatrijnen
en twee terzinen; ze zijn een sonnet:
Samenval van verhooring en gebed.

6 Dec. '15.
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[Er speelt iemand piano, en ik wil]
Er speelt iemand piano, en ik wil
schrijven een vers aan u, zoo maar wat woorden
zacht voor mij heen gesproken, in mijn stil
studeervertrek, daar mij de klanken stoorden.
De melodie vloeit wijd uit - wat bekoorde
me ooit als muziek? - en ebt weg; nog een gril
van trippelvoetge nootjes, slotaccoorden....
Dan breekt iets in me; ik weet niet wat, en ril.
Zoo ontwaken de verzen in mijn ziel
en staan ten leven op; het zijn d'herboren
ontroeringen om wat mij ten deel viel,
en wat me ontging; en dit weinige is mij
geringste van 't geslacht der uitverkoren
poëten, tot een eeuw'ge hoovaardij.

8 Dec. '15.
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Scherven.
‘Die Familie ist für mich ein Organismus geworden wie der der Pflanze,
ein Ganzes, dessen Bestandteil ich bin. Allein könnte ich nicht existieren.’
STRINDBERG.
Onder haar forschen aanslag verruischten de laatste donkere akkoorden.
Chopin overstelpte hem als geen andere muziek. Naakt en machteloos stond hij
daarin tegenover zich zelf. Wat hij het diepst in zich begraven waande, nam dan
gestalte aan. Weerloos onderging hij daarvan den koelen en doordringenden blik.
Van alle kanten voelde hij zich bestookt.
In een lagen stoel bij de kachel gezeten, kromp Frits ineen.
Bruusk, als verruimde 't Clara, dat 't uit was, draaide zij zich in de andere,
ineenloopende kamer van de piano af. 't Gonsde in den vleugel na, terwijl ze lusteloos
handen wrijvend op de kachel toekwam. Hij vroeg zich af: wekte ook in haar Chopin
zóó veel, wat ze nooit zeiden....
Zwijgend waschte ze de vingers in den gloed. Hij zei voor zich heen: - verrukkelijk.
- Als je er maar niet zulke kouwe vingers mee kreeg.
Na een poos hij weer: - laat ma Els brengen?
- Half zeven is Fenna daar ontboden.
- Hoe wou je met de kado'tjes?
- Tegen je moeder kunnen wij toch niet op. 'k Heb maar een paar kleinigheden.
- 'k Heb ook nog iets gekocht.
Haperig kwam het eruit, terwijl hij de verkleumde vingers voor het vuurgat spreidde.
- Jij....?
- Flauwiteiten. Het kind moet iets hebben voor 'r Sinterklaas.
- En we hadden afgesproken....?
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- Vanmiddag in de stad drong 't pas tot me door. 't Is anders zoo sneu.... Ben je
klaar voor 't concert van morgen?
Ze knikte bevestigend.
Zijn vrouw concert-pianiste - aan die gedachte, aan haar naam op biljet en
advertentie had hij moeten wennen. Aan dat optreden was een bittere bijsmaak. Dit
was het onderscheid tusschen beiden, dat de muziek, schoon levensbehoefte, haar
geenszins meesleepte, eer haar nuchterheid aanscherpte, terwijl ze hem, den
niet-uitvoerende, nauwelijks spelende, doch ontvankelijke, overstelpte. Ook nu had
hij geboeid geluisterd. Zij speelde haast heel den dag. Ontzaglijk indringende studie
was noodig voor het optreden in het openbaar. Dure lessen nam ze nog daarvoor.
Nu, allengs, kwam ze erin. Ontgoocheling noch vernedering bleven haar bespaard.
Weinigen hadden Clara's ernst en doorzettingsvermogen. De weerstand van
menschen en omstandigheden had haar verhard. Het publiek placht zich in vertoon
van braafheid, die het genot om alkoofgeheimen aansleep, over de losbandigheid
van opera- en tooneelbeheerders op te winden. Dat er ploerten onder scholen als
waarmee Clara kennis had gemaakt, had hij niet gedacht.
Weer dreinde de twijfel: had ze dit alles, de studie, muziek-als-beroep met alles,
wat daaraan vastzat, louter te zijnen wille doorgezet? Toen hij haar, pas gescheiden
met Elsje, kindje van één jaar, had leeren kennen, studeerde ze ook muziek, gaf
ze ook lessen. Wat waren ze opgeschoten....? Nog waren ze benepen behuisd.
Stellig, in dien tijd had ze eenigen naam gemaakt. Ook dit succes bleek wisselvallig.
Van de heeren recensenten was ook zij afhankelijk.
Eenig kind van een eenzelvig man, chef-de-bureau op een cargadoorskantoor,
die, in zaken opgaand, om het even, wat hij te behandelen had, voor 't gezinsleven
nauwelijks bestond, en een moeder, freule van Tullingh van zich zelf, een koude
en stijve, in tradities levende, daaruit kracht puttende vrouw, was Frits niet voor het
maatschappelijke opgevoed. Zij bewoonde nog het bovenhuis in de Amsterdamsche
P.C., waar hij was geboren. Al die jaren was de binneninrichting onveranderd
gebleven. Elke stoel had er zijn vaste plaats, aan den grauwen wand mocht geen
zwart omlijste gravure verhangen. Moeder voerde haar aangeboren behoudzucht
tot een uiterste van verstarring door. Thuis had hij enkel norsche doodschheid
gekend. Van jongs af was de schemermuffe keldersfeer hem zoo eigen dat ze
nauwelijks drukte.
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Jong was hij nooit geweest, ook niet als student. Er veranderde toen niet veel, hij
bleef thuis wonen. De stramme deftigheid schrikte vrienden af. Zoo althans praatte
hij zich voor. Van binnen wist hij: 't was zijn eigen schuld, dat men hem meed. In
wisselwerking maakte dit hem nog eenzelviger. De huiskamer, achter met uitzicht
op platten en staketsels, omhuifde alle herinneringen ook van dien tijd, de
ouderwetsche, ruime, want te leege kamer, waar 't rook naar stof en koek.
Van de studie was niets terecht gekomen. Aanvankelijk jurist, was hij later in de
oude talen overgegaan. Voor beide miste hij ambitie en volharding. Hem knelde de
verveling der levenlooze eentonigheid van wat in boeken stond. Ook daarin lag bij
hem zelf de schuld. Hij eischte van uiterlijkheden, dat hij aan zich zelven zou
onttrokken worden, hij wenschte zijn eigen schaduw kwijt te raken. Louter schaduw,
iets van de tweede hand en ach zoo schimmig kwam hij zich zelven voor.
Twee maal gesjeesd, stond hij buiten 't leven, gelijk hij, studeerend, nooit student
was geweest. Onthand en onhandig was hij achtergebleven. In véél voelde hij zich
meerdere, sterker besefte hij eigen minderheid. Schutterig bewoog hij zich, hoekig
was zijn gestalte, schichtig zijn blik en stooterig zijn woord. Fanatiek boorden de
starre oogen in een hoogmoedshunkering, die krampachtig anderer wezen te
doorgronden trachtte. Koud was het staalblauw oog, koud de zenuwtrillende mond;
aldoor was er nochtans de ernst en de innigheid, die zich trachtte te hechten, maar
zijn plaats niet vond.
Bruusk stond hij op als rukte hij zich los. Voorbij den spiegel gaand zag hij zich
zelf. Ook nu was dit een schrik, de flits van het besef, dat hij zich zelf niet ontvluchten
kon en hoe zijn uiterlijk was: het bleek en spits gezicht, iets als een vos, met
rustelooze oogen, opgekrompen schouders en slingerige spanning in geheel het
lichaam. Doelloos liep hij naar de witbespreide Sinterklaastafel, door Clara voor Els
bereid; doelloos gingen zijn knobbelige vingers langs enkele reeds te prijk gezette
geschenkjes, doelloos was heel zijn doen.
Hoe veel flinker was Clara! Clara verdiende, al slokten haar noodzakelijke uitgaven
dat aanstonds, en meer dan dat op. Ma schoof niet af, geen cent, behalve op
jaardagen. Dezelfde traditie, die dit voorschreef, verbood de eigen kinderen
metterdaad bij te staan. Vader's versterf was gauw weg geweest. Ze konden er nu
komen. Dit dankte hij stellig ook aan Clara's geestkracht. Voor geregeld werk was
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hij ongeschikt, het ongeregelde bracht haast niets in het laadje.
De muziek had hen zes jaar geleden op een ‘avondje’ bij gemeenschappelijke
kennissen bijeengebracht. Hij begeleidde haar zingen. Frits had zich, toen ze elkaar
allengs beter leerden kennen, gehecht aan haar besef van eigen kracht, dat rustig
overwicht op talent eer dan schoonheid steunend. Koel en ernstig was hun
verhouding van 't begin af aan. De liefde of wat daarvoor doorging, was van lieverlee
als een modus vivendi aanvaard. Zelden sloeg een flits door al dit grauws. Haar
wrange spot lag stadig op de loer.
Na haar achttiende had ze heur eigen weg moeten zoeken. In Brussel en München
was ze opgeleid. De ‘vrijheid’ had haar daar niet verwend. Aan haar gestalte zelfs
was dit merkbaar. Rijzig was die, hoog en strak, uitdagend noch afwerend, alweer:
datzelfde overwicht van zelfverzekerdheid, dat evenwicht is. Als een Juno was zij
hem verschenen, haar schoonheid was pas gaandeweg in onderdeelen tot hem
doorgedrongen: de oogen als turkooizen, de schampere mond, het hoofd, streng
en recht en 't donkerblonde haar, sierlijk opgekuifd, heel het forsche, niet bevallige,
zelfs in de heupen uitgezakte lichaam. Toch was ze geenszins koud, bleek ze ook
daarin artieste, was het losse en volksche, artiesten eigen, aan haar blik noch
woorden vreemd.
Tersluiks keek hij door de oogharen naar haar, sluiksch was geheel zijn houding
jegens haar. Hij zag het zelf: dat er een houding was in plaats van een natuurlijke
indrukken- en gedachtenwisseling was uit den booze. Allengs had zich een kille
mist tusschen hen geschoven, had Elsje hen met de onverzettelijkheid van
kinderintuïtie uit elkaar gedrongen. Bij 't kind was dit een reactie op den druk
waaronder het opgroeide. Ook uiterlijk geleek Els hare moeder. Als Frits uit een
andere kamer beider stemmen hoorde, wist hij niet, wie sprak.
- Ja jongen, zei Claar opeens, kil met een zucht, die, gekunsteld en schijnbaar
hem beklagend, zelfbeklag was, op zijn gedachten doorgaand: - alweer Sint Nikolaas.
Hij blikte wrevelig op: wat meende ze daarmee? Vroeg hij haar zelf daarnaar,
nooit meende ze iets, zijn achterdocht alleen zocht er wat achter. Stuntelig, weifelde
hij ook nu tegenover haar gewilde nevelachtigheid.
Als een Juno stond ze strak recht-op, liefst stònd ze in de kamer, overheerschend.
Toch bleek nooit toeleg; een blijk daarvan hadde haar houding verzwakt. Ook haar
gedrag tegenover hem was niets
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dan houding. Dit staan van haar was hem een schrik geworden. Ook uiterlijk was
zij daardoor de eerste.
Ineengedoken zat hij in een stoel, het beenig hoofd tusschen de opgehoekte
schouders, wat hem voor Clara's spotblik iets van een arend gaf. Soms vloot er een
rilling door zijn gespannen lichaam. Zij monsterde hem hoog, uit de hoeken van de
oogen, uit de hoogte:
- Wat is er toch?
Ze vroeg het vlak, terloops als sloeg ze een vlieg weg. Ook hij, vooral zijn zwijgen,
dat klacht en aanklacht was, was haar een last.
Hij mompelde enkel: - zie jij een uitweg?
Zij wrong slechts de schouders, in afkeer afwerend.
- Dus jij wil....?
- Ik wil niets.
Ze stond half afgewend als neuriënd. Toen zei hij 't, droog, als waren de woorden
kurk, gauw na elkaar: - ik hou 't niet langer uit. Dat is geen leven.
Dwaas klonk het, nu zij zweeg, niet opstoof, nauw bewoog. Opeens stond ze
achter hem, een hand op zijn hoofd: - Je zit daar als de beeld geworden wanhoop.
Opspringend keek hij haar aan. Geringschattende ironie was in haar blik en stem.
Nu kon ze tenminste niet meer op hem neerzien. Dat hooge gaf haar blik het
laatdunkende van medelijden. Hij was een hoekig en onhandig minnaar. In zijn
vervoering placht hij een kopje van de tafel te stooten of de hand in haar
horlogeketting te verwarren.
Naast haar op den divan begon hij opnieuw het bij voorbaat vruchteloos geweten
gesprek:
- Hoe stel jij 't je dan voor?
Haar wenkbrauwen boogden vragend boven de norsche oogen.
- Onze verhouding voortaan. Je voelt zelf, voor mij is 't zoo ondragelijk. Ik....
waarachtig, ik hou van jou, kan ik het helpen? 't Was voor ons beiden makkelijker
als het anders was.
Een koele wrevel krulde haar lippen, als zette zij hem terug: - Je bedoelt, je ben
verliefd op mijn.... och.
- Jou verveelt dit praten. We hebben 't doodgepraat. Geen zier schieten we er
mee op; toch begin ik telkens weer. 't Is mijn leven. Jij hebt je kind, je muziek, je
bent anders, je hebt minder behoefte je te hechten. Jij bent de sterkste, daar. Ik
weet wel, je hebt me gewaarschuwd. ‘Jongen,’ zei je,.... 'k hoor het nog, we zaten
bij
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Ulrich, ‘weet wat je doet; ik ben getrouwd geweest; ik heb een kind. Dat is een blok
aan.... jou been. Nu lijkt het alles mooi, dat kind wordt grooter. Hoe zal het
opgroeien.... Ik weet 't niet. Van Ru, haar vader, ben ik weggeloopen. Best mogelijk,
dat Els zijn aard heeft....’ Zoo redeneerde je toen. Ik stribbelde tegen. Heerlijk vond
ik dat toen. Ik voelde, we zouden voor een huwelijk zonder kinderen niet deugen.
Ik verlangde naar de mildheid en, zeker, óók den weerstand, de belemmering van
een kind in huis: de zorg, aldoor het grillig dwingerige. Aan Els wou ik goed maken,
wat 't leven mij onthield. Ik snakte naar een kind. 't Was iets als een roeping. Door
mijn liefde alleen wou ik het binden.... Aldoor zijn we verder uit elkaar gegroeid: jij,
Els, ik. Ik verwijt jou niets. Jij zei toen ook, die eerste keer: ‘al ben ik nog jong, ik
heb veel meegemaakt; ik sta niet meer verwachtend in het leven....’ ik wou niet
hooren....
- Je was verliefd.
- Van jou zelfbewustzijn ging kracht uit. Jij ben de eenige vrouw, voor wie ik moeite
heb gedaan.... Els is in die tijd een dametje geworden. Jou lessen nemen toe, met
de concerten kom je erin....
- Dus jij wilt scheiden....?
- Scheiding kan ons enkel dichter bij elkaar brengen.
Zij fronsde 't voorhoofd: - dadelijk komt Els. 'k Wou nog studeeren.
Gekwetst, deed hij, opstaand, opzettelijk voorkomend: - pardon, je kostbare tijd....
- Wat geeft het? Kom met een voorstel, dan kunnen we overleggen.
- Ik wou, dat ik kon zeggen: 'k geef je je vrijheid terug. Ik weet niet, of jij 't verlangt.
Ik.... kan vrijwillig geen afstand van je doen. Nu.... twijfel ik telkens. Ik.... heb me
aan jou gehecht. En jij....? Vroeger heb ik uit mezelf wel voorgesteld: laat me gaan,
blijf jij hier met Els. Toen wou je er niet van hooren....
Zorgelijk en uitdagend keek zij hem aan. Er verschoof iets in haar donkerleegen
blik. In een roes omgrepen haar zijn armen.
Het doorjubelde hem zegevierend: ik heb gewonnen, iets is er, wat ons ondanks
alles bindt. Hij kuste ruw de lippen, die zij bood.
Na den roes, schielijk gedaan, zat ze weer star naast hem. Kil klonk haar stem:
- Frits, we moeten uit elkaar. Dit is de kern. We martelen elkander noodeloos.
Weeë weerzin doorvlijmde hem verlammend. Het meelijdende in haar blik striemde
hem tot verzet, maar met 't verzet gudste be-
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geerte mee. Deze min, dicht was ze bij haat, vol verzet tegen zich zelf en haar.
Steeds was hij onvoldaan, aldoor deed hij concessies, was er het halve, het
verscheurende. Nu zij zich loswrong, wilde hij haar houden.
Toen ging de voordeurschel, Clara trok open. 't Was Els met de oude Fenna.
Clara's vraag schalde naar omlaag, of 't leuk was geweest. Het kind antwoordde
onhoorbaar, Fenna mompelde.
Het trapbeklimmen vorderde traag. Toen Els, stootsch, het hoofd neer, in het volle
licht stond, bleken haar oogen flets, haar houding hangerig. Op de wangen purperden
koortsvlekken. Fenna deed morrig verslag: onderweg naar groo'ma had Els al
geklaagd. Deze knikte lijdzaam, nu wou ze naar bed.
Frits zette haar in een leunstoel, terwijl Clara rustig en beknopt als een verpleegster
zorgde voor een kruik. Hem drukte Els' ongesteldheid dubbel, weerkaatst als ze
werd in zijn eigen onvaste houding tegenover haar.
- Wel? vroeg hij, zijn stem tot opgewektheid dwingend en dadelijk door 't besef
van dit onechte gestoken: - ergens pijn?
Zij prevelde wat. Opbeurend praatte hij door, een hand op haar voorhoofd.
Hulpeloos was ze nu, lief zat ze in den zachten bak van den stoel, een kind nog,
maar al rijp in veel en mooi, Clara's schoonheid in knop. De schoonheid, die hij
haatte, daar ze, leeg, zijn zinnen hield geboeid. Zelfs nu zocht Els troost noch
koestering.
- Dat is jammer, Els. Net op Sinterklaas.
Toen met een poging tot een schalkernijtje: - domme meid.
Beiden keken werktuigelijk naar de Sint Nikolaastafel; hij ter afleiding na het
mislukte grapje; het kind met een mat glimlachje als gunst voor zijn moeite.
Hij vroeg - was 't prettig bij groo'ma?
Els' handen wezen: - zóó'n breed haarlint heb ik gekregen. Moiré, rood. En een
boek, van Spyri. En lekkers en banket.
Luisterend, tongklakte hij hoofdschuddend: - tsjonge.
Els zweeg, het gezicht weer strak, als verweet ze hem kouwe drukte. Een praatje
tusschen 't kind en hem doofde altijd als een nachtkaars. Hij had het onherroepelijke
te aanvaarden, in dit gezin buiten 't gezin te staan.
- Voelde je je bij groo'ma ook al niet lekker?
Els knikte bevestigend: - groo'ma heeft me getemperatuurd.
Hij glimlachte om het neuswijs woord: - en....?
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De schoudertjes wrongen mistroostig, ze wou met rust gelaten, de oogleden vielen
van vermoeidheid toe.
Met uitgestoken armen kwam Clara de kamer binnen.
- Kom pop, alles is klaar.
- Wil je 'r hier niet uitkleeden? opperde Frits.
- Ja, he?
Clara lag al voor den stoel geknield, die 't kind hield omvangen tusschen de
walletjes der leuningen.
- Waar slaap ik? vroeg het.
- In vader's bed.
- En vader dan? vroeg het door, terwijl Clara Els het hemd over het hoofdje stulpte.
- Maak je daar geen zorg over, voorkwam Frits Clara's hachelijke antwoord.
Toen droeg hij Els in een deken naar boven. Clara volgde en bleef. Hij zocht
beneden weer de kachel op. Boven kermde Els, Clara suste. Schimmig van onnatuur
was dit zitten hier. Hij kon niet anders. Hij snakte ernaar, natuurlijk, dat was: zich
zelf te zijn. Sinds zijn zesde jaar was het hem ontzegd. Hij was ziek, zijn levenskracht
verging in vruchteloos ontleden....
Weer stond Clara vóór hem. Gejaagd ging haar adem, niet alleen door het afhollen
van de trap. In de hand, die beefde, hield ze den thermometer.
- Acht en dertig negen, zei ze enkel.
Hij keek haar afwezig aan en tegelijk doorflitste het hem: Als Els eens doodging!
Aldoor was hij hard tegen haar geweest; zij zelf.... och, een kind. Tusschen Clara
en hem was zij de schakel. Weer drong de vraag: verlang ik dan, met Clara getrouwd
te blijven? Hij dacht aan de enkele dagen, af en toe, harer uitstedigheid met
concerten elders, hoe hij daarvan genoot. Toch was genot-om-vrijheid een woord
gebleken. Uit den schooltijd herinnerde hij zich 't beeld der communiceerende vaten.
Aldoor was er verband tusschen dwang en vrijheid, beide behoefden elkaar.
Hij herstelde zich het eerst: - ik ga naar den dokter.
Reeds was hij bij de deur, toen Claar hem terugriep.
- Wat is er?
Haar stem was schor en ook de zijne beefde. Hij greep haar polsen, dwong heur
blik tot hem met de kracht van zijn kijken. Een warmte van dank om vervulde
steunbehoefte vonkte door tranen daaruit.

Groot Nederland. Jaargang 19

631
- 'k Was ineens zoo ongerust....
Haar stem sloeg over.
- Kom.
Zoo zwak kende hij haar niet. Toen ging hij.
Dokter beloofde hem op den voet te volgen. De opgewekte geringschatting,
waarmee hij het relaas bejegende, stelde Frits gerust.
Nauwelijks had hij weer thuis tijd gevonden, Clara op te monteren, of de dokter
schelde. Zij ging met hem mee, Frits bleef beneden. Aan harteloosheid, stellig
onverschilligheid moest dit doen denken. Toch wist hij vast, 't was het een noch het
ander. Slechts, als aldoor, de gêne tegen Els, de wreedheid van haar niets ontziende
leefkracht tegenover hem, den indringer.
Eindelijk besloot hij, toch naar boven te gaan. Hij vond den dokter over Els'
ontbloote borst gebogen. Aandachtig luisterend klopte hij daarop. Toen rechtte hij
in een lichte zucht den rug: - de rechterlong is even aangedaan. Ik weet nog niet,
wat 't wordt. Ongerust hoeft u u niet te maken. Morgenochtend kom ik terug.
Een receptje schrijvend lichtte hij over de verpleging in. De woorden waren
ernstiger dan de stem. Clara geleidde dokter tot de voordeur. In het portaal hoorde
Frits hen overleggen.
Toen alles voor den nacht was toebereid, zaten ze zwijgend beneden. Beider
gedachten waren bij het kind, ziek en weerloos en toch, en juist eischend, alle zorg
en vriendelijkheid aanvaardend als iets, dat van zelf sprak. Nu paste enkel eerbied
jegens 't kind en Clara. Niets echt van eerbied was er in hem, een schenner was
hij. Als jongen al kon hij geen ongerepte sneeuwsprei zien zonder dat iets hem
dreef, daarin te trappen. Nu Clara stellig in zorg was om Els, nu zij moest meenen,
dat ook hij daarover piekerde, wrong in hem enkel verlangen naar wat van haar
onwederstaanbaar was, haar schoonheid.
In verwarring zag hij haar aan: - Clara.
Haar pupillen zonken.
- Zou 't ernstig zijn? vroeg hij.
Ze antwoordde met een afwerend schouderbewegen.
- Els is sterk. 't Zal wel losloopen.
Het priemde hem: dit zei hij om zich te verontschuldigen wegens de onhandigheid
van zijne vraag.
Naast haar drong hij op den divan, tegelijk beseffend, Els' kinder-, Clara's
moederliefde te bezoedelen door de verzwakking van
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haar weerstand te misbruiken. Zijn liefkoozen weerde zij niet af.
- Liefste.
Het ontsnapte hem als een kreet om steun. In drijfzand leek hij weg te zakken,
meetrekkend haar, aan wie hij zich vastklampte.
- Stil.
Zij stootte hem af, opeens recht-op, met gesperde oogen; Els, geloofde ze, had
geroepen. Frits liep naar boven, alles was rustig.
De roes was weer gedaan. Ze schaamden zich voor elkaar. Nu voelde hij: aldoor,
onder alles was er de gedachte aan het zieke kind geweest. Onmogelijk, elkander
te bereiken.
- Claar, zei hij voor zich heen: - we verstaan elkaar niet meer. Als ik jou zoek, 't
echte van jou, komt er een mist tusschen ons.
Haar starren blik ontmoetend hield hij op.
- We hoeven geen comedie te spelen, zei ze stroef. - Liefde is er nooit tusschen
ons geweest. Jij was.... verliefd op mij, ik.... misschien op jou. Ik had Els. Haar wou
ik liefde, zoo mogelijk een tweeden vader geven. Ik ontveinsde me de bezwaren
niet. Welke man trouwt een vrouw, een.... artieste, met een kind? Een vrouw als ik
met een kind als Els.... Ik wist, zelf was ik niet in staat, alleen voor haar te zorgen.
De verantwoordelijkheid drukte me. Ik doe me zelfbewust voor, ik weet ook wat ik
waard ben, héél veel is 't niet.... van binnen ben ik zwak, een egoïste. Ik vond het
lief, dat jij je door de gedachte aan Els niet liet afschrikken. Ik zei je: durf jij een
huwelijk aan, ik verzet me volstrekt niet. Alleen.... geen illuzies. Voortaan verlang
ik rust.... Dat zinnelijke, dat ons bond, is nu ook weg. Ik weet, hoe jij onder de
omstandigheden lijdt. Ik kan ze niet veranderen. Jij ben jaloersch op 't kind. Els voelt
dat instinctief. Jij weet ook, dat je haar daarmee onrecht doet.... Je kan het niet
bedwingen. Je onvastheid heeft de verhouding, ook tusschen ons, vergiftigd. Els,
lui van aard, eenzelvig, ongedurig, door gas en kolennood voortdurend in de kamer....
het hinderde jou. Sjt.
Claar was de deur al uit, het kind hàd nu geroepen.
Frits zat in gespannen luistering. Els kermde in opgierende halen. Stellig had ze
akelig gedroomd.... Daar was Clara bij 't bed. Opeens stokte het krijten.
Een lachje wrong uit zijn keel, alsof hij een gesprek met zich zelf afbrak. Scherp
stond het in zijn besef: hij haatte Clara's schoonheid, de kille en schrille schoonheid,
die in haar hem had gelokt en geboeid, die, onvolgroeid, in Els hem verlamde.
H. VAN LOON.
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Één glimlach.
Wees niet op 'n glimlach gierig...
't Is zóó gauw, zóógauw voorbij;
't is voor u, och, toch zóó weinig,
maar zóóveel, zóóveel voor mij.
Wees niet boos, dat ik dit vrage.
Geef hem of 't 'n aalmoes waar;
armer zal het u niet maken
en ik.... snak, ik snak ernaar.
'k Zal hem in m'n hart ontvangen
en hem dragen met me meê;
hij zal 't licht zijn op m'n wegen
en me leiden schreê voor schreê.
Als de nacht komt en ik eenzaam
zit te staren voor me uit,
tot de warme tranen komen
en ik zit te snikken luid....
Als er aan den donkren hemel
niet één sterretje meer staat
en 'n groote zwarte wolke
langszaam voor m'n oogen gaat....
'k Zal dan bêi m'n oogen sluiten
en nog slechts uw glimlach zien,
als 'n wonderlicht zal 't wezen,
dat me ware troost komt biên.
'k Zal me dan te ruste leggen,
moegeweend, maar stil gesust.
En ik zal zóó heerlijk droomen
van 'n engel, die me kust.
JOS. JANSEN.

Groot Nederland. Jaargang 19

634

Onze beschaving
V. De breuk met het verleden
De tot nu toe besproken grondfactoren onzer beschaving maken het reeds
begrijpelijk, dat het ons zoo moeilijk valt, haar karakter te doorgronden. Emotie en
harmonie zijn in zooverre tegendeelen dat beide behoefte hebben, nu en dan in de
ander uit te rusten. Terwijl echter de plastische harmonie gemakkelijk ontspanning
vindt in uitbundigheid en uitspatting, die hun karakter van uitzonderlijkheid nimmer
verbergen, heeft de emotie haar verpoozing te zoeken in een toestand, die tot
verwijlen uitlokt. Een emotioneele cultuur krijgt altijd klassieke bevliegingen, en
verbeeldt zich dan nu eerst op het rechte spoor te zijn teruggekeerd. Het
harmonieuse, plastische, lijkt het hoogere, m.a.w. het lijkt datgene, wat het zijn zou,
indien het het emotioneele in zich had kunnen opnemen en verwerken. Daardoor
wordt een emotioneele cultuur nooit heelemaal zeker van zich zelf, altijd zich voelend
alsof zij met al haar gewroet het volkomene toch nooit zal bereiken.
Niet minder verwarrend werkt, vooral in Nederland, de vermenging van ‘burgerlijke’
cultuurelementen, op den eigen Noord-West-Europeeschen bodem gegroeid, met
aristokratische Fransche en sinds ruim een eeuw ook met kleinburgerlijke Duitsche.
Onze intellectueelen zitten vol idealen, die zij persoonlijk nooit kunnen verwezenlijken,
en waarvoor hun omgeving geen ontwikkelingsmogelijkheid biedt.
Maar er is een derde factor, die, in tijdsorde de laatste, in uitwerking thans
verreweg de voornaamste is: de breuk met het verleden. Zij is ontstaan, of althans
mogelijk geworden, ten gevolge van de koloniale exploitatie, waaruit het
groot-kapitalisme voortkwam. De koloniale handel der zeventiende eeuw legde er
den grond voor, de achttiende is er op beginnen te bouwen. Deze machtige
economische beweging zou, ook aan zich zelf overgelaten, ongetwijfeld de gedaante
der wereld veranderd hebben, maar niet zoo snel. Vooral de geestescultuur, die
ons hier alleen interesseert, zou zich traag en saai be-

Groot Nederland. Jaargang 19

635
wogen hebben, ware niet de sterke golfslag der Fransche omwenteling er bij
gekomen. Die was van huis uit in het geheel geen economisch conflict, doch een
politiek, overrompeld door den boerenopstand. Diepgaande politieke conflicten nu
zijn niet mogelijk zonder voorafgaanden en volgenden ideeënstrijd. In de zeventiende
eeuw had Engeland er zoo een doorgemaakt, waarbij het platteland precies
omgekeerd gehandeld had, namelijk de revolutie vertraagd. Het is bekend, dat de
Fransche omwentelingsliteratuur naar Engelsche voorbeelden gekeken heeft, doch
zij maakte er geheel iets anders van. De Engelschen hebben de volkssouvereiniteit
verkondigd en hun koning onthoofd, en toch dacht en denkt niemand er aan,
daarmede een nieuw tijdperk der wereldgeschiedenis te laten openen. Sedert het
midden der achttiende eeuw daarentegen heeft er in de geesten een verandering
plaats, die haar gelijke niet vindt, en die niet meer ongedaan is te maken. De
Fransche verlichting is principieel en universeel; zij onthoofdt niet den koning, doch
het koningschap, en verkondigt niet de souvereiniteit des volks, maar van den
mensch. Zij brengt het koude licht van het industrieele denken.
De vermenging van wereldbeschouwing en politiek, die de revolutionaire idee der
achttiende eeuw kenmerkt, is oorzaak, dat men gemeenlijk haar karakter miskent.
Men ziet in haar uitsluitend den strijd van het vrije denken en van gezond volksleven
tegen het vooroordeel der Middeleeuwen en de willekeur van het absolutisme. Het
is voor ons onderzoek van het grootste belang, dat hij, die het volgen wil, zich van
die conventioneele vooroordeelen losmaakt. De Moderne idee, dochter der
omwenteling, kan niet tot zelfkennis en innerlijke vrede geraken, wanneer zij niet in
hare voorgangster leert onderscheiden wat zij zelve mist. Ik ben volstrekt niet de
eerste, die over deze belangrijke kwestie licht tracht te verspreiden, en wat ik nu
zeggen ga is slechts ten deele oorspronkelijk. Maar ik geloof rekening te moeten
houden met de velen, voor wie zij nog vreemd, of althans onduidelijk is.
De Middeleeuwers, weet men, zagen symbolisch. Hun is de geheele natuur een
gelijkenis, waarin God's wereldplan uitgedrukt wordt. Het groeien van een plant naar
boven beteekent voor hen het opwaartsstreven van alle creatuur naar God.
Gewoonlijk is men geneigd te denken: ‘dat kwam van hun gebrekkige natuurkennis;
als ze wisten wat wij weten, zouden ze anders praten’. Dit nu, geloof ik, is niet juist.
Ten eerste brengt een gebrekkige natuurkennis
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in geenen deele symbolisme van zelf mee. Dat is zelfstandig, in andere psychische
sfeeren, gegroeid, en heeft vooreerst aan de nog geringe causale behoeften voldaan.
De gebrekkige natuurkennis is niet de oorzaak, eer het gevolg der symbolische
aanschouwingswijze. Ten tweede verdraagt de laatste zich zeer wel met
wetenschappelijke kennis. Wanneer een modern plantkundige een Middeleeuwsch
collega eens-alles kon vertellen, wat de physiologie over den groei leert, zou de
Middeleeuwer zeker met belangstelling en bewondering luisteren, maar wanneer
hij ten slotte uitgenoodigd werd, nu het denkbeeldige van zijn symbolisme te
erkennen, zou hij wijs glimlachen en uitroepen: ‘O verre naneef, hoezeer hebt gij
onder de veelheid der feiten den dieperen zin vergeten! Wat doet het er toe of het
nu de spanning van het celsap is of wat anders, dat den stengel opwaarts houdt;
heeft God het in zijn wijsheid niet aldus bestierd, dat zelfs het trage water, dat zich
toch liefst maar in elke kuil laat vallen, gedwongen is Zijn creatuur te prangen naar
het Licht? En wat zegt het, dat men het arme schepsel, door valsche licht wel kan
afleiden van het ééne ware? Is zoo den mensch zelven niet geschied?’ En daar
staat gij dan met al uwe physiologie.
Waarlijk, de wereld is op verschillende manieren te begrijpen, daar immer de
proef op de som, het verklaren ten einde toe, onmogelijk is. Heeft iemand zich
eenmaal aan een bepaalde zienswijze gewend, dan is het een ijdel pogen, hem op
wetenschappelijke gronden te bewijzen, dat hij dwaalt. Wij dwalen trouwens
hoogstwaarschijnlijk allen, en de wijsgeerige grondslagen der hedendaagsche
wetenschap, dus haar methode van onderzoek en uitlegging, zal vermoedelijk
eenmaal kinderachtig en bekrompen gevonden worden. Het naïef symbolisme der
Middeleeuwen kan als zoodanig natuurlijk nooit meer herleven, maar wie weet of
het niet in gewijzigde gedaante terugkeert. Voorloopig is de Moderne idee zonder
dien blik tamelijk arm. Wij wandelen nu rond tusschen een onmetelijkheid van
toevalligheden, waaraan alleen het lange staan een egaal kleurtje gegeven heeft.
Wie die nadenkt, kan zich daarbij menschelijk voelen?
Het is hier niet de plaats te onderzoeken, waarom de Middeleeuwsche
wereldbeschouwing in Noord en Midden-Europa is overgegaan in de Protestantsche;
- deze benaming lijkt mij de beste; ook de Katholieken hebben dien invloed
ondergaan. - Het grondbeginsel veranderde aanmerkelijk, en werd van statisch
dynamisch. Het begrip geschiedenis doet zijn intrede. De Middeleeuwen hadden
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wel een soort wereldgeschiedenis des Heils gekend, maar die was altijd zeer
bijkomstig en onbeduidend gebleven. Thans, in de zestiende eeuw, valt op haar het
hoofdaccent. Voor de Middeleeuwen was de hoofdzaak, dat het Heil, in de
sacramenten der Kerk, bestond; voor den Protestant dat het, na langdurige
profetische aankondiging, verschenen was. Niet zoozeer op het feit der Verlossing
viel de aandacht, als wel op de gebeurtenis. De figuur van Jezus, die in de
Middeleeuwen door Maria en de heiligen sterk op den achtergrond was gedrongen,
trad weer in het volle licht. De bijbel, vroeger als een verzameling van goddelijke
orakelspreuken beschouwd, wordt nu opgevat als een bundel geschriften. De
beteekenis van den text wordt streng wetenschappelijk onderzocht, en daarop de
leer gebouwd. Het Katholicisme heeft tenslotte naar de zelfde middelen moeten
grijpen, om zich te verdedigen.
Waarin verschilt nu dat historisch element van het hedendaagsche? In hetzelfde,
waarin de Moderne idee zich ongunstig van het Middeleeuwsch symbolisme
onderscheidt: wij zien de dingen als een reeks in tijdsorde opeenvolgende
toevalligheden, de Protestant (de echte, oude natuurlijk) als een op het vooruit
vastgestelde doel aanloopende keten van Goddelijke wilsuitingen. Tegenover heel
het verleden staat onze beschaving dus, sinds 1750, als een atomistische, zich van
haar doel niet bewuste.
Is de Protestantsche historieopvatting heden ten dage nog mogelijk? Wij zien het;
het best in het Katholiscisme, dat, in zijn intieme praktijk, onder den invloed van den
tijdgeest, zoo atomistisch mogelijk, - allemaal losse zielen, gerecruteerd en gedrild
voor een ongemotiveerde parade ginds boven -, en niet gesteld op reëele filosofie,
toch in zijn apologetiek door en door historisch is. Terwijl het Protestantisme moet
aannemen, dat God, van Paulus tot Luther, veertienhonderd jaar lang Zijn water
over Zijn akker heeft laten loopen, waardoor millioenen pas door het kostbaar bloed
Zijns Zoons geredde zielen jammerlijk verdrinken moesten, beschikt Rome over
een doorloopende traditie, die, voor een onvervaard geloof, van de schepping tot
vandaag zich zelf getrouw kan geheeten worden. Ik heb zeer ernstig de vraag
doordacht, of het Katholicisme, voor zoover het op deze overlevering berust,
tegenover moderne logischwetenschappelijke vorderingen objectief houdbaar is; dat ik zelf en al mijn kennissen met een vooroordeel er tegen ben opgegroeid, zegt
natuurlijk niets. Aangezien ik weet, dat zulk een volstrekt eerlijk
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onderzoek slechts zelden gedaan wordt, is het misschien de moeite waard, er het
resultaat van mede te deelen. Ik bevond, dat het inderdaad verdedigbaar is. De
ontkenning van de mogelijkheid van wonderen - geen quasi-wonderen, maar echte,
dikke - berust logisch op geen anderen grond dan de bevestiging er van. Leest men,
wat de bestrijders van het wondergeloof er over zeggen, dan glimlacht men:
wonderen zijn onmogelijk, omdat ze.... natuurlijk niet kunnen bestaan. Voorts is het
aannemen eener bovennatuurlijke openbaring volkomen redelijk. Aanvaardt men
het bestaan eener bovenmenschelijke macht, die de wereld regeert, waarvoor de
beste benaming nog altijd ‘God’ is -, dan kan het slechts als een staaltje van diens
plicht beschouwd worden, met voldoende duidelijkheid kenbaar te maken, wat Hij
van ons verlangt. En aangezien de bijbelsche openbaring uit het oogpunt van
duidelijkheid minder geslaagd mag heeten, dient er een bureau van informatie te
bestaan. Eenmaal zoo ver gekomen, kan men het meeste, wat tot fundeering van
kerk en leer beweerd wordt, logisch wel aannemelijk vinden. Wie gewend is, zoo te
gelooven, behoeft zich er door geen logisch-wetenschappelijke gronden van af te
laten brengen.
Een andere kwestie is natuurlijk, of de Katholieke geschiedbeschouwing ook voor
het rijpe oordeel vermag te bestaan. Alles is mogelijk, maar daarom nog niet
waarschijnlijk. Aanschouwt men in den geest het beeld der wereld, immers Gods
schepping, zooals wetenschap en wijsbegeerte het teekenden, en wendt men
vervolgens de oogen naar de Heilsgeschiedenis, met paradijsappel, contractueele
verplichtingen tusschen God en Israël, Goddelijke inspiratie van zeer slecht
geredigeerde en soms onbelangrijke geschriften, en alle verdere heilige
gebeurtenissen, wier afmetingen als zoodanig in geen verhouding staan tot het
effect, waarop ze berekend zijn, dan krijgt men een indruk van kinderachtigheid,
die met hedendaagsche begrippen van het Goddelijke onverdragelijk is. Dit is ons
eenig afdoend argument tegen Roomschen en Orthodoxen, maar het is ook van
ontzaggelijke draagwijdte. Want het is ontleend aan de totaalconceptie der Moderne
Idee, die dus in haar grondslag van oordeel een constructief, niet-atomistisch element
blijkt te bezitten. Men herinnere zich wat wij moesten constatecren: dat ons
voorgeslacht de veelheid der dingen wist vast te houden in eenheid van geest, en
de Oudheid in eenheid van vorm. Nauwelijks mogen wij dan verwachten, ooit iets
te winnen, dat zich stellen laat naast hetgeen
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wij bij hen als cultuur onderscheiden, zoo wij niet het atomisme weten te boven te
komen. En met vreugde begroeten wij het element van totaalconceptie, dat wij
onverwachts in de Moderne Idee aantreffen. Op eens wordt het duidelijk, dat en
waarom de afwijzing van het wondergeloof zulk een grooten rol speelt in de
‘antithese’ van Modernen tot Oudgeloovigen van allerlei kleur. Zoo valsch en oneerlijk
de anthithese van den aanvang op politiek terrein was, zoo reëel is zij op het
geestelijk.
Onze taak is nu aangewezen. Voor wij verder gaan, moeten wij het zooeven
genoemde feit in zijn oorsprong en cultuur-beteekenis grondig bestudeeren. Het
wonder wordt door de Moderne Idee afgewezen op grond eener totaalconceptie,
en dat wel barsch en volkomen. Wij Modernen kunnen ons wel voorstellen, dat
dingen mogelijk zijn, waarvan we thans niet droomen. Maar dat is geheel iets anders.
Onderzoeken wij echter eerst de psychologische en cultureele beteekenis der
totaalconceptie.

VI. Het positiegevoel.
Den naam ‘positiegevoel’ heb ik gekozen voor een psychischen toestand, die in het
geheele leven, zoo van den enkeling als van groepen, een uitermate gewichtigen
rol speelt. Geheel onbekend kan zoo iets belangrijks natuurlijk niet gebleven zijn;
enkele bijzondere gevallen ervan, en een zekere vage algemeene notie, maken
deel uit van de populaire psychologie. Het verschuilt zich achter voorstellingen als
‘milieu’, ‘opvoeding’, ‘tijd’, en treedt in begrippen als ‘stijl’ en ‘smaak’ naar voren. In
zijn algemeene beteekenis en samenhang werd het zoover ik weet nimmer
onderzocht of beschreven.
De voornamelijk door medici beoefende psychologie is verslaafd aan het
ontleedmes. Zij concentreert gemeenlijk al haar aandacht op de elementaire
zielsverschijnselen waarnaast zij aan de meer gecompliceerde geen eigen plaats
wil toekennen. Zij beschouwt de laatsten eenvoudig als de sommen hunner deelen,
uit wier samenhang naar haar opvatting geen nieuwe factoren ontstaan. Zij handelt
als een scheikunde, die slechts wilde werken met atomen zonder te letten op hun
groepeering in het molecuul; ze meent dat de eigenschappen van het water uit die
van zuurstof en waterstof kunnen worden afgeleid.
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Ware deze opvatting de juiste, dan zou de menschelijke samenleving veel moeielijker
te verstaan zijn. Daarin toch treden de gevallen, waar samengestelde voorstellingsen gevoelscomplexen door uitwendige omstandigheden duurzaam gevormd worden,
zoo duidelijk aan het licht, dat menschkunde en literatuur er vol van zijn. Wie zal
het in zijn hoofd krijgen de prikkelbaarheid van den grootestadsmensch tegenover
de trage reacties van den Saksischen boer als elk oogenblik op nieuw door het
milieu veroorzaakt te beschousen? De typische kantoorkruk met zijn uitgedroogde,
verroeste menschelijkheid, blijft wat hij is, al wordt hij op eens voorgoed uit zijn
omgeving verplaatst; het complex van psychische reacties, die bij hem uit vele
andere, aanvankelijk aanwezige, de uitsluitende heerschappij verwierven, is tot een
eenheid vergroeid, waarnaar de geheele persoonlijkheid zich plooit.
Bij eenig nadenken zal men inzien, dat zulke vergroeiingen, of liever ontwikkelingen
van de psyche, ook ontstaan moeten zijn onder invloed van op allen gelijk inwerkende
invloeden, waardoor ze voor ons niet dadelijk herkenbaar zijn. Deze complexen zou
men de psycho-sociologische kunnen noemen. Ze maken de samenleving, waar
ze zich ongetwijfeld naar geregeld hebben, mogelijk, en zijn zelf blijkbaar mogelijk
gemaakt door den grondaard van den menschelijken geest.
Het geestesleven beweegt zich, gelijk men weet, door associaties. De in vroegere
ervaring geassocieerde voorstellingen wekken elkaar op. Nemen wij nu een bepaald
geval: de aanblik van een straat bijvoorbeeld wekt in mij, door associatie,
gevoelselementen, die te zamen een stemmig vormen. Zulk een stemming is zelden
egaal; gewoonlijk is het een kleine smeulende of kookende soepketel, waarin allerlei
vaste brokken onduidelijk en wisselend, soms ook geprononceerd, naar boven
komen. De stemming wordt echter niet alleen door het voorstellingscomplex ‘straat’,
met zijn associaties, beheerscht, de positie die de waarnemer, het waarnemend ik,
op dat oogenblik in de wereld inneemt, kleurt die merkbaar. Nu is het niet waar, wat
de zoogenaamde associatiepsychologen denken, dat de meer verwijderde
voorstellingen van het algemeene positiebeeld als het ware in den ketel gesmeten
worden en er één brouwsel mee vormen. Als dat zoo was, konden we die immers
momentaan veel zwakkere factoren er moeilijk in onderscheiden, en zou de stemming
een versmoltene worden, hetgeen niet zoo is. Weinig-bewuste menschen hebben
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wel van die oogenblikken, waarop ze niet weten, wat hen eigenlijk bezielt, en ieder
heeft dat wel eens; maar dat bewijst niets. Uit het feit dat goed-bewuste menschen
zeer vaak precies kunnen ontleden - zij het misschien ook niet restloos - uit welke
elementen hun stemming gebouwd is, blijkt, dat de onderscheiding van de zwakkere,
verder afliggende gewaarwordingen van de momentane mogelijk is, en dat ze dus
niet door elkaar heen loopen. Voor wie een zelfstandig ik aanneemt, drager van
gevoel en voorstelling, en niet daarmede restloos identiek, levert dat geen
moeielijkheid op. De gevoelige plaat der ikheid wordt eenvoudig door twee
schaduwen geraakt, een kleine, sterke, en daar overheen een grootere vage, van
een andere kleur, zoodat ze uiteen te houden zijn. En daar alle kleuren, ook de
gevoelskleuren, elkaar belichten, kan men zeggen, dat het gevoels-complex van
het momentane beeld ‘straat’ verschijnt tegen den achtergrond van dat der
algemeene positie. De bewustwording nu van dat verschijnen tegen een achtergrond
noem ik ‘het positiegevoel.’
Aangemerkt dient natuurlijk te worden, dat vele gewaarwordingen, afkomstig van
onderbewust of onbewust blijvende voorstellingen meedoen. Dat verandert de
situatie echter niet. Want de grootere achtergrondvlek is, mede door zijn geringere
duidelijkheid, tamelijk egaal. Lijn en kleur zijn er groot aangebracht, zoodat de
geleidelijke vervloeiing in de gevoelens, die uit het onder- en onbewuste opstijgen,
onmerkbaar geschiedt.
Hoofdzaak in het onderhavig verschijnsel is: de geschiktheid van onzen geest,
meer dan een complex van voorstellingen tegelijk en met onderscheiding te
ondergaan. Men late zich echter niet misleiden door de term ‘complex’. Ik gebruik
dien gemakshalve, en neutraliteitshalve, voorloopig. Het is echter zeer de vraag, of
complexen, in de gebruikelijke zin, dus van ‘een stuk of wat losse dingen’ in de
economie onzer psyche wel een rol van beteekenis spelen. Onze geest heeft als
hoofdeigenschap: compositie, afronding, eenheidsbouw. Ware dat niet zoo, de
mensch zou objectiever, maar oppervlakkiger zijn. Er zou hem meer kunnen worden
bijgebracht en hij zou zelf wellicht wat meer contrôle op zijn voorstellingen uitoefenen;
maar de ontwikkeling der persoonlijkheid, als individu of groepslid, ware trager. Wat
men nu gemeenlijk een complex van voorstellingen noemt, is altijd verbonden,
georganiseerd. Overgebracht op het bewuste oordeel, waar alle eigenschappen,
die bij de grondelementen optreden, natuurlijk teruggevonden worden,
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wordt dit aangeduid door de wending: ‘ieder denkt er het zijne van’. Inderdaad, niets
wordt waargenomen - perioden van slaperigheid daargelaten - of het wordt van het
subjectief gelegde verband uit, beoordeeld. Verkeerd natuurlijk, maar toch
beoordeeld, en dus opgenomen als levend bestanddeel. Verkeerd denken is,
historisch gesproken, beter dan niet denken.
De beide complexen, die wij zooeven ‘moment’ en ‘positie’ noemden,
vertegenwoordigend het oogenblik naast het geheel van het persoonlijk leven, zijn
dus georganiseerd. Ze bezitten structuur. Het bestaan dier geheimzinnige
eigenschap, die alles construeert, maakt het begrijpelijk - voor zoover hier van begrip
sprake kan zijn -, dat de ikheid zich van de geaardheid der structuur van beide en
meerdere complexen bewust is, of althans zijn kan. Bij den ordinairen mensch onzer
samenleving sluimert dit bewustzijn; veel helder is het bij de natuurvolken; de
ordinaire beschavingsmensch is een gereduceerd, ‘verkummert’ wezen, met
eenzijdige aanpassingen. Bij een aantal individuen, ‘menschen van smaak’, is het
sterk ontwikkeld, hoewel de samengesteldheid van het moderne leven den
cultuurmensch ook dan nog vaak in verwarring brengt. Op den smaak berust de
stijl. Smaak en stijl zijn dus bijzondere gevallen van positiegevoel. Het meer
algemeene geval brengt den mensch zelf met zijn omgeving in harmonie. Het maakt,
dat de Amsterdammer, die langs de straten en grachten zijner stad loopt, redelijk
wel daarbij hoort. Wat het positiegevoel, de smaak, van vroegere geslachten
gebouwd heeft, is verwant aan belangrijke elementen van het positiegevoel van
den Amsterdammer van heden. Hij begrijpt, ten deele, zijn stad. Anderzijds is zijn
positiegevoel weer aanzienlijk gewijzigd. De hedendaagsche intellectueel, die op
de Heerengracht loopt, heeft bewustzijn van een oneindig grooter wereld, dan de
Amsterdammers, van de tweede helft der zeventiende eeuw gekend hebben. Daarom
kan hij zich onmogelijk zoo één voelen met die mooie stadsvestiging. Maar hetzelfde
gebeurt hem eigenlijk, wanneer hij iemand voor zijn genoegen een bezoek brengt.
De vormen van het geestelijk verkeer zijn óók uit het verleden gegroeid, en dus óók
ongeschikt voor de moderne behoefte. De intellectueel van zooeven heeft, al denkt
hij er zelden aan, in zijn positiegevoel de voorstellingen van de fijne salonconversatie
der achttiende, en van den litterairen omgang van het Frankrijk der negentiende
eeuw. Hij verlangt er naar, gelijk misschien ook degene, die hij bezoekt, maar kan
er de
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voorwaarden niet voor vinden. Zijn positiegevoel raakt onder den druk eener
onvervulbare behoefte. Het houdt hem onder de gewaarwording, dat talrijke,
ongedwongen, bijeenkomsten, met velerlei ontwikkelde menschen, noodig zijn,
doch onmogelijk; dat een zwerm opdringerige, zwak beduidende menschen gereed
is, neer te slaan op elke gelegenheid daartoe, en er de beteren vandaan te jagen.
Hij heeft voortdurend het vaag bewustzijn, dat de wereld groot en rijk is, maar zijn
praktische bereikbare omgeving klein en arm; dat hij slechts door een spoorreisje
gescheiden is van vele begeerlijkheden of schoone mogelijkheden, en dat hij dat
spoorreisje toch niet maken zal. Dat alles veroorzaakt die stemming van berustende
malaise, die den hedendaagschen intellectueelen omgang eigen is. De aanbidders
der milieutheorie behoorden verwonderd te zijn, dat de aanpassing zoo slecht is en
blijft; het positiegevoel geeft de verklaring.
Wat is nu de verhouding tusschen positiegevoel en wereldbeschouwing?
Het positiegevoel wordt veroorzaakt door het meer of minder duidelijk bewustzijn
van de omstandigheden, waaronder men verkeert, en dus zeker ook van de wereld,
zooals men zich die voorstelt. Een gevoel is echter geen beschouwing. Hoezeer
ons denken door instinct en intuïtie geleid, en door gevoelens beïnvloed moge
worden, het behoudt toch altijd koppig zijn eigen wetten. Het is te beschouwen als
een machine, die voorstellingen verwerkt. Voorstellingen die op gevoelens berusten,
gaan er heel goed in, maar nog veel beter die welke op aanschouwing en begrip
berusten. Zoo'n voorstelling als ‘god’ bijvoorbeeld, enkel en alleen begripmatig, die
wordt gaarne en vlot verwerkt. Ook ‘boom’, ‘huis’, enz., de typische
aanschouwingsvoorstellingen. Met ‘vrees’, ‘verlangen’, en dergelijken gaat het al
iets moeilijker, tenzij ze als begrippen worden behandeld. Individueele gevoelens,
elk in bepaalde situaties ontstaan, lijken te weinig grijpbaar, om er prettig mee te
werken. Nu is het positiegevoel natuurlijk altijd gecompliceerd en vaag omlijnd,
vooral het ‘wereldgevoel’; het denken opereert er dus niet makkelijk mee, en gebruikt
gaarne in plaats daarvan overgeleverde begrippen. Zoo is dan een
wereldbeschouwing altijd slechts zeer ten deele de neerslag van het wereldgevoel,
en vereischt het in ieder bijzonder geval een speciaal onderzoek, vast te stellen hoe
hun verhouding is.
Een sprekend voorbeeld van hun uiteenloopen is de wereld-
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beschouwing der Middeleeuwen. De Middeleeuwers moet men zich voorstellen als
boeren, niet neergedrukt door concentratie van maatschappelijk leven op bepaalde
centra. Later, in den stedentijd, geschiedde de concentratie in de steden meer en
meer, en treedt de kleinburger gedeeltelijk in de plaats van den boer. Welnu, een
boer en een kleinburger ontleenen aan hun positiegevoel geenszins de voorstelling,
dat alle dingen symbolen zijn, zeker niet symbolen van Gods scheppingsplan. Dat
was geleerdheid, verstandelijkheid, hun van buiten ingegeven. Symboliek, verbinding
van aanschouwing en begrip, gaat er bij het ongeoefend denken altijd makkelijk in.
Het aanschouwingselement heeft het voordeel, dat het niet redelijk is, en dus ook
niet gemotiveerd behoeft te worden, terwijl het allergenoegelijkst aanleiding geeft
tot huisbakken filosofie. En het héél kleine beetje begrip, dat voor symboliek noodig
is, bevredigt de primitieve behoefte aan geleerdheid, een behoefte, die velen
ongeleerden eigen is.
Veel wat in onze dagen zich aandient als wijsgeerige beschouwing van kunst,
literatuur, enz. is verkapte, zéér primitieve symboliek, uitgevoerd met wijsgeerige
begrippen waar geen drie centimeter dóórdenken aan vast zit.
De levensbeschouwing van het Protestantisme kwam uit den boezem der burgerij
voort, en draagt dus haar stempel. Maar haar wereldbeschouwing was toch slechts
een gewijzigd Katholicisme, en dus uit den vreemde aangevoerd, vol geleerde
begrippen. Haar waarde voor den mensch bestond in de zekerheid, die zij hem
schonk, dat de Heer voor hem op aarde was gekomen om voor hem te sterven, en
dat van hem zelf niets anders gevergd werd dan gelooven en kerkgaan, en diepe
vernedering voor den Meester, wiens last licht is. Zijn geheele positiegevoel van
huisvader en geldverdienen en belanghebben-bij-de zaken kwam tot rust bij de
gedachte, met geen clerus meer te maken te hebben, en niets meer verschuldigd
te zijn aan ‘uiterlijkheden’. Dat het vrije denken verboden bleef, en de betrekkelijk
groote liberaliteit der vijftiende eeuw verloren ging, deerde geenszins den
belanghebber bij een ‘geregelde orde’. Zoo was het Protestantisme, niet bij zijn
verschijnen en strijden, maar na zijn overwinning, als gevestigde macht. Reeds de
noodzakelijkheid dezer onderscheiding is welsprekend. De Hervorming was
begonnen als een uitbarsting van individualistisch-religieuse geestdrift, waar geen
ander fatsoenlijk slot aan komen kon dan de wereldbrand. Die
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is helaas uitgebleven, maar als alleszins voldoende vergoeding heeft het op aarde
genoeg gesmeuld, om de warmte er lang in te houden. Doch alle vuren gaan ten
slotte uit, en over blijft de welbekende asch, die men goed doet op te ruimen, eer
men een nieuw stapeltje aansteekt. Resumeerend kan men zeggen: het
Protestantisme was een levensbeschouwing, eerst eschatologisch, vervolgens plat
burgerlijk; om wereldbeschouwing heeft de gemeente zich weinig bekommerd. Die
was voor de geleerden, die aan die onverschilligheid te danken hadden, dat ze weer
stilletjes een beetje vrijheid kregen.
En de klassieke Oudheid? Daar zijn de zaken niet zoo eenvoudig. De
wereldbeschouwing van Homerus, Hesiodus en Herodotus zal vrijwel behoord
hebben bij haar algemeen positiegevoel. Maar weldra wordt dit anders. De Grieken
bezaten geen van elders overgeleverde theologie. Eerst hebben ze beproefd er een
in te voeren: de Babylonische. Doch die was meer wat men thans zou noemen
theosofie, dan theologie; de mythologische bestanddeelen er in waren nog te grof,
en het intellectueel en individeel element al te zwak ontwikkeld. Ze moesten dus
zelf aan het werk. Want zonder theologie is het ontstaan eener hoogere
levensopvatting onmogelijk. Hun arbeid begon bij een doordenken en echt
Europeesch vergeestelijken van het bruikbaarste uit hun eigen religieuze volkstraditie.
Bange vragen rezen op. Solon tobt er over, Aechylus poogt ze in verhevenheid op
te lossen, Sofokles berust in menschelijken deemoed. Twijfel en rationalisme kunnen
niet uitblijven. Al dat gebeuren kan wel in formules gegoten worden, waarin de term
‘positiegevoel’ voor komt, maar niet zoo, dat er iets duidelijker door wordt. Dat kan
eerst bij Sokrates, of, om voorzichtig te zijn, bij den Platonischen Sokrates.
Deze figuur, of zij nu volkomen historisch is, - of alleen in Plato's brein aldus
bestond, maakt niet uit, - vertoont voor het eerst in de wereldgeschiedenis een zeer
bijzonder geval van positiegevoel. De Sokrates der meer dramatische dialogen is,
dank zij zijn onafhankelijkheid van alle lichamelijk genot, meester over zijn tijd. Hij
leeft in een zonnige, opwekkende omgeving, tusschen allerlei menschen, waaronder
niet weinigen waarmede het wel de moeite loont om te gaan. Zijn grootste geluk is
echter zijn werk: het bedenken en meedeelen van inzichten waartoe elk ding en
elke gebeurtenis aanleiding geeft, en die zijn hooger zelf, het eenige waarom hij
zich bekommert, steeds hooger ontwikkelen. Zijn positie is dus die van toeschouwer'
die niets heeft te vreezen, daar hij niets vreest, en die tegelijk voor
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zich zelf en anderen nuttig is. Het is naar mijn meening die toon van intellectueele
opgewektheid, die de Platonische Sokrates om zich weet te doen hooren, die de
bedoelde dialogen zoo bekoorlijk maakt, en Plato bij de menschen van smaak
populair heeft doen worden, hoewel zijn wijsbegeerte eigenlijk onbevredigd is. Hoe
dat zij, zijn Sokrates in het prototype in dubbelen zin van wat ik zou willen noemen
het vrije positiegevoel van den intellectueel. Hoofdelement is, naast den
intellectueelen arbeid, het weten van de wereld uitsluitend, of althans hoofdzakelijk,
als omgeving en studieterrein. Zaken, materieele belangen en bekommernissen
bestaan niet of worden genegeerd. Het is een positiegevoel dat de basis kan worden
van verwaande leeglooperij, ongetwijfeld, maar ook van eenvoudigen en verheven
geestelijken arbeid.
Het is nog lang de levensstijl der filosofen gebleven, bij sommige met
onderstreeping van het element ‘onafhankelijkheid van zichzelf en van de wereld’,
bij anderen meer in het teeken der intellectualiteit. Daar de volkomen
onafhankelijkheid geen absoluute deugd is, en vele intellectueele typen hun aard
daarvoor te veel geweld moeten aandoen, terwijl toch maatschappelijk het geestelijk
productieve hoofdzaak is, treedt ten slotte die vorm van intellect naar voren, dat
leeft in dienst van een maecenaat. Het Romeinsche imperium bood daartoe
schitterende mogelijkheden, die men niet ongebruikt heeft gelaten. Weldra treedt
naast den modefilosoof de modedichter, een uitbreiding van een kring, waar het
positiegevoel een geweldigen rol moest spelen, zoowel door hun afhankelijkheid
van de kringen, waarvoor ze optraden, als door de noodzakelijkheid, datgene te
produceeren, wat daar begrepen werd. Het leven in ‘de groote wereld’ brengt altijd
een grooten direkten invloed van het positiegevoel op de geesteshouding mee. En
dit geldt voor alle leven daar, dus ook voor hooggeplaatsten. De geschiedschrijver
Tacitus was geen beschermeling, doch een beschermer, zelf staatsman en
hooggeplaatst beambte, maar zijn werk wordt evenzeer door zijn positiegevoel men zou haast zeggen klassegevoel - beheerscht, als de mémoires van den graaf
de St. Simon, en de andere westersche memoiristen.
Overziet men de klassieke beschaving in haar geheel, lettend op de heerschende
tendenzen, dan bemerkt men onverschilligheid, zoo niet afkeer van het leggen van
verband tusschen het positiegevoel en de wereld des geesten. Reeds de
voorstellingsinhoud, de eeuwige mythologieën, de geringe behoefte aan realisme
in de ge-
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schiedschrijving, en het conventioneele in de lyrisch, zegt dat overtuigend. Bovendien
de vorm: voor het epos altijd maar weer het Homerische voorbeeld, en overigens
het voorbeeld zoo oud mogelijk. In het algemeen was de oudheid te aristokratisch,
in den slechten zin, om realistisch in den goeden te kunnen zijn. Het antiek
positiegevoel, als sociale factor, richtte zich niet op het individueele, doch op het
onpersoonlijke; het openbaart zich als stijl en smaak. En als zoodanig heeft het dan
ook groote dingen tot stand gebracht.
In scherpe tegenstelling tot de Oudheid vertoont de Moderne tijd een ware explosie
van individueel positiegevoel. Hoe een ieder zich in de wereld voelt en hoe hem dat
bekomt, dat moet ieder vertellen. Natuurlijk, we zijn bij het subjectivisme beland.
Ziehier nu een werkelijk voorbeeld van de dialektiek der geschiedenis. (De meeste
merken, in den handel gebracht, bestaan uit waardelooze grondstoffen). Terwijl de
maatschappij zich dreigt te ontbinden in atomen, en het individu in eigen kring
wetgever wil zijn voor aardsche en hemelschen zaken, begint de belangstelling voor
het geheel der wereld eerst vol te worden. De enkeling komt in verzet tegen zijn
omgeving, verloochent zijn omgeving, schelt zijn omgeving uit, geeft haar de schuld
van al zijn onaangenaamheden (en dat zegt wat!) en besluit haar totaal overhoop
te halen en te verbouwen. En terwijl hij dat doet om bekend te maken, hoe diep hij
voelt, hoe onafhankelijk hij is, hoe sterk zijn rechtzin en hoe vergevorderd zijn
ontwikkeling, tegengehouden alleen nog maar door die miserabele, gedémodeerde,
kinderkamerachtige omgeving, heeft hij die omgeving eerst ontdekt, en roept, met
een zijner eerste moderne kreten uit, dat zij interessant is, waar men haar ook
bespiedt!
Zoo is dan de negentiende eeuw niet alleen de eeuw van den realistischen roman,
maar ook en bovenal die van de geschiedenis. Wel vat zij die vooreerst op als
atomatisch, als een reeks toevalligheden en schroomt haar natuurwetenschappelijke
geest eenige mogelijkheid van doel en strekking open te laten, maar zij geeft haar
haar volle belangstelling. Het positiegevoel wordt voor den ontwikkelde uitgebreid
over alle tijden en alle landen. De Moderne intellectueel staat voor geen vischwinkel
te kijken zonder eenige, zij het ook onbewuste, associaties te maken met de
Permsche geologische horizonten en den stamboom der dieren. Wij herinneren ons
nog levendig hoe wij op boomen klommen, en denken met innig genoegen aan
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die stomme gorilla's, schimpansé's en orangoetangs; die door hun lui en vet leventje
in de tropische wouden zoo hopeloos den verkeerden ontwikkelingsweg zijn
ingeslagen. Doch waartoe vele woorden? Wat is meer algemeen bekend dan een
Egyptische grafschildering?
De ‘Outline of History’ van H.G. Wells is, met al de eenzijdigheid van den homo
politicus, een gedenksteen van deze uitbreiding van het positiegevoel. Hij vindt het
geen kerel, die met de gelukzaligheid op aarde niet een paar millioen jaren wachten
kan, en ziet in die opvatting een troost voor de beteren. Een bewijs, dunkt mij, dat
men zich op een uitgestrekt gezichtsveld ook verliezen kan.
Doch al maakt men zich de zaak ook niet zoo gemakkelijk, moet er toch als zeker
beschouwd worden, dat de ontzaggelijke uitbreiding van ons gezichtsveld het karakter
onzer zich vormende moderne beschaving belangrijk zal beïnvloeden. Aangezien
er niet aan getwijfeld kan worden, dat zij het kinderlijk supranaturalisme der oude
christelijke kerk principieel en vóór alles heeft verworpen, zal zij de leiding moeten
en willen aanvaarden van die geestesmacht, die haar daarvan bevrijd heeft: de
wetenschap.
Ik herinner er even aan, dat het eenig afdoend argument tegen de oude
wereldopvatting, in haar volledigsten vorm, het Katholicisme, gebleken is in het
redelijk stijlgevoel te liggen. Het was dat, wat mij bewoog tot het behandelen van
het positiegevoel, teneinde te voorkomen, dat men bedoeld stijloordeel
(‘heilsgeschiedenis te kinderlijk onpassend bij de majesteit der werkelijkheid) als
een aesthetische vellejiteit ontoereikend kon noemen. Ik hoop bereikt te hebben,
dat de lezer thans doordrongen is van de geweldige beteekenis van het positiegevoel,
waarop elk stijloordeel berust, en wel speciaal voor den modernen tijd, die in
ontboezeming en veruitzelviging van het positiegevoel letterlijk opgaat. Het is
natuurlijk mijn bedoeling daar de grondslagen onzer wordende moderne beschaving
te zoeken. Ik mag daarbij echter geen bedenkingen achterlaten tegen mijn
beweringen aangaande ons recht tegenover de Oudgeloovigen. Er zijn misschien
medestanders, die vinden, dat ik het voor hen te mooi maak. Menigeen gelooft over
heel wat onmiddelijker en zakelijker argumenten tegen de historische waarheid der
heilsgeschiedenis te beschikken. Het spijt mij - en dat is geen fraze, want dan zouden
wij het makkelijker hebben - maar zij bedriegen zich. De wetenschappelijke
argumenten tegen de bijbelsche profetie en haar
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vervulling, tegen de betrouwbaarheid der getuigenissen, en tegen de motiveering
der Christelijke leer, zooals ze later in de verschillende kerken geworden is, mogen
ons overtuigen, die wantrouwend tegenover dat alles staan, voor den aan heilige
zekerheid gewone zijn zij ontoereikend. Tegen de zuiver wetenschappelijke
interpretatie, die het onderzoek als resultaat heeft opgeleverd, zijn immers insgelijks
ernstige bedenkingen in te brengen. En als men zich daar niet aan binden wil, dan
blijft alles toch maar in de lucht hangen. Nu is dat ongetwijfeld voor ons niet erg.
Onze zaligheid hangt er niet van af, en wij geven onze meeningen - d.w.z. die onzer
voorlichters - niet uit voor meer dan menschenwerk. Maar toch is de noodzakelijkheid
een aannemelijke voorstelling van het zoo belangrijk verleden te maken, zoo groot,
dat wij zeker meer aandacht aan de oude, hoewel sterk opgelapte, interpretaties
zouden geven, wanneer er niet nog een ander psychologisch moment bijkwam: het
wantrouwen tegen alle heilsgeschiedenis. Wij zijn tegenwoordig, dat wil zeggen
sedert een eeuw, sterk onder den indruk van de grenzelooze lichtgeloovigheid van
het voorgeslacht. Het is moeielijk te gelooven, hoeveel men vroeger gelooven kon.
Daar tegenover is in ons Modern hart een diep geworteld wantrouwen ontstaan
tegen alles, wat de behoeften des harten schijnt te bevredigen. Een merkwaardig
verschijnsel! Temeer daar de lichtgeloovigheid op ander gebied nog de wereld niet
uit is, ook niet de Moderne wereld. Hoe is dat zoo gekomen?
De geschiedenis der wetenschap schijnt een antwoord te geven. Begonnen is
ze, in haar vóór-historischen tijd met rationalistische verklarinkjes - het rationalisme
is een ellendige, depraveerende ziekte, een Jan Rap-kwaal - waarvan sommigen
nog rondzweven; het wemelt van de menschen, die Eva's appel voor een sexueel
symbool aanzien; alsof de bijbel de dingen niet bij den naam dorst noemen! Daarop
volgden, sedert het begin ongeveer der negentiende eeuw, de historische schifting
der oude berichten, waardoor veel als mythe en sage uit de geschiedenis geschrapt
werd, veel ook als tendentieus of product van zelfbedrog er op een andere plaats
weer in gezet werd. Sedert nu eenige groote onderzoekers op deze wijze aan het
schrappen en corrigeeren zijn gegaan, is in de generaties der geleerden een geest
van pedante twijfelzucht gevaren. Elk verhaal, dat een beetje romantisch of
interessant is, wordt deswegen gewantrouwd, neen verworpen. Wordt van een
beroemd man een
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aardig gezegde bericht, dan is dat natuurlijk niet waar. Beroemde mannen zeggen
geen aardige dingen. Toevallige ontmoetingen kwamen in vroeger eeuwen niet
voor. En dat heet dan kritiek. Dat heeft dan alles Grieksch geleerd, en weet dat
krinein onderscheiden beteekent! - Ja, maar ook al weet men dat blijft het moeielijk.
De meeste menschen - en vele geleerden onderscheiden zich in niets wezenlijks
van de meeste menschen - kunnen slechts denken als een dronken man, die
beurtelings rechts en links tegen den muur rolt. Men noemt dat met een deftig woord
reacties op het voorgaande. Intusschen wijst een dronken man met zijn
onbeheerschte bewegingen slecht uit, wat gebeurt in ieder die loopt, en getuigen
de pedante critici van zooeven slechts van het wantrouwen, dat nu eenmaal gewekt
is tegen oncontroleerbare berichten, die ons naar den mond praten. Een reactie
dus, die niet alleen op religieus terrein is ingetreden. Zij getuigt dààr vooral van een
diepen zedelijken ernst, die de Oudgeloovigen ons benijden mogen. Maar zij dreigt
ten slotte een hinderpaal voor de vestiging eener Moderne wereldbeschouwing te
worden, gelijk we beneden zien zullen. En zonder wereldbeschouwing geen cultuur.
Laat ons daarom een korten blik werpen op de wereldbeschouwingen, die de
Moderne idee tot heden heeft voortgebracht.
Van eenige volledigheid kan natuurlijk geen sprake zijn. Evenmin van een grondig
bewijzen van hetgeen ik zeg. Het moet veroorloofd zijn, het resultaat van zijn denken
over tijdverschijnselen uit te spreken en toe te lichten, zonder alle toereikend te
motiveeren en te rechtvaardigen. Men kan een opmerking maken, zonder de
verplichting tot het houden eener verhandeling op zich te nemen. Oppervlakkig is
nog niet datgenen, wat niet gedocumenteerd is. Men verlangt met zulk een opmerking
immers niet, dat andersdenkenden er zich aanstonds door zullen laten overtuigen.
Natuurlijk zullen alle betrokkenen zeggen, dat ik van hun leer niets begrepen heb.
Dat bewijst niet, dat ik in het ongelijk ben. Het goede is de vijand van het betere.

VII.
Het volstrekt idealisme.
De meest volkomen uitgewerkte en doordachte wijsbegeerte, die in den groeibodem
der Moderne Idee wortelt, is het volstrekt Idea-
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lisme van Hegel, ten onzent schitterend vertegenwoordigd door prof. Bolland. Haar
gronddogma is: de eenheid van denkbaarheid en zijn. Alles wat is is denkbaar en
alles wat denkbaar is moet zich te eeniger tijd verwezenlijken. Waarom? Omdat het
er zoo maar uit ziet. Het groote onbegrijpelijke in de wereld is immers het bestaan
van goed en kwaad naast elkaar; van werkelijkheid, betrekkelijkheid en
vergankelijkheid. Deze onaangename aalachtige eigenschap van het zijn maakt het
uiterst moeielijk, aan een doel en bestemming te gelooven. Hoe kan een God zulk
een troosteloos droevige wereld in elkaar zetten? Hoe verdraagt zich met zijn
heiligheid en goedheid de gemeenheid en het leed, waarvan hij toch moeielijk de
verantwoording van zich af kan schuiven? - Al deze vragen vallen weg, wanneer
men er op let, dat de Rede om zoo te zeggen de zelfde eigenschappen heeft als
de wereld. Niets is denkbaar zonder het andere van zich zelf. Wie geluk zegt, kent
het ongeluk, wie heilig zegt, de zonde. Op dit inzicht doorredeneerend kan men
geraken tot een beredeneerd systeem van denkbaarheid, waarin alles juist dezelfde
vergankelijkheid met noodzakelijkheid hebben moet, die wij in de werkelijkheid
aantreffen. De wereld is dus met het kleinst want eenvoudigst mogelijke mysterie
te begrijpen, wanneer men aanneemt, dat zij niets anders is dan de verwerkelijking
van de Rede. 't Eenige mysterie is dan: hoe kan dat? Hoe kan men om zoo te zeggen
op een redelijke noodzakelijkheid gaan zitten? Maar geheel zonder mysterie gaat
het nu eenmaal nooit.
Wanneer iemand, die dit leest, overigens nog niets van deze leer gehoord heeft,
dan zal hij uit mijn uiteenzetting in zooverre een onjuist beeld krijgen, als hij zich
geen voorstelling kan maken van de denkkracht, en grootschheid, die zij te genieten
geeft. Ik spreek er opzettelijk zoo huiselijk over, omdat het mij niet te doen is om
een schets te geven van wijsgeerige systeemen, maar om het blootleggen hunner
psychologische gronden en cultureele beteekenis.
Voor zoover onze kennis in de rede vervat is, valt er weinig tegen deze
wijsbegeerte in te brengen. Het allervoornaamste van onzen bewustzijnsinhoud is
echter niet redelijk, doch zuivere ervaring, en niet relatief maar absoluut. De rede,
het woord drukt het zelf uit, is de betrekking der dingen. Redelijk is dus hun
betrekkelijkheid. Deze treedt dan ook aanstonds aan den dag, wanneer wij ze in
het redelijk systeem opnemen, dat wil zeggen ze benoemen, definieeren,
overdenken. De zielstoestanden, en in het algemeen alle gevoel,
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bestaat echter ook zonder dat. Pijn is niet relatief. Men kan een pijn, die overstemd
wordt, niet voelen, maar dan heeft men ook geen pijn; het relatieve is hier niet de
pijn, doch de pijnverwekker. Evenzoo is het leven absoluut, al kunnen wij er de
grenzen ook niet van omschrijven.
Er is dus een bestaan buiten de redelijkheid, en dus ook buiten het denken. Dat
het laatste niet in staat is, het zijn te omvademen, blijkt trouwens ook aan begrippen
als eeuwigheid, tijd en ruimte. Wij kunnen niet buiten hen denken, en toch zijn ze
redelijk onbestaanbaar. Immers hoe kan een oneindigheid bestaan? ‘Geen begin
en geen eind hebben’ is een onvoorstelbare fraze. De Waarheid moet dus
bovenredelijk zijn.
Intellectualistisch aangelegde geesten zien dat niet in. Het begrip doet hen de
dingen vergeten. Als Ixíon omhelzen zij een leege wolk, in plaats van de lichamelijke
werkelijkheid, en evenals deze tot straf op een rad gebonden eeuwig in de rondte
draait, zoo worden zij gedoemd tot het eindeloos rondwentelen van den redelijke
mallemolen, tot onvruchtbaarheid.
Op haar eigen terrein echter, het denken, heeft de redelijke wijsbegeerte een
helder licht ontstoken. Zonder twijfel is zij een belangrijke factor in de cultuur der
toekomst.

Het materialisme
Dit is alleen als historisch verschijnsel te begrijpen, hoewel het nog zeer vele
aanhangers telt. Het loochent de substantialiteit van den geest. Objectief is niet uit
te maken, of de geest een zelfstandige substantie is of niet; en in zooverre heeft
het Materialisme deel aan een goed recht van bestaan. Alleen klaarblijkelijke
zekerheid aangaande het voortbestaan van afgestorvenen zou het dat recht kunnen
ontnemen. Maar zoover zijn we nog niet. In waarheid is al wat houdbaar is in het
Materialisme overgegaan op het natuurwetenschappelijk Monisme. Het eigenlijke
Materialisme is te definieeren als het product van onwijsgeerig
natuurwetenschappelijk denken, ontstaan in een periode van scepticisme. Aangezien
er vooreerst wel altijd veel menschen zullen zijn, die iets van natuurwetenschap
weten of gehoord hebben, zonder wijsgeerige ontwikkeling of aanleg te bezitten,
zal het wel niet zoo spoedig verdwijnen. Als cultuurfactor is het waardeloos. Het
zoogenaamd Historisch Materialisme moet afzonderlijk besproken worden.
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Het physisch monisme
Monistisch is eigenlijk elke Moderne wereldbeschouwing. De oude opvatting, als
ware de stoffelijke wereld slechts de woonplaats van den mensch, bestemd later
als een oude doos in een hoek gesmeten te worden, komt niet meer in aanmerking.
Voor alle filosofiëen, die geest en stof als substanties onderscheiden, blijft thans
geen andere keus meer over dan of de stof te beschouwen als op weg naar
vergeestelijking, of als eigenlijk het ‘niet’. Historisch is het echter gewenscht, den
term Monisme te reserveeren voor de wereldbeschouwing van Haeckel en Spencer,
dat wil zeggen het wijsgeerig materialisme.
Het Monisme aanvaardt stof en ziel als bestaand, doch onafscheidelijk verbonden.
Ongaarne laat de Monist zich ongunstig uit over de realiteit der ziel; zoo lang mogelijk
zal hij zich achter definities verbergen; in waarheid en ten slotte ontkent hij de
mogelijkheid van haar zelfstandig voortbestaan. Men moet hem niet te veel vragen
over het wezen van den geest; (Ik gebruik de woorden geest en ziel hier door elkaar,
daar ik het onderscheiden in dit geval onraadzaam acht; in andere gevallen kan het
wenschelijk zijn), niet zoozeer omdat men hem daarmede in verlegenheid brengt,
als wel omdat men hem daarmede onrecht doet. Want hij is eigenlijk vóór alles
empirist, en zijn leer een filosofische instelling met beperkte aansprakelijkheid. Hij
gelooft in de Protozoën, en in een evolutie zonder doel, al hetwelk alleen in het
laboratorium nader te bestudeeren is. Evenwel begrijpt hij, dat de empirisch
onderscheidbare geest, wat het ook zijn moge, praktisch zeer de moeite waard is.
Wat hem van den platten Materialist onderscheidt is, dat de laatste alle geestelijke
dingen en zielstoestanden als bijkomstigheden van de stof beschouwt, terwijl de
eerste nu niet geneigd is, de stof zoo principieel als nummer één te beschouwen.
Hem zijn de grenzen van beide niet duidelijk. Dat hij de stoffelijke verschijnselen
alleen bestudeert is een kwestie van gemak. Krijg den geest eens te pakken! Hij is
namelijk vast overtuigd, dat voor de studie van geestelijke dingen precies dezelfde
methode gevolgd behoort te worden, als bij die der materie. Hoe zou het anders?
Ze zijn niet te scheiden.
Men bemerkt, dat deze speciale Monist eigenlijk de eenig overgeblevene dualist
is. Dit pleit echter nog niet noodzakelijk tegen hem.
De zwakheid van het Monisme is vooral daarin gelegen, dat het
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met de dingen des geestes geen raad weet. Het klinkt wel heel goed, te zeggen,
dat ze volgens dezelfde methode behandeld behooren te worden, en dat ‘we daar
nog niet ver genoeg voor zijn’, maar het komt er dan toch op neer, dat op dat gebied
door den Monist niets verricht wordt, en dat is voor den echten realist, die hij is, toch
wel hinderlijk. Men kan zeggen dat een Monist een materialist is met een slecht
geweten. Hij doet zijn best om te repareeren; het laat hem geen rust. Anders dan
de Materialist poogt hij al, wat op geestelijk gebied door anderen bereikt is, zooveel
mogelijk op te verwerken. Hem ontsiert niet de eenigszins plompe houding van den
Materialist. Daar heb je nu bijvoorbeeld de moraal, en het schoone; daar dien je,
vindt hij, ook aan te doen, en niet zóó maar, doch juist als Monist; ja, 't is moeielijk.
1)
Preeken wij er maar eens over.
Het vreeselijkste, wat den Monist toegevoegd kan worden, dat moet men hem
toevoegen: hij is een dogmaticus. Zijn dogma is: geest en stof over één kam. Waarom
dat? Het empirisch geestelijk leven lijkt niets op dat der levenlooze natuur, zelfs
weinig op dat van het lichaam. En hij, de empiricus hij uitnemendheid, slaat daar
geen acht op!
Men mag er hem niet hard over vallen. Hij is een kind van zijn tijd; anders willig
genoeg. In een anderen tijd zou hij anders geweest zijn. Met een vrijmoedige wijziging
van Heine zou men kunnen zeggen:
‘An Allem hat Schuld Jean Jacques Rousseau,
Voltaire, und die Gelatine.’

Met het laatste wordt dan naar de microscopische praeparaten verwezen, die zóóveel
gaven, dat ze wel schijnen met geven niet op te zullen houden. Ook voor den
geestelijken kant, die immers evenzeer bestaat!
Het Monisme is de voorloopig onmisbare vorm, waarin de bezinning van vele
natuurwetenschapsmenschen en hun volgelingen een tehuis vindt, tot er een beter
komt. Als kracht voor de toekomst is het te nietszeggend om van belang te zijn.

Het historisch materialisme
Als een eigenaardige surcursale van het Monisme kan men het Historisch
Materialisme beschouwen. Het is echter beter, dat niet

1)

Men weet, dat Haeckel monistische zondagspreeken heeft geschreven.
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te doen. De beide richtingen ontmoeten elkaar min of meer toevallig. Hun beginselen
zijn dezelfde, maar hun praktijk zeer verschillend. De sociaal-economische invloeden,
die volgens den Historisch Materialist den geestelijke bovenbouw voortbrengen,
werken toch op een zóó aparte wijze, dat de Monist, met zijn geloof aan dezelfde
methode, er zich niet heel prettig bij bevindt.
Gewoonlijk ontmoeten de heeren elkander echter niet, daar ze een verschillend
arbeidsveld hebben.
De Historisch-Materialist is veel gelukkiger dan zijn compagnon. Hij kan, als hij
wil, of 't moet, het heele materialisme over boord gooien, en blijft dan nog precies
wat hij was. Wil men aannemen, dat de geestelijke bovenbouw door den
economischen onderbouw slechts gevormd wordt, niet voortgebracht, het is hem
wèl. Er verandert overigens niets door. Hij kan het met iedereen vinden.
En dan de resultaten! Wat heeft de Monist eigenlijk voortgebracht, dat hij niet had
gewrocht, als hij eens geen Monist geweest ware? Het Historisch-Materialisme
daarentegen bracht een omwenteling in de historische wetenschappen, zooals sinds
een eeuw niet gezien is. Zijn methode is eenvoudig onafwijsbaar. Men kan haar wel
negeeren, zeker, maar dan babbelt men ook in de ruimte.
De beteekenis dier leer voor de cultuur der toekomst is dan ook enorm. Hinderlijk
is alleen de naam, die even lastig bindt, als de leer vrij is.
Gelukkig is de geldigheid der methode zoo groot, dat zij als afzonderlijke opvatting
weldra niet meer onderscheiden zal behoeven te worden. Een levensbeschouwing
is zij niet.
(Wordt vervolgd).
DR. H.F. FISCHER.
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Levenswoorden
Woordenboek
door Dr. M.H.J. Schoenmaekers.
Aandrift.
I. Aandrift is een aequivalent van drift in de beteekenis van Trieb = fundamenteele
impuls. De ‘aandrift’ staat tot de ‘neiging’ als het richtinglooze tot het gerichte. In de
neiging ‘richt’ zich de aandrift door den ‘aanleg’ heen, die dan de overgang is van
aandrift naar neiging. Aandrift is oorspronkelijk, neiging is ‘verworven’. Het woord
‘drift’ is gebruikelijker dan ‘aandrift’. We moeten soms het woord ‘aandrift’ gebruiken,
omdat ‘drift’ dubbelzinnig is: dit kan immers ook ‘kwaadheid’ of ‘opwinding’
beteekenen. In samenstellingen als natuurdrift, geestdrift, heeft het altijd de
beteekenis van 't Duitsche Trieb.
Er zijn twee soorten van aandriften in den mensch: bestaansdriften en
levensdriften. De eerste zijn gecentraliseerd in de drift-tot-zelfbehoud en
verwerkelijken zich tot ‘aandoeningen’. De tweede zijn gecentralizeerd in het
tegengestelde van de drift-tot-zelfbehoud, zij zijn gecentralizeerd in de drift-tot-offering
en verwerkelijken zich tot ‘ontroeringen’ (zie Aandoening). Al wat bestaat handhaaft
zich en vergaat alleen onder protest van zijn bestaansdrift, maar leven is lieven en
lieven is offering. Offering zeg ik en niet òpoffering. We offeren ons op ten bate van
een ander individu en zoo in de opoffering (verkapte) zèlfhandhaving: zij handhaaft
immers ‘het’ individueele en dus, althans indirect, eigen individualiteit. Wie zich
echter ‘offert’, doet dit niet ‘voor’ of ‘ten bate van’ welk individu ook. Wie zich offert,
geeft zich wèg, verliest zichzelven aan een denkbeeld of fantasiebeeld, dat alle
individu en alle somvan-individuen te buiten gaat, b.v. het vaderland, de menschheid.
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't Is wel mogelijk, dat dit denk- of fantasiebeeld ten nauwste verband houdt met een
bepaald mensch, maar dan heeft die mensch toch geen andere dan representatieve
waarde. De soldaten van Napoleon b.v. offerden zich niet op aan Napoleon, maar
zij offerden zich aan de glorie, waarvan hij de vertegenwoordiger was. Die glorie zij was al even weinig ‘individu’ als de veertig eeuwen, waarvan Napoleon in Egypte
sprak toen hij zeide: ‘Du haut de ces pyramides quarante siècles vous contemplent’.
Dit denk- of fantasiebeeld moge ook een fictie zijn, de offering is er niet minder
offering om, ze wordt door 't fictieve van wat haar inspireert niet in 't minst
gedegradeerd tot opoffering.
II. Leven, in tegenstelling tot bestaan-allèèn, is lieven, en lieven is offering. Alle
levensdrift is liefdedrift, liefdedrift in strikten zin, erotische liefdedrift. Reeds in de
allergewoonste maar echte verliefdheid zoeken we het tegendeel van ons geslacht
om ons te offeren, om wèg te gaan in een denk- of fantasiebeeld. Geen minnenden
hebben zich ooit voor elkaar òpgeofferd, maar àlle minnenden gaan het
‘natuurgegeven’ verre te buiten om zichzelf te ‘verliezen’. Alle levensdrift is liefdedrift,
direct of indirect. Iedere waarachtige ‘vereering’ b.v. is een transpositie, van erotiek,
die zich niet op ‘gewone’ wijze bevredigen kan. De in vergeefsche verwachting
hunkerende erotiek baart heiligen en vlecht haar aureole ook om 't hoofd van
Napoleon. En vriendschap dan? Vriendschap, die noch direct noch indirect erotisch
is, blijkt al spoedig een vriendschapuit-bestaansdrift, een belangenge meenschap
dus, en gèèn vriendschap. Waarbij echter op te merken valt, dat indirecte erotiek
veel vaker de vriendschap wijdt, dan men gewoonlijk meent. Er is b.v. veel
vriendschap, echte mooie vriendschap tusschen menschen, die in de verste verte
niet op elkaar ‘verliefd’ zijn, maar elkander vinden als ‘lotgenooten’ in tragische
erotiek. Dat hoeven ze niet te erkennen, wellicht zullen ze 't in ongeveinsde
oprechtheid luidlachend ontkennen. Maar toch ‘in de sfeer waar alles werkelijk
gebeurt’ (Maeterlinck) weten ze 't wèl. 't Is ook heelemaal zoo verwonderlijk niet.
Wie onzer beleeft in zijn diepste binnen géén liefdesmart! Ieder mensch is een
liefdetragedie, zóó innig waar, dat in ieder vertrouwelijk samenzijn de menschen
elkaar als liefdetragedies herkennen, heel vaag wellicht maar toch heel werkelijk.
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III. Alle levensdrift is van erotischen aard. Dus ook de denkdrift? Is er wel denkdrift?
Er is tweeërlei verband mogelijk van levensdrift en intellect.
o

1 . Het verstand ‘in dienst’ van de levensdrift, in dienstbetrekking. Ik onderstreep
nu ‘betrekking’, omdat hier van een verhouding in strikten zin geen sprake kan zijn.
Verhouding is uiteraard ‘intiem’ en sluit dus alle ‘bedienen’ uit. Het verstand als
knecht van de levensdrift, wijst aan hoe die drift zich min-of-meer bevredigen kan,
het plaatst wegwijzers, behoedt voor moeilijkheden en gevaren, zorgt dat de drift
‘genieten’ kan ook zonder diep levensrecht. Alle ‘ontucht’ b.v. is te wijten aan
‘dienend’ verstand. Wie de ontucht ziet als een uiting van ‘het beest in den mensch’,
weet niet wat hij zegt. De dieren zijn als zoodanig vrijwel kuisch. Ontucht is.....
menschelijk, want het mènschelijk verstand alleen zoekt listig naar middelen, om
onze drift wedernatuurrechtelijk te bevredigen. Voor zoover ik weet, kunnen dieren
alleen ontuchtig worden uit navolgings-instinct. Ga naar de apen, dienend verstand,
en.... ecce homo!
o

2 . Het verstand in verhouding tot de levensdrift. Dàn is de drift het mannelijke,
het bevruchtende, het levenwekkende, en het verstand het vrouwelijke,
bevruchtwordend, levenontvangend, levenbarend. Die verhouding is volkomen
analoog aan de man-vrouw-verhouding, die we zien kunnen voor oogen en voor
handen, zoodra een man man is en een vrouw vrouw. Drift is mannelijk en verstand
is vrouwelijk. 't Is een gemeenplaats, dat de man overwegend verstand is en de
vrouw overwegend gevoel. Dit kan wel juist zijn, zoolang we den man ‘opzichzelf’
vergelijken met de vrouw ‘opzichzelf’. Maar zoo beschouwd is er van werkelijke
mannelijkheid en vrouwelijkheid eigenlijk geen sprake. Werkelijke mannelijkheid en
vrouwelijkheid zijn alleen dààr, waar man-vrouw-verhouding is. Waar een man man
wordt in liefde met het vrouwelijke, en waar een vrouw vrouw wordt in liefde met
het mannelijke. Maar dàn is ook wis en zeker de man naïeve drift in verhouding tot
de vrouw, en de vrouw verstand, overleggend verstand, in verhouding tot den man.
In de drift-verstand-verhouding gedraagt zich het verstand volkomen als de vrouw
die liefheeft. Tegenstribbelen, critizeeren, toch wel luisteren, even een lonk, denken
om de levensspanning te doen stijgen, alles ‘inleidende’ list. maar eindelijk: volledige,
argelooze overgave. In de uiteindelijke overgave van verstand aan levensdrift wordt
het verstand (dat nu geen ‘stand’ meer houdt) veredeld
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zonder eigen aard te verliezen. Het mag dan ook een edeler naam dragen en ‘rede’
heeten. ‘Als een zuivergestemde harp is nu de rede. Haar begrippen zijn strakke
snaren, sonoorklinkend van zekerheid....’ en de levensdrift bespeelt haar
(Christosophie. bl. 105).
Alle waarlijk groote gedachten zijn geboren uit die paring van levensdrift en rede.
En in diè verhouding is levensdrift denkdrift. Groote gedachten kunnen daarom ook
alleen begrepen worden door een intellect, dat de liefde tot levensdrift bij ervaring
kent. Het intellect der meeste menschen is verstand en blijft bijna-uitsluitend verstand
in dienstbetrekking. En omdat het dienende verstand toch wel in de verte de
heerlijkheid van de liefdeovergave vermoedt zonder ze zelf te kunnen verwerkelijken,
is het.... jaloersch. Dit is de diepste reden waarom groote gedachten niet alleen
weinig begrepen worden maar ook ignobel vervolgd. Geen erger liefdenijd dan die
van het verstand dat maar altijd ‘dienen’ blijft.
IV. Een mensch, in wien de liefdeeenheid van levensdrift en rede wèrkelijkheid is,
vindt bevrediging van erotischen aard in zijn denken zèlf, dat over de wereld gaat.
Gevolg: de gewichtigheid, die het gewone geslachtsleven voor andere menschen
heeft, verdwijnt voor hem geheel. Zijn denken ziet alle werelddingen als veelkleurige
daden van ééne eeuwigheid, één levensdrift, zoo is alles voor hem even gewichtig
en als alles even gewichtig wordt, is niets gewichtigs meer. Kunstmatige
zelfbeheersching is hem even vreemd als kunstmatige prikkeling. Omdat hij geheel
vervuld is van levensdrift en rede, heeft hij het recht decamaronisch te glimlachen
om wat anderen een zegen noemen of een vloek. Overigens, de humor van het
geslachtsleven is geen menschelijk mensch geheel en al vreemd omdat wij allen,
zij 't ook in zwakken kiemaanleg, iets van de grootmenschelijke liefde van levensdrift
en rede in ons hebben. Niemand gaat volmaakt op in bestaansdrift en dienende
verstandelijkheid alléén.

Aanhooren.
Een mooi synoniemenpaar: aanhooren en beluisteren. Ook het ongeoefend
taalgevoel erkent onmiddellijk, dat ‘beluisteren’ of ‘luisteren naar’ een dieperen zin
heeft dan ‘aanhooren’. We zeggen juister, dat we naar een denken ‘luisteren’, dan
dat we een denker ‘aanhooren’. Een verhaal, dat ons niet ongedwongen interesseert,

Groot Nederland. Jaargang 19

660
hooren we aan, zonder eigenlijk te luisteren. We luisteren met ‘aandacht’, we hooren
aan met min-of-meer gedwongen, opzettelijke ‘oplettendheid’ (zie Aandacht). Het
aanhooren vooronderstelt het ‘praten’. Een prater hooren we aan, maar we kunnen
niet naar een prater als zoodanig echt ‘luisteren’. Als we naar een prater luisteren,
luisteren we naar wat hij ons openbaart ‘door zijn praten heen’. Het luisteren
vooronderstelt het ‘zeggen’. Een dichter ‘zegt’ verzen en wij luisteren naar hem, àls
ten minste onze geesteshouding ons tot luisteren in staat stelt. Wie een dichter
alleen ‘aanhoort’, stelt zijn bewustzijn niet voor hem open. Het woord ‘dichter’ hangt
waarschijnlijk samen met het Latijnsche dicere dat inderdaad ‘zeggen’ beteekent.
Alwie ‘zegt’ (d.i. van innerlijkheid uit spreekt) en wel zóó, dat zijn uiterlijke verwoording
of verklanking of verlijning zuiver correspondeert met zijn innerlijke ervaring) is
dichter - met of zonder ‘verzen’.
In een cultuurlooze tijd als de onze zijn zeggen en luisteren bij de meeste
menschen zoek: er wordt dan wèl ontzaglijk veel gepraat en aangehoord. - ‘Aber
da unten da redet alles, da wird alles überhört. Man mag seine Weisheit mit Glocken
einläuten, die Krämer auf dem Markte werden sie mit Pfennigen überklingeln!’
(Nietzsche: Also sprach Zarathustra. III. Die Heimkehr)...
Iedere cultuurperiode erkent, dat een gezonde samenleving menschen noodig
heeft die van allen gewoon-practischen, ‘productieven’ arbeid worden gedispenseerd
omdat zij geroepen zijn zich heel en al te wijden aan zuiver zeggen en zuiver
luisteren. Deze mediteerende en contempleerende menschen leiden dan een
kloosterachtig leven, dat algemeen-maatschappelijk (en dus niet alleen door een
afzonderlijk kerkgenootschap) erkend wordt als centraliteit van sociaal
gedachtenleven, als centralisatie van sociale ‘aandacht’.
Als een radicale maatschappelijke hervorming inderdaad streeft naar een nieuwen
cultuurtijd en inderdaad wil ‘beginnen met het begin’, moet zij de menschen die blijk
geven van ernstige meditatie-en contemplatieroeping, de macht geven hun roeping
te volgen, ongehinderd door de practische eischen van het bestaan. Het echtsociale
werk, dat deze menschen ook onmiddellijk kunnen verrichten, buiten allen
‘productieven’ arbeid om, ligt voor de hand. Zij zouden ‘communiteiten’ kunnen
vormen in de vrije natuur en daar de psychisch-vermoeiden (die in een cultuurlooze
periode zoo ontzettend lijden!) tijdelijk opnemen om hun de rust te geven die een
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zenuwziekte, en erger, voorkomt. ‘Aandacht’ is niet alleen zèlf rustig, maar straalt
ook rust uit.

Aanschouwen.
Te onderscheiden van waarnemen. Waarnemen als zoodanig is maar ‘constateeren’.
Aanschouwen echter is beeldend waarnemen. Het beeldinglooze waarnemen heeft
tot voorwerp het ‘feit’, de beeldende waarneming of aanschouwing heeft tot voorwerp
het ‘gebaar’, d.i. een uiterlijke verschijning als zuivere ‘openbaring’ van een innerlijk
leven.
Het waarnemen is een zintuigelijke werking, een werking door middel van onze
aparte zintuigen, onze aparte zins ‘instrumenten’ als zoodanig, die we nog kunnen
versterken met gefabriceerde instrumenten b.V. een microscoop. Het aanschouwen
is niet specifiek zintuigelijk, maar wel zinnelijk. Het aanschouwen is een werking
van de ééne zinnelijkheid die in-achter onze afzonderlijke zintuigen leeft en waarin
onze emoties wortelen. Bij de aanschouwing wordt de zintuigelijke werking niet
zonder meer ‘opgeheven’ maar ‘verheven’: de zintuigen worden dan minder
‘instrument’ en meer deelgenoot van het emotioneele leven zèlf.
Voorbeeld: Een botanicus neemt zintuigelijk een bloem waar, en zijn microscoop
is als een ‘voortzetting’ van zijn oog, zijn gezichtsinstrument. Een kunstenaar zal
diezelfde bloem zinnelijk aanschouwen: haar kleur, haar lijn, haar vorm is hem een
uiterlijke openbaring van innerlijk bloemleven. Ook hij heeft zijn oogen noodig, maar
hij zal niet hun instrumentaliteit versterken met een microscoop. Zijn oogen leven
mee met zijn temperament, en worden daardoor min-of-meer gedeïnstrumentalizeerd.
De zintuigelijke waarneming, ‘precizeerende’ als zij is, houdt de zintuigen zooveel
mogelijk in hun aparte functies gescheiden. Bij de zinnelijke aanschouwing vloeien
de zinnen min-of-meer in elkaar, saamgesmolten door die ‘ééne zinnelijkheid, die
in achter onze afzonderlijke zintuigen leeft en waarin onze emoties wortelen’. De
kunstenaar zal bijv. een geluid ook als lijnbeweeg min-of-meer ‘zien’, en een voor
ieder zichtbare mooie lijn zal hem min-of-meer ‘muzikaal’ aandoen. Toch ligt
gewoonlijk bij de zinnelijke aanschouwing een accent op één der zinnen, waardoor
we kunnen spreken van gezichtsaanschouwing, gehoor-, smaak-, reuk-, tastaanschouwing.
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Bij de naar-buiten-gekeerde waarneming hoort als tegendeel het
naar-binnen-gekeerde feitelijkheidsbesef, het gevoel van volkomen passief-zijn ten
opzichte van gegeven feiten, het gevoel, niets aan die feiten af of toe te doen, de
feiten te observeeren ‘zooals ze zijn’. Dit feitelijkheidsbesef culmineert in de preciese
waarneming der moderne natuurwetenschap.
Bij de naar-buiten-gekeerde aanschouwing hoort als tegendeel de
naar-binnen-gekeerde ervaring. Het is jammer, dat dit woord hoe langer hoe meer
gebruikt wordt in den zin van 't Duitsche Erfahrung, dat, goed vertaald, waarneming
beteekent. Waarom zegt men toch ervaringswetenschap (Erfahrungswissenschaft)
in plaats van waarnemingswetenschap! Het Nederlandsche woord ervaring zegt
het gevoel van inkeer tot onze diepste innerlijkheid. We ‘ervaren’ ons binnenste
binnen, waarvan ons individu zelf een veruiterlijking is. In de ‘ervaring’ dompelen
we zoo diep mogelijk in ons innigste zijn om de uiterlijke verschijning buiten ons in
te nauwer contact te zien met hààr innerlijkheid. De ervaring culmineert in het
religieuze ‘geloof’, de zekerheid, dat, hij zuivere inkeering tot ons zelf, we ook
inkeeren naar den éénen, volstrekt-innerlijken Wereldwil (God), en we ons dus door
*)
die inkeering aan God-zelf ‘overgeven.’ Ieder ‘begrijpen’ in strikten zin is in-wezen
‘ervaren’. We begrijpen niet de uiterlijke, objectieve natuurgegevens: die zien we,
hooren we, tàsten we. We begrijpen wat onzichtbaar, onhoorbaar, ontastbaar is,
wat niet als object ‘bestaat’, maar in de uiterlijke objecten innerlijk ‘geldt’, b.v. een
mathematische formule. Begrijpen is ‘scherp’ ervaren. Wanneer de levenskracht
der ervaring

*)

1. Ondervinding wordt dikwijls foutief gebruikt in den zin vanervaring. Foutief, want ‘ervaring’
is ingekeerd, ‘ondervinding’ is naar-buiten-gekeerd en is dus heel iets anders dan het Duitsche
Empfindung (= ervaring).
2. We adjectiveeren het werkwoord aanschouwen, als we dit ten minste in volle kracht willen
laten, tot aanschouwbaar, niet tot aanschouwelijk. Schoonheid is aanschouwbaar, niet
aanschouwelijk. Aanschouwelijk is iedere waarneembaarheid, waarbij de hoofdzaak opzettelijk
is naar voren gebracht b.v. ten behoeve van ‘aanschouwelijk onderwijs’. Het adjectief
aanschouwelijk heeft zijn ontstaan en voortbestaan te danken aan een niet scherp genoeg
onderscheiden van waarnemen en aanschouwen. Zoo erg is dat niet, omdat ‘aanschouwelijk’
toch geen levenswoord is. Maar wel erg is 't, dat de aanschouwelijkheid in onzen tijd de
aanschouwbare schoonheid overwoekert. Prentiesmanie, bioscooprage! Ik heb niets tegen
‘aanschouwelijk onderwijs’ maar de mensch mag niet vergeten, dat aanschouwelijkheid en
aanschouwbaarheid tegenstellingen zijn.
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culmineert in de zekerheid van religieus geloof en tevens zich verscherpt tot zuiver
begrip, is de hoogst denkbare volkomenheid der ervaring bereikt.
De ervaring is verre van het gevoel van volkomen passief-zijn, dat het
feitelijkheidsbesef kenmerkt. De ervaring treedt naar buiten in de aanschouwing en
werkt in de aanschouwing dóór naar het aanschouwde buiten haar. Inderdaad
culmineert de aanschouwing in de schepping, die altijd herschepping is. Wie
aanschouwt, werkelijk aanschouwt, ‘van aanschijn tot aanschijn’ aanschouwt,
herschept ook wàt hij aanschouwt. Een portretschilder b.v. herschept zijn model op
't doek, omdat hij en in zooverre hij zijn model ‘van aanschijn tot aanschijn’ ziet. Een
volkomen aanschouwing zou het aanschouwde volkomen herscheppen, d.i. zij zou
er geen werkelijkheid ‘te meer’ van maken, maar zoo sterk naar buiten treden naar
de aanschouwde werkelijkheid zèlf, dat deze zèlf herschapen werd tot hooger
aanschouwbaarheid, hooger schoonheid. ‘Aanschouwing’ en ‘schoonheid’ zijn
zusterwoorden. Een volkomen kunstenaar zou noch dichten, noch schilderen, noch
boetseeren, maar hij zou de wereld zèlf met zijn aanschouwing doordringen en haar
schooner en schooner doen worden.

Aanschijn.
Lees eerst Aanschouwen.
I. Aanschijn in strikten zin is een aangezicht, voor zooverre het aanschouwd wordt
en meteen zèlf aanschouwingsdaad is. Een aanschijn is niet waar te nemen, maar
wel te aanschouwen. En 't is nog geen aanschijn als 't alleen aanschouwd wòrdt: 't
moet ook aanschouwende zijn, en liefst zijn aanschouwer-zelf aanschouwen. ‘Van
aanschijn tot aanschijn’.
Onderscheid: gelaat, aanschijn, aangezicht.
Bij 't woord gelaat denken we direct aan de verhouding van de gezichtsdeelen
onderling. Daarom spreken we van ‘gelaatstrekken,’ niet van ‘aanschijnstrekken’.
Bij 't woord gelaat denken we niet direct aan de verhouding van aanschouwer tot
aanschouwde. Niet direct, maar wel indirect. Een gelaat is ook alweer geen gelaat
tenzij 't aanschouwd wordt als een bezield gebaar. Maar 't hoeft niet zèlf te
aanschouwen om een gelaat te zijn. Wel moet 't ‘bezield’ zijn door eigen innerlijk
leven. Een gelaat wordt een gelaat door spontane, (‘gelaten’) overgave aan eigen
innerlijke bezieling.
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Het woord aangezicht is neutraal, 't kan gebruikt worden in plaats van gelaat en in
plaats van aanschijn, maar 't is dan veel minder ‘treffend’. Nog minder plastisch is
het woord gezicht, dat alleen een bepaald lichaamsdeel aanduidt zonder meer.
Niemand zal zeggen: ‘van gezicht tot gezicht’. ‘Van aangezicht tot aangezicht’
gaat wel, maar is zeker minder ‘raak’ dan ‘van aanschijn tot aanschijn’.
Het meervoud van ‘gelaat’ is niet gebruikelijk, omdat dit woord den nadruk legt
op de verhouding der gelaatstrekken onderling, en die verhouding zich verwerkelijkt
in één gelaat. Het meervoud van ‘aanschijn’ wordt door het taalgevoel nog sterker
gewraakt. Twee aangezichten, waarvan elk in verhouding tot het andere ‘aanschijn’
heeten mag, ‘gaan in elkaar op’, ze zijn samen een sterk uitgesproken éénheid.
Daarom verbiedt ons taalgevoel te spreken van ‘aanschijnen’.
II. Het ‘masker’ van den antieken tooneelspeler was geen ‘aanschijn’, maar wel
degelijk een ‘gelaat’. Geen aanschijn, omdat het niet aanschouwde, maar wel een
gelaat, omdat het een aangezicht van een bovenaardsch wezen aanschouwbaar
voorstelde. Dat de antieke tooneelspeler heelemààl niet ‘met eigen kop’, speelde,
wordt gewoonlijk hierdoor verklaard, dat hij niet een individueel mensch wilde
uitbeelden, maar een bovenaardsch wezen, dat op aarde alleen kan verschijnen
als bovenindividueele impuls in vele individuën. Die verklaring lijkt me wel juist. Maar
niet volledig. Zij zegt immers niets van het wezenlijk fatale karakter der antieke
tragedie. De antieke tragedie was de uitbeelding van het Noodlot, het blinde Noodlot,
dat wel aanschouwbaar is in de menschelijke lotgevallen, maar dat zelf niet
aanschouwen kan. Het Noodlot der Ouden had wel een gelaat, maar geen aanschijn
en dààrom past het antieke masker zoo wezenlijk bij het antieke tooneel. Ik zeg
niet, dat de Ouden om die reden het masker opzettelijk gebruikten. Maar, althans
onderbewust, hebben zij in 't masker aanschouwbaar gezegd, dat hun blinde Noodlot
wel een gelaat had maar geen aanschijn.
't Is dus geen achteruitgang alléén, als net moderne tooneel het masker niet meer
wil. Wie de volledige beteekenis van het antieke masker begrijpt, moet ook inzien,
dat 't niet meer bij het moderne tooneel past, omdat de moderne mensch niet meer
het blinde Noodlot aanvaardt, maar wel het Noodlot, dat bewust wordt in mènschelijk
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hart en mènschelijken geest. Dit is voorloopig een achteruitgang in ‘verhevenheid’,
maar een vóóruitgang toch ook, een streven naar de verwerkelijking van de
Emanuel-gedachte: God in ons.
III. Het moderne masker is het tegenovergestelde van ‘aanschijn’ en ‘gelaat’. Er zijn
nog wel moderne maskers, die op een aangezicht ‘lijken’, maar die zijn nog
nawerkingen van het oude masker. Het moderne masker is, in zijn zuiversten vorm,
niets anders dan een gezichtsbedekking zonder de minste uitdrukking, een zijden
kleedje.
Natuurlijk is, van kunstenaarsstandpunt gezien, het moderne masker niets in
vergelijking met het antieke. Maar toch kàn het moderne masker een symbool zijn
van een diepte, die de antieken niet vermoedden.
Ons natuurlijk gezicht is bijna altijd een modern masker. Een aanschijn, een gelaat
‘van vleesch en bloed’ is uiterst zeldzaam. Het moderne masker nu kàn de bekentenis
symbolizeeren van het maskerachtige van ons natuurlijk gezicht. Ik heb op
gemaskerde bals meer dan eens menschen ontmoet, die - niet in woorden maar in
zeer subtiele gebaren - tot elkaar zeiden: ‘Later we elkaar ons gezicht maar niet
toonen, onze ziel speelt daar toch niet in. Ons gezicht heeft al zooveel moeten
huichelen, dat 't haast niet meer waar zijn kàn. Laten wij 't maar bedekken, dan
hindert 't ons minder in ons gebaar - onze bewegingen kunnen dan ten minste
eenigszins argeloos-eerlijk zijn.’ Dit zijn de mooiste ‘biechten’, die ik ooit zag. Een
mensch is beneden de kin veel eerlijker dan daarboven.
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Dramatische kroniek.
15. X. Forbes Robertson ‘Shakespeare Voordrachten.’ Holl. Schouwburg.
1)

G.B. Shaw heeft kort geleden verzekerd , dat indien het oude Engelsche geslacht
acteurs waarvan Forbes Robertson deel uitmaakte, waardig werk had te spelen
gekregen, het Engelsche tooneel de leiding zou gegeven hebben aan Europa:
‘As it was, these artists were kept up to the mark by the continual effort to pass
off literary scare-crows as heroes and heroines. The generation which succeeded
them.... acquired this art and acquired nothing else (never having had the chance);
so that you got actors and actresses who had an enchanting power of persuading
you that they could say and do the most wonderful things when the moment came
but... when you called on them not for suggestion but for execution, they knew better
than to give themselves away by trying’.
Forbes Robertson heeft gesproken over zijn generatie die een Shakespeare-traditie
vanaf Garrick bewaarde, hij zelf toonde daarvan een gebaar dat wel soms verouderd
aandeed; hij toonde echter vooral deze ‘execution’, dit ‘verbeelden’ dat Shaw hem
ten goede schrijft. Tenslotte komt alle verschil tusschen belangrijk en onbelangrijk
tooneel hierop neer dat het belangrijke een kunst van verbeelding is: d.i. het
scheppen van een werkelijkheid en het onbelangrijke een kunstvaardige voorstelling
van de werkelijkheid: een nabootsing, een naturalisme in den slechten zin. Deze
begrippen zijn ook in dit verband verward door eindeloos over- en weer-gepraat en
een definitie voert ditmaal te ver. ‘Het tooneel moet de illusie geven van de
werkelijkheid’ is de oude leus. Ze is slechts dan te aanvaarden als deze werkelijkheid
wezenlijk een schepping is, als er op het tooneel iets gebeurt. Nabootsen,
samenstellen, herhalen is geen gebeuren. Maar wanneer Forbes Robertson zijn
verhandeling over Shakespeare over doet gaan in een Lear-fragment dan vondt ge

1)

Voorrede bij J.F. Grein's ‘The World of the Theatre,’ Heinemann 1921.
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hem eensklaps in de sfeer van die gestalte: er was verband tusschen uw verbeelding
en zijn verbeelding en in zijn verbeelding was Lear. Hij stelt u Lear niet voor door
een stemval, een gebaar, dat een Lear wellicht zou kunnen gemaakt hebben. Hij is
een zoo waarachtig mensch dat hij Lear waarachtig gevoeld heeft: hij is een zoo
waarachtig kunstenaar dat hij ten deele Lear waarachtig is, hij is een zoo waarachtig
tooneelspeler dat Lear verschijnt tusschen uw aandachtige en zijn beheerschte
verbeelding. Maar Lear's gestalte is achter hem, om hem; ze stuwt hem tot een
stemval, tot een gebaar, dat Lear wellicht nimmer zou gemaakt hebben, maar dat,
tusschen u en hem, Lear is. Hij kan slechts zoover gestuwd worden, slechts in
zooverre vorm aannemen als hij van nature rijk is, als hij Lear menschelijk bevatten
kan. Dat het gebaar daarbij ietwat verouderd schijnt, dat deze mensch daarbij een
jacquet droeg; hebt gij het niet vergeten?
Traditie in de speelkunst is niet alleen de overlevering van een bepaalde speelwijze
en bepaalde opvattingen, het is veeleer, en op zijn best de eenheid van bedoeling
waaruit deze beiden voortkomen, het is ook - ten goede en ten kwade - de houding
die een speler als van zelf aanneemt tegenover een stuk. Voor velen zal Forbes
Robertson's houding tegenover Shakespeare soms te ‘beschaafd’, te ingehouden
zijn. Dat is een deel van deze Victoriaansche traditie. Shakespeare is ruiger.
Maar hoeveel malen neemt de Hollandsche acteur tegenover Shakespeare niet
de houding aan, die hem als van zelf eigen werd uit de traditie van het burgerlijke
tooneelspel, dat hem zoolang water en brood was. Met hoeveel moeite benadert
men Strindberg, overgang tusschen naturalisme en verbeelding. Dat is niet alleen
omdat Shakespeare hooge menschelijke eischen stelt, of omdat Strindberg een
bepaalde, anders geaarde natuur vertoont. Dat is omdat - de uitzonderlijke eer
gelaten aan wie eere toekomt - voor het meerendeel de Nederlandsche acteur,
goed Nederlandsch geaard al vanzelf de traditie van het nationale zorgvuldige
realisme erfde, en daarbij niet al te vaak het hart dat ze koestert en al te zelden de
hartstocht en de beheersching die voeren tot het monumentale.
Het is dwaas het naturalisme te veroordeelen. Het is een weg tot herstel uit
vervalschte verbeelding. Drang tot stijl, verval tot zinledigheid en herstel langs
naturalisme wisselen elkander, instand-
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houdend af; sinds de oerouden hun roode herten en hun geometrische figuren
griften in de wanden der holen. Maar nu onze periode van naturalisme weer achter
ons komt te liggen en wij op de brokkelige puinhoopen van Strindberg's ingestorte
bruggen en te midden van velerlei verwarring staan, is slechts die schrede waarlijk
winst die verder gaat. Het is zeer wel mogelijk het oudere stuk, het oudere spel te
waardeeren - en zelfs veel hooger te waardeeren - dan het jonge stuk en het jonge
spel, en toch voor alles dit te eischen en van belang te achten Het zal slechts komen,
plotseling of langzaam:
‘digging, year by year
In a hill's hart, now one way, now another.’

21. XI. M. Donnay ‘Amants.’ Représentations Jeanne Provost.
Jeanne Provost heeft Claudine Rozay te zijn: zij suggereert u een bepaalde vrouw
in een bepaalde omstandigheid, werkelijk, zooals zij misschien wel is. - Een
vergelijking, een toenadering wordt bemoeilijkt door de afgronden tusschen
Shakespeare en Donnay, Forbes Robertson en Jeanne Provost. Ook deze actrice
speelt uit een traditie: die van honderden actrices in een duizend soortgelijke stukken
‘so that you got.... actresses who had an enchanting power of persuading you that
they could say and do the most wonderful things when the moment came, but....
when....’ Maar.... toen de suggestie, charmante nuanceering van verliefdheid, aan
het Italiaansche meer dat plotseling in Donnay's vierde bedrijf gelegen is, plaats
moest maken voor de smart van een afscheid - wat suggereerde zij u toen? Wat
suggereert mèn u meest in honderd soortgelijke gevallen? Smart is immers niet te
suggereeren: zij is slechts te verbeelden. Aan verbeelding eischt iemand als Donnay
immers niets: dit tooneel leefde van nabootsing. Het stierf er reeds aan, eenigen
tijd geleden. Is er verband tusschen uw verbeelding en Jeanne Provost als Claudine
Rozay? Gij ziet een vrouw: door een stemval, een gebaar schijnt zij een bepaalde
vrouw, maar deze staat eigenlijk als bij afspraak tusschen u en Jeanne Provost's
acteeren: gij vindt het knap, niet knap, knapper al naar gelang van bepaalde
nuance's, bepaalde bewegingen. Hebt gij van het overige niet reeds veel vergeten?
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Afgescheiden van dit verschil tusschen Jeanne Provost's ‘suggestief’ spel en Forbes
Robertson's ‘beeldend’ spel lijkt het onmogelijk om, ‘when the moment comes’ iets
te suggereeren. Een grootere actrice zou een soortgelijke Donnay-schim misschien
kunnen omscheppen (mevr. Lobo in ‘Vlam’) omdat zij ze kan verrijken met haar
persoonlijkheid. Of Jeanne Provost meer bezit dan haar deel van de vaardige traditie
was op een avond moeilijk vast te stellen; het tegendeel schijnt wel zeker. Donnay?
Merci!

7-10. XI. Gastspieltournée. Leopoldine Konstantin.
Vergelijking tusschen Leopoldine Konstantin en Jeanne Provost ligt nader voor de
hand: er is verwantschap tusschen den aard van het Fransche boulevardspel en
dat van deze geboren Weensche. Zij is technisch veel knapper dan de Française
en zij is veel minder belangrijk. Zij is eigenlijk alleen van belang als voorbeeld van
de onbelangrijke tooneelspeelkunst in haar schitterendsten vorm. Jeanne Provost
is tenminste een actrice, Leopoldine Konstantin is een ‘ster’. Zij schittert. Zij
suggereert u zelfs geen bepaalde figuur, zij schittert slechts, zoodra de rol haar
maar aanleiding geeft, en zoo mogelijk nog meer. Zij speelt de rauwe werkelijkheid,
niet als suggestie, niet als beeld, maar uit fragmenten die zij nabootst en overdrijft
en vooral dit fragmentarische: dit verbrokkelen van elke rol in tallooze kleine valsch
schitterende scherven, dit volkomen gemis aan eenheid, en innerlijk verband,
kenmerkt haar. In ‘Fasching’ speelt zij u een brillante vrouw: als oppervlakkige, als
ernstige, als angstige, als hartstochtelijke. Zij speelt zichzelf. Zij speelt de verliefdheid,
zij speelt het verdriet, de overgangen van beide onder de oppervlakte speelt zij
nimmer, het menschelijke dat beiden samen in een mensch doet zijn in en uit
elkander, de drang die deze beiden naar boven doet komen speelt zij niet. De rol
vraagt iets, zij aapt iets na, gij hoort stemval, gij ziet gebaar, maar staat daarachter
iemand te acteeren? Alle dramatische accenten zijn hol en leeg, er wordt zeer veel
van een rol verwaarloosd ten koste van sensationeele speelkansen: de figuur van
den schrijver wordt aan scherven gespeeld en alleen de scherven die de schittering
kunnen spiegelen worden een voor een voordeelig opgesteld achter het voetlicht.
De regie was wel zoo vriendelijk daartoe steeds mede te werken.
En toch is hier een persoonlijkheid: maar deze speelt ten koste
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van uw voorstellingsvermogen een vervalschte wereld van bandelooze sensatie:
ze ontneemt u den samenhang van uw indrukken: gij krijgt een neiging om u te
verzetten en te zeggen: dit is niet waar.
Hier is dus geen enkele traditie: hier is de ‘persoonlijke vrijheid’ die niet anders
is als het ontgaan van elke verplichting, Caliban's dronken: ‘Freedom, heyday!
heyday, Freedom! Freedom, heyday, Freedom!’ (‘O, brave monster!’)
De gerechtigheid gebiedt hier het erkennen van een talent voor het blijspel dat
zich echter telkens te buiten gaat aan rauwe overdrijvingen.

18. IX. F. Crommelynck. ‘Le cocu magnifique.’ ‘Maison de l'Oeuvre.’
Stadsschouwburg.
Lugne Poë, bestrijder van het traditioneele Fransche stuk, heeft traditie. Hij heeft,
merkwaardig en toch als van zelf sprekend eenondergrond van Fransche speelwijze,
niet den gezuiverden eenvoud van Copeau's troep, maar vele eigenaardigheden
die te danken zijn aan het groote aandeel dat Ibsen, en de vroege Strindberg, Russen
en Duitschers in het repertoire van ‘L'Oeuvre’ hebben. Dit spel staat dichter bij ons
Nederlandsche, dat onder soortgelijke omstandigheden groeide. - En zoo begeleidt
hij zijn opvatting van de rol met alle middelen van een knappe psychologische
speelkunst, nuances van allerlei schakeering die de figuur verhelderen: die uw
belangstelling binden, die de rol ‘vertolken’, maar die niet in uw verbeelding een
gestalte vormen, noch een aandoening gaande maken. Was het niet zijn
Ibseniaansche geschooldheid die hem er toe dreef ter motiveering van zijn opvatting
en ter motiveering van Bruno's geaardheid diens pathologischen aanleg zoo vroeg
in het eerste bedrijf naar voren te spelen, lang voor zijn jaloezie doorbreekt, terwijl
volgens den tekst een zekere geexalteerdheid afdoende zou zijn. Hij wilde
verantwoorden en Crommelynck maakt hem dat niet gemakkelijk: hij zelf
verantwoordt Petrus' bereidwilligheid niet, noch Stella's toegevendheid, noch haar
onveranderd-zijn in het laatste bedrijf - tenzij met enkele woorden, zeker niet met
zorgvuldige psychologische voorbereidingen. Deze Fransch-schrijvende Vlaam is
vrijer, hij schrijft meer uit de verbeelding dan zijn meeste taalgenooten: zijn
ontwikkeling kan van belang worden.
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Maar met psychologische verantwoording bemoeit hij zich slechts in zooverre dat
hij een zekeren stand van zaken geeft en een tooneel later, een bedrijf later een
anderen: de acteur kan ze spelen, zoo dat de overgang in uw verbeelding geschiedt;
daarom ook is elk nieuwe inzet hier van meer belang, daarom - en om vele
zwakheden die blijven bestaan - gelukte het Lugne Poë's regie niet de ware sfeer
te treffen en de ware stijging. Hij paste zijn spel toe op een niet zeer verwant stuk:
hij is Fransch, internationaal; het stuk is eer Vlaamsch. Het is eer Vlaamsch door
zijn groteske overdadigheid en uitbundigheid rondom een zuiver meisjesfiguurtje,
om zijn onwaarschijnlijke bezetenheid, zijn accenten van grove spot, zijn duisterheid,
zijn mombakkes-grimassen en zijn klucht, die menschelijk genoeg is om sinister en
grootsch gespeeld te kunnen worden. Maar dan diende men de Estrugo-figuur een
tragischer tweelingfiguur te maken en ze niet op te vatten als een café-chantant-grap,
dan ware er van de vastenavondbezoeking in het laatste bedrijf wat helschers te
maken. Etc. En ‘when the moment came’ zou men een speler en een speelster
moeten hebben die dezen Bruno een gestalte kon geven, even knap als Lugne Poë,
maar ontroerender; even kiesch als Mme Camier, maar aandoenlijker. Want beiden
misten tenslotte de kracht: hij om onder dezen zieken dwang een groote
verscheurdheid te spelen en een groote dwaasheid, zij om de neteligheden van
deze rol weg te spelen en er - het moet mogelijk zijn - een gemartelde en zuivere
vrouwenfiguur voor in de plaats te stellen; beiden speelden alweer uit de
naturalistische school: de nuance's van de figuur: niet de levende gestalte: en dat
men in de naturalistische school, met liefde een levende gestalte, kan scheppen
hebben niet alleen Nederlandsche acteurs ons leeren zien. Deze maand helaas
lieten zij ons weinig zien.
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur.
Maurice Brillant, Les Années d'Apprentissage de Sylvain Briollet. Paris,
Bloud et Gay, 1921.
Ziehier een clericaal boek in den echten zin van het woord: een boek over den
clerus, geschreven door iemand die dit milieu tot in de kleinste bijzonderheden kent
en begrijpt. Ofschoon de Fransche literatuur een groot aantal katholieke schrijvers
telt, gebeurt het zeer zelden dat men onder de tot die soort behoorende boeken
een verdienstelijk of zelfs leesbaar werk aantreft. Vooropgezet idealisme en gebrek
aan psychologisch inzicht zijn daarvan, naar ik meen, de twee voornaamste
oorzaken, om niet te spreken van die typische vreesachtigheid, die Huysmans
noemde: ‘la peur des mots’.
De schrijver van Les Années d'Apprentissage de Sylvain Briollet is, in de eerste
plaats, een fijnzinnig psycholoog en een knap stylist. Bovendien bezit hij, naast
eene groote dosis gezond verstand, een zeer bijzonderen humor. Hij vergeet geen
oogenblik dat de geestelijken, die hij beschrijft, menschen zijn; of liever, hij denkt
er niet aan dat zij anders dan gewone menschen zouden kunnen zijn. Daarbij is hij
een humanist, en als dusdanig voorzien van een beminnelijk scepticisme.
Maurice Brillant noemt zijn boek een roman, maar ten onrechte; het is evenmin
een roman als L'Oblat of Les Opinions de Jérome Coignard. Het is eene
opeenvolging van aangename, min of meer met elkaar in verband staande tafereelen
en gesprekken, maar ook niets meer. En na lezing van het boek, heb ik dit niet eens
zoo erg betreurd.
De persoon die hier zijne eigen geschiedenis vertelt is een jong seminarist die
blijkbaar niet geroepen is tot den geestelijken staat, en met een gevoel van bevrijding
de voor hem zoo drukkende atmosfeer van het seminarie verlaat. Het is geenzins
de geschiedenis van den jongen Renan. Er is bij dezen Briollet geen spoor van
opstand of twijfel, hij blijft, na zijn vertrek, de onderworpen geloovige die hij altijd is
geweest. Maar zooals altijd in dergelijke gevallen, heeft hij eenig bezwaar om dadelijk
weer zijn intrek te nemen bij zijne ouders, in de kleine provincieplaats, waar zulk
een onverwachte terugkeer wel eenige opspraak zou verwekken. Daarom kan hij
een tijdje wonen bij zijn oom, den pastoor van Guinoiseau.
Deze pastoor, die de eigenlijke hoofdfiguur is van het boek, is een merkwaardig
man. Hij is een geleerde, die met liefde de Grieksche beschaving bestudeert en
oude inscripties ontcijfert; een kunstliefhebber die Grieksche vazen verzamelt en
zelfs moderne schilderijen bewondert; een filosoof die, zijne religieuze princiepen
uitgezonderd, weinig aan absolute waarheden gelooft; een mensch die
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het aardsch genot niet versmaadt, de waarde kent van een goeden wijn en een
goed gerecht en alle zwakheden van het menschelijk hart, zooniet vergeeft, dan
toch begrijpt. Eerzucht kent hij niet; hij is gelukkig in de pastory van het kleine dorp
en het kan hem weinig schelen - wat niet met al zijne collega's het geval is - of hem
al dan niet eene schoone toekomst staat te wachten. Hij is een wijze. Het is bij dezen
geestelijke, die hem kwistig de lessen zijner wijsheid en zijner ervaring voorhoudt,
dat Sylvain Briollet gedurende talrijke maanden verblijft, vooraleer zijne plaats in
het maatschappelijk leven te hernemen.
Nu en dan worden de lange, maar nooit vervelende monologen van den pastoor
door eene of andere aangename anecdote onderbroken, die den schrijver de
gelegenheid geeft te toonen hoe goed hem alle gewoonten, eigenaardigheden en
zeden der clerici bekend zijn. Maar hoofdzakelijk is het toch om de gedachten en
gevoelens van den pastoor van Guinoiseau te doen.
Zooals men hooger heeft gezien, vertoont deze pastoor eene groote gelijkenis
met den in haast alle romans van Anatole France voorkomenden sceptischen
humanist. Alleen heeft zijn scepticisme grenzen. Dit belet echter niet dat in dit boek
beminnelijke paradoxen voorkomen die, ofschoon zij niet worden geuit door
geestelijke lippen, toch eenigszins vreemd aandoen in een werk dat bijna uitsluitend
pastoors en bisschoppen ten tooneele voert. (Bijvoorbeeld: ‘Il ne faut jamais à la
légère soupçonner une femme d'honnêteté’.) Het zou mij dan ook niet verwonderen
indien dit boek, dat in de katholieke milieu's van Frankrijk niet de minste opspraak
verwekt, door de geloovigen van andere landen (wel te verstaan indien zij ervan
kennis gelieven te nemen) op eenig protest werd onthaald. Wat alweer bewijst dat
de waarde der menschelijke gevoelens, zelfs in verband met absolute waarheden,
ook maar zeer betrekkelijk is.

Joseph de Pesquidoux, Chez Nous. Paris, Librairie Plon, 1921.
Aan degenen die meenen dat de Parijsche boulevard het hart is van Frankrijk; aan
degenen die overtuigd zijn dat de tooneelspelen van Bernstein en Bataille, de romans
van Barbusse en Maurice Rostand een getrouw beeld zijn van den Franschen geest
en het Fransche leven; aan degenen die beweren dat de verzen van Cocteau en
zijne makkers de moderne Fransche poëzie vertegenwoordigen, evenals aan hen
die met Frankrijk wenschen kennis te maken, zou ik de lezing van dit boek willen
aanbevelen. Het geeft geen volledig beeld van Frankrijk, maar wel van een belangrijk
gedeelte daarvan, n.l. het land van Armagnac. Dit is meer dan voldoende om zich
te overtuigen dat er nog een verborgen Frankrijk is dat vele vreemdelingen vreemd
is. Het is zeker niet het minst belangrijke.
Even belangrijk als het onderwerp is de wijze waarop de schrijver het heeft
behandeld. Het boek bestaat uit eene reeks tafereelen, die allen een bepaald bedrijf
of gebruik der landelijke bevolking voorstellen. Het zijn dus beschrijvingen, maar
niet in den eng-literairen zin die men vaak aan dit woord hecht. De beschrijving is
hier geen literair genre en staat niet op zichzelve. Zij is slechts een middel om een
hooger en belangrijker doel te bereiken, n.l. het diepste
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wezen van het onderwerp te belichten en de liefde van den lezer te wekken voor
de in de eenvoudigste en meest alledaagsche dingen verborgen schoonheid. Het
feit dat de schrijver tot het diepste wezen is doorgedrongen en die verborgen
schoonheid heeft ontdekt behoedt hem voor de objectieve weergave volgens het
principe van de kunst om de kunst. Dit laatste wordt alleen gehuldigd door hen die
slechts oog hebben voor de uiterlijke schoonheid en blind blijven voor de bron der
poëzie. Deze wenschen niet rechtstreeks te ontroeren, maar door weerspiegeling
de ontroering te verwekken die zij hebben ondergaan. En deze is steeds eenzijdig.
Daardoor komt het dat, waar een zoogenaamd objectief kunstenaar eenige bladzijden
noodig heeft om bij den lezer de ontroering te verwekken die hij zelf onderging, de
auteur van Chez Nous in eenige zinnen, niet alleen hetzelfde, maar een vollediger
resultaat bereikt. Omdat hij het meest essentiëele, de kern in het licht stelt.
Wat bijzonder treft in de tafereelen van Joseph de Pesquidoux is de zeldzaamheid
en de kortheid der natuurbeschrijvingen: een paar bondige zinnen, die den lezer
dadelijk in de atmosfeer verplaatsen waarin de schrijver zijn onderwerp heeft gezien.
Geene plastische weergave van uiterlijke bijzonderheden, geene détailleering, maar
streven naar het synthetische beeld. En vooral eene zeer bijzondere gave om door
de intensiteit van het gevoel de eenvoudigste voorvallen te dramatiseeren. Daarvan
geeft b.v. de beschrijving van de jacht op de berggeit een zeer typisch voorbeeld.
Het stukje begint met de beschrijving van de zeden en gewoonten van het dier en
van de streek waar het verblijf houdt; daarna worden ons de lieden voorgesteld die
op de berggeit jacht maken; een tafereel van die jacht besluit het stuk. In al hun
eenvoud zijn deze bladzijden een waar meesterstuk van compositie. Nergens vinden
wij eenige literaire aanstellerij. Nochtans bezit deze kunst een grooter aantal
hoedanigheden van blijvende waarde dan de meest origineele producten van
sommige moderne schrijvers, en in de eerste plaats die ernst, die gewetensvolheid
die elk eerlijk en oprecht schrijver nopen niets anders te schrijven dan wat hij
belangrijk acht en in den vorm die zijn onderwerp eischt. De auteur van Chez Nous
is alles behalve een literateur of een estheet; hij is, in den vollen zin van het woord,
een schrijver.

Raoul Ponchon, La Muse au Cabaret. Paris Bibliothèque Charpentier
1921.
In dezen tijd van hypocrisie, geheel-onthouding, volkenbond, enz., en nu gansche
landen, ja halve werelddeelen gespeend worden van de lafenis, die ten slotte den
mensch met zoo eentonig een bestaan zou kunnen verzoenen, hoop ik dat de lezers
van dit tijdschrift het mij niet zullen ten kwade duiden dat ik hier den lof zing van een
dichter die de edelste aller aardsche gaven bezingt: de wijn, ‘die tranen die Bacchus
schreit....’
In de XIXe eeuw zijn, naar ik meen, voor het eerst dichters verschenen die over
deze nobele gave afwijzend beschikken, - en de dichtkunst heeft er niets bij
gewonnen. Ofschoon ik niet à priori een laudator temporis acti ben, moet ik toch,
op dit gebied, de superioriteit onzer dichtende voorouders erkennen. De
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mij hier toegemeten ruimte zou lang niet voldoende zijn om zelfs eene zeer
onvolledige opgave te bevatten van alle Nederlandsche gedichten (om niet van de
andere te spreken) waarin de wijn als goddelijke gave wordt gehuldigd, vaak op
onsterfelijke wijze door dichters als Starter, Bredero, enz.
Iets van dit schoone enthousiasme leeft in den Franschen dichter Raoul Ponchon,
wiens bundel ‘La Muse au Cabaret’ (ik houd van dien vriendelijk-oprechten titel)
een van de meest overtuigde en overtuigende Bacchushulden is in de moderne
Fransche literatuur. Hij is nochtans lang geen jonge man, deze oude vriend van
Paul Verlaine. De dichter van Sagesse (die ook wel op zijn tijd de goede, druif te
huldigen wist) sprak reeds, een dertig jaar geleden, met bewondering over hem in
een nummer van de door Vanier uitgegeven ‘Hommes du jour’ en wel voornamelijk
naar aanleiding van in het hier besproken boek voorkomend gedicht over de
toebereiding der absinth.
Een groot aantal gedichten uit La Muse au Cabaret dagteekenen uit dien tijd.
Allen kunnen thans nog met belangstelling, en velen met bewondering gelezen
worden. Dit is lang niet altijd het geval met gedichten die meer dan een kwart eeuw
geleden ontstonden. Zou de hedendaagsche lezer, zelfs een beminnaar der fraaie
letteren, nog bestand zijn tegen de lezing van een in dien tijd geschreven en thans
voor de eerste maal gepubliceerde werk van den zachtzinnigen Sully-Prudhomme
of den parnassiaan Leconte de Lisle? Wat mij betreft. ik geloof het niet. Nochtans
weerstaat het werk van Ponchon die proef. De oorzaak is heel eenvoudig: Ponchon
is een dichter; wat hij ook te zeggen hebbe, de poëzie is zijne natuurlijke taal. Zijn
natuurlijkheid, die meest treffende eigenschap dezer poëzie, is geene losbandige
natuurlijkheid die alle geestelijke regelen verwerpt en gehoorzaamt aan de tirannieke
bevelen van een wispelturig sentiment, zooals dit met vele moderne dichters het
geval is. De oude beproefde regelen der prosodie zijn voor den schrijver van La
Muse au Cabaret geen knellende banden. Met andere woorden: er is bij hem geen
tegenspraak tusschen het begrip ‘vers’ en het begrip ‘poëzie’.
Men kan beweren dat zijn instrument niet erg rijk aan tonen is en dat zijne poëzie
niet heel diep in het hart doordringt. Ik wil dezen dichter daar echter geen verwijt
van maken, wijl hij zoo goed de grenzen zijner krachten kent. Men hoeft niet te
vreezen dat hij eene hoogere vlucht zal willen nemen, dan die waartoe hij in staat
is. Deze zelfkennis en dit evenwicht worden steeds zeldzamer, en in het genre dat
hij zich gekozen heeft blijft Raoul Ponchon een uitmuntend dichter.

Charles Maurras, Inscriptions. Paris, Librairie de France, 1921.
Charles Maurras is een dichter die met zijn gezond en helderziend verstand op vrij
jeugdigen leeftijd, en in een tijd van groote literaire en politieke verwarring, erkend
heeft dat de toestand van minderwaardigheid, waarin de poëzie en alle geestelijke
leven in de XIXe eeuw verkeerden, te wijten was aan eene verkeerde politiek. Althans
in Frankrijk. Die toestand, meende hij, moest veranderen. Hij werd een man van de
daad: ‘politique d'abord!’ Maar hij bleef natuurlijk de dichter die hij altijd was geweest.
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Welke beteekenis Maurras heeft als dichter, zal eerst later duidelijk kunnen blijken,
en wel eerst dan wanneer wij den volledigen tekst zullen kennen van die grootsche
Ode à la Marne, waarvan de gepubliceerde fragmenten aantoonen dat deze groote
politieke geest, een der grootste moderne Fransche prozateurs, tevens een lyricus
is van buitengewone vlucht. Dit kleine boekje Inscriptions bevat slechts zestien
gedichten, maar daaronder zijn er van de mooisten die in dezen tijd werden
geschreven. Het is voldoende om ons het wezen van den dichter te leeren kennen.
Wij ontdekken in deze enkele strofen dat Maurras een dichter is met een grooten
innerlijken gloed. Maar deze gloed slaat niet op tot hooge vlammen zooals bij
sommige hedendaagsche rederijkers; het is een stille brand die schroeit en verteert,
eene geestelijke hartstochtelijkheid die van alles wat menschelijk is de diepste kern
zoekt. Maurras is in den volsten en edelsten zin een humanist. En dus het tegendeel
van een idealist.
Laten wij echter geen verwarring stichten met dat woord. Idealisme is
vooropgezetheid. Het is ook afgoderij. Het is het toekennen van de eerste plaats
aan iets waaraan niet de eerste plaats toekomst. Het is de vereering van een abstract
idee dat onvruchtbaar is, en het misprijzen van de vruchtbare werkelijkheid. Idealisme
is niet altijd het tegenovergestelde van materialisme. Beide kunnen samengaan;
een bekend voorbeeld: E. Zola. De idealist neemt een bepaald principe voor
volstrekte waarheid aan. Hij vraagt zich niet af of de feiten de juistheid van dit principe
al dan niet bevestigen. Hij stoort zich niet aan die tegenspraak. Zijn principe is
onaantaastbaar, want van eene hoogere orde.
Een humanist als Maurras steunt op vasteren grond. Als dichter leeft hij niet in
een bovenaardsche wereld, bezingt hij niet de nevelachtige droomen van een
vereenzaamden geest; zijne poëzie wortelt in den diepsten grond van het menschelijk
hart. Vastgegroeid in dezen vruchtbaren bodem, waaruit zij haar voedsel haalt, kan
zij niet verdwalen buiten de aardsche atmosfeer. Alles wat schoon en duurzaam is,
alles wat lijdt en strijdt om den tijd te overwinnen is het voorwerp zijner liefde en
vereering. Zijne kunst is bij uitstek opbouwend, ofschoon daarin toch niet dat
weemoedig element ontbreekt dat de menschelijke onvolmaaktheid eigen is.
Degenen die beweren dat in Maurras de politicus den dichter heeft gedood, beveel
ik de lezing aan van het prachtige gedicht ‘Destinée’ en de laatste strofen van het
gedicht ‘La Découverte’ waarvan haast elke regel meesterlijk is:
--------La vie entiére m'apparut,
Sa dureté, son amertume
Et, quelque lieu qu'on ait couru,
Cette douceur qui la parfume:
Enfant trop vif, adolescent
Que les disgrâces endurcirent,
A mon automne enfin je sens
Cette douceur qui me déchire.

Groot Nederland. Jaargang 19

678
Presque à la veille d'etre au port
Où s'apaise le coeur des hommes
Je ne crois plus les pauvres morts
Mieux partagés que nous ne sommes:
Mais je ne mène à ce tombeau
Regret, désir, ni même envie
Et j'y renverse le flambeau
D'une espérance inassouvie.

Uit zulke verzen blijkt dat Maurras, evenals zijn vriend Moréas, die zijn meester was,
een der ware voortzetters is der oude Pleïade, die bloem der Fransche Renaissance,
een voortzetter die zoowel de lessen der groote klassieken, als die der romantici
heeft begrepen.
JAN VAN NIJLEN.

Groot Nederland. Jaargang 19

679

Literatuur.
Dr. G. Kalff. Soera Rana, (Isaac Esser Jr.). Haarlem, H.D. Tjeenk Willink
en Zoon, 1921.
Deze monografie van onzen Leidschen leermeester, die zoodanig geschrift slechts
aan de classieken placht te wijden, zal velen verbazen. Rekent prof. Kalff dien weinig
gewaardeerden Soera Rana dan misschien ook tot de classieken?
Neen; - hij verklaart uitdrukkelijk dat dat niet zijn bedoeling is. ‘Een groot dichter
was hij niet’, zegt hij - ik geloof: zeer terecht - aan het slot van zijn boekje - Maar
wel acht hij hem een wààr dichter; die in oorspronkelijk werk eenige, in vertaald
werk vele blijken van zuiver talent en zeer fijn taalgevoel heeft gegeven.
Dat dan wordt in dit boekje niet slechts beweerd, maar met rustige kracht
overtuigend bewezen.
Echter, op zichzelf verklaart dit nog niet voldoende, waarom deze studie
geschreven werd. Deze mate van waardeering van den hoogleeraar, zou men zoo
zeggen, ware meer in de juiste proportie tot haar recht gekomen in een paragraaf
van een litteratuur-overzicht, of in een korte herdenking in een tijdschrift -. Het is
waar, dat de auteur het beste van Esser's kunst geschikt acht om in een later, wellicht
in het reeds werkelijkheid wordend letterkundig tijdvak, meer aandacht en dan zeker:
groote waardeering te wekken; maar ik geloof, dat we toch den schrijver niet te
‘menschelijk’ voorstellen, wanneer we in een groote en hartelijke waardeering van
Esser's persóónlijkheid de eerste aanleiding tot het schrijven van dit boekje zien.
Een persoonlijkheid waarvan de beperktheid den biograaf niet ontgaat, maar waarvan
de zuiverheid en het gevoel van eigenwaarde, die Esser 't geschreeuw der litteraire
agora deden mijden, Kalff lief zijn.
Er komt bij, dat hij die persoonlijkheid heeft leeren kennen in het tijdperk toen
beide deze veelszins verwante naturen als jonge mannen met verwante
belangstellingen de maatschappij binnentraden, - een maatschappij die zij ten slotte,
naar het mij voorkomt, veertig jaar later - ook: beiden - liefst in niet al te nauwe
verbondenheid gadesloegen; welke zij respectievelijk liefst ontweken of
wetenschappelijk overzagen.
Maar in 1879 waren Esser en Kalff, leeraren aan't Haarlemsche Gymnasium,
althans nog niet zóó wijs; - en voelden ze meer warm geluk in 't leven. Hoe vermeit
zich de biograaf in de beschrijving van 't Haarlem en van de Haarlemmers van die
dagen! In zijn rustigen stijl, waarin hij gemeenlijk slechts een enkele fijne oolijkheid,
in scherp stylistisch bedwang vastgehouden, gedoogt, voelen we de zoete
herinnering als een weeken schijn doorbreken. En dàn begrijpen we eigenlijk het
best, waarom hij zich genoopt voelde, den eenzamen, miskenden Esser te geven
wat de ‘toonaangevende’ critiek-van-den-dag dezen onthield.
Men stelle zich echter deze biografie vooral niet te zeer als een gevoelsuiting-
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zonder meer voor. Ze is een daad van rechtvaardigheid, waartoe de persoonlijke
sympathie dan de eerste opwekking moge hebben gegeven; èn ze is een stuk
litteraire geschiedenis van Nederland. Esser alleen kan geen boek vullen; - zoomin
als Esser's leven op-zich-zelf begrepen kan worden. Zoo werd hij dan gegeven ‘in
zijn tijd’; waarbij uitteraard de eerste periode de meeste toelichting noodig had. En
die periode, waaraan over 't algemeen de historici nog niet toe zijn, en die het jonge
geslacht niet meer uit persoonlijke aanschouwing heeft gekend, is hier op
voortreffelijke wijze gekarakterizeerd; vooral waar de samenhang met en de
loswording van de romantiek is aangetoond. Deze inleidings-hoofdstukken zijn
op-zich-zelf zoo belangrijk, dat we, als na zeer uitvoerige hors-d'oeuvre, gaarne het
niet alleszins bevredigende van wat toch volgens 't menu hoofdschotel zou moeten
zijn, vergeten. Minder à propos zijn de - evenwel op zich zelf wel weer ‘seer leselicke’
- opmerkingen over de Nederlandsche vertaalkunst in vroeger eeuwen, in het tweede
deel van het boekje. Daar schijnt het ons, dat de auteur eenig vulsel gevoelde noodig
te hebben; - waartoe hij invoegde wat hem nog in zake vertalen op 't hart lag, en
inderdaad hier niet àl te ongevoeglijk kon worden ingelascht....
Alles bijeen: een goed geschreven, vaak met op geestige wijze aangebrachte
citaten - dat is één van Kalff's specialiteiten! - versmakelijkt boekje, waarvan een
gevoel van piëteit voor een goed mensch en een zuiver talent de grondslag zijn.
J.L. WALCH

Felix Timmermans, Anna-Marie. P.N. van Kampen & Zoon. z.j.
Het komt mij voor, dat Timmermans bezig is inniger en zuiverder te worden, ik bedoel
niet meer zoo overdadig en lichtelijk poseerend, als in vroegere werken, in Palliëter
vooral, waar het zingenot ietwat te demonstratief den lezer onder den neus en de
oogen gehouden wordt. Hier, in dit stiller, bezielder boek doet de schrijver al zijn
qualiteiten en weinige zijner fouten blijken, als hij zijn kleurige tafreelen geeft uit wat
wij ongeveer den Biedermeijertijd zouden noemen. Er is sprake van een leutig
burgergezelschap in een klein Vlaamsch stadje. Alle leden van dat gezelschap zijn
met enkele lijnen even aangegeven en doen aldus vooral dienst als stoffage in de
stemmingsbeelden, die de auteur in korte hoofdstukken, niet verhalend, doch
schilderend opzet. Maar wijl Timmermans, naar den aard zijns volks, ook den humor
met succes cultiveert, worden zijn personages meer dan figuren in het landschap,
worden zij aardige caricaturen van parmantige burgerdeugd en zoetsentimenteele
romantiek. Het is eigenlijk een zeer droeve historie, die van Anna-Marie, het schoone,
lieftallige meiske, dat tot een liefdesverhouding met een brillianten doch, helaas,
gehuwden Heer vervalt, en dat niet dragen en niet laten kan en deswege den dood
zoekt. Maar de auteur wil van de triestigheid slechts tot zekere hoogte weten, juist
zooveel als geschikt is om het leven te kruiden met een zoet slepende
zwaarmoedigheid, dewelke het hart ‘deugd doet,’ om in zijn taal te spreken. Zoo
sterft Anna-Marie bijna als een aardsche heilige, te bekoorlijker, wijl zij eens
menschelijk zondigde, maar wordt ons de zelfmoord van Pirroen bespaard, die
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niets poëtisch hebben zou en te sinister zou werken. En alles is gebed in, omhuld,
omgloried door de innige expressie van het zoetste leven der zinnen, gelijk deze
impressionistische landschapschilder, beter deze natuurpoëet het in sappig
Vlaanderenland ondergaat, nog verhoogd door dat waas van stil en stemmig
verleden, waar hij zich heeft ingedroomd.
Aldus wordt zijn schriftuur tot een rei lieve en innige tafereelen, soms in teere
waterverf, maar vaak in felle kleuren naast elkaar op een wand neergepenseeld,
zuiver en alleen tot des makers en ons jolijt en zacht mededoogen.
Zij, die zich over de hedendaagsche romans beklagen, dat zij te naakt, te echt,
te direct van of naar het leven zijn, kunnen aan zulke boeken als dit hun hart ophalen.
Het is niet zoet of onecht, het is integendeel zeer waar, maar dichterlijk waar, dat
is tot een droom geworden, een zachte droom verbeelding van vroegere menschen
en leven. Ik geloof, dat men tegenwoordig in Vlaanderen moet zijn, om dit onzware
en fijn zinlijke te vinden, dat niets wil dan verbeelden de bekoring van uiterlijk leven
en niets zóó schuwt als diepe gedachten en onoplosbare problemen.
Wij hier zijn er te oud en te somber voor geworden.
F.C.

Een kunstenaar, door Justine Abbing. Rotterdam, Nijgh & van Ditmars,
uitg. Mpij. 1921.
En ziehier nu nog een derden levenskijk.
Die van Timmermans zou men overwegend aesthetisch-realistisch kunnen
noemen, tegenover de psychologisch-realistische van Van Eckeren, terwijl Justine
Abbing de dingen van deze wereld vooral ethisch wijsgeerig beziet. Of met andere,
huiselijker woorden: Timmermans geniet van menschen en dingen, Van Eckeren
stelt er ernstig belang in, maar voor Justine Abbing zijn zij voornamelijk symbolen
van het hooger wereldbestel, uitdrukking van het wezen der wereld.
Met deze algemeene karakteristiek van hun levensbeschouwing zijn dan de aard,
de deugden en gebreken van hun werk vrijwel gegeven. Bij Timmermans zal men
allerlei zinsbekoring en sterke suggestie van verbeelding vinden, een bekoorlijke,
sappige, smakelijke en vermakelijke wereld, zonder nochtans veel diepte van gevoel
en gedachte. Bij Van Eckeren is de wereld veel minder ‘plizant,’ veel droger en
norscher het leven, doch men meent hier dichter bij den grond... der ons allen
gemeenzame werkelijkheid te zijn en te ontmoeten wat men, zonder lafheid, niet
ontkennen kan: den genadeloozen, koelen gang der alledaagsche dingen. Zoo dit
realisme niet diep is, het is tenminste nuchter en wenscht niets te vermooien of te
verbergen.
Maar Justine Abbing is het noch om de bekoringen der zintuiglijke wereld, noch
om deze lagere waarheid van het alledaagsche te doen. Haar zoeken gaat terstond
uit naar den zin onder dat alledaagsche, niet naar de uitbeelding van onze gewone
wereld, maar naar haar beteekenis. En zoo komt het dan, dat zij veelal verwaarloost
hetgeen voor die anderen hun grootste zorg is: de beelding zelve van het leven, de
schepping van de eigen wereld des kunstenaars.
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Veelal en in 't algemeen, wijl haar voornaamste belangstelling elders ligt, en het
cerebrale overheerscht, zijn haar personages duidelijk de belichaamde gedachten
harer levensbeschouwingen. Aldus Rob, de ‘kunstenaar’, die aan zijn kunst
vrouweliefde en lijden offert, als weleer jonge maagden werden geofferd aan het
monster van Creta; die voor zijn kunst zulke emoties behoeft, op straffe haar te doen
afsterven en dus doende het probleem stelt van kunst of menschelijkheid. Deze
Rob is inderdaad het probleem, maar zeer levend menschelijk daarbij schijnt hij
niet. Zoo min als de veel-begrijpende, wijze broeder Melchior, die daar nevens een
wat zonderling figuur slaat als simpel plattelandsdokter. Men heeft alle moeite zelfs
maar gedeeltelijk aan hun werkelijkheid te gelooven, zoozeer komen de
gedachtebotten onder hun schamelijke vleeschelijkheid te kijk. En het meisje... is
het meest en vaak bekorend werkelijk en levend, doch van die lyrische werkelijkheid,
die saamgeregen schijnt uit talrijke zelfbeleefde momenten en stemmingen. Daardoor
missen wij een totaal-visie, een Gesammt-eindruck, en blijven toch omtrent de
geheele, de ‘objectieve’ figuur in twijfel, al moet dankbaar erkend worden, dat juist
aan de stemmingsmomenten van deze meisjesziel het verhaal zijn bijzondere
bekoringen bezit. Er komen dan natuurbeschrijvingen en oogenbliks-ontroeringen
van even groote kracht als de Timmermansche, zou men zeggen, en schijnbaar uit
dezelfde realistische bron.
Doch ofschoon in sommige beeldingen, o.a. der tweede-plans-figuren, een
eenvoudige realistische zuiverheid niet ontbreekt, lijkt toch de uitingsmacht van de
meest treffende momenten veeleer aan droom en herinnering ontleend, dan aan
actueele, levende werkelijkheid.
En aldus stelt zich dit boek in zijn twee elementen als een werk van herinnering
en moreel-wijsgierige peinzing. De zwakheid der beelding maakt daardoor ook het
probleem tenslotte onduidelijk, maar een weemoed van schoone herinnering omgeeft
alles met een zachten schijn, die ons verteedert en, schoon eenigzins anders dan
de schrijfster bedoelde, doet peinzen over des levens raadselvolle wezenlijkheid.
F.C.

Het Aandeel der Vrouw in de Nederlandsche Letterkunde, door Maurits
Basse, 2e deel. Gent, Uitgever Ad. Hoste, 1921.
Dit tweede deel van Het Aandeel der Vrouw lijkt minder dan het eerste en zelfs een
beetje raar. Het grootste gedeelte van het boek wordt ingenomen door een studie
over de Gezusters Loveling en dat is in een boek voor Zuid-Nederland gewis niet
te onpas. Maar Noord-Nederland komt er aldus heel kaal af. Slechts 59 pagina's
van 229 schieten voor de Noorder-zusters over en van die 59 worden er 45 aan
Hélène Swarth gewijd. De 14 overige komen dan ‘ten goede’ aan 50 schrijvende
vrouwen, alle met enkelen name genoemd, ‘hoewel ze... dikwijls meer verdienen
dan een bloote vermelding van haar naam,’ erkent het geweten van dezen auteur.
Intusschen wil hij nog 12 van deze dames nader bespreken, denkelijk, wijl hij haar
gewichtiger acht dan de overige. En zoo krijgen wij dan journalistiek-
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vluchtige stukjes over mevrouw Goekoop van Beek en Donk, Anna de Savornin
Lohman (met fraai portret), Thérèse Hoven, Johanna Breevoort, zusterlijk samen
met mevrouw Roland Holst, Augusta de Wit, Margo Antink....
Men ziet dat dit malligheid is. De heer Basse had die Noord-Nederlandsche
vrouwen maar moeten laten, hij kent haar niet, hij weet van haar betrekkelijke waarde
niets af en streeft naar een volledigheid, die hij niet geven kan. De stukjes over
Hélène Swarth en de Zusters Loveling zijn heel aardig, al gaan ook zij niet diep.
F.C.

Groote dichters van den laatsten tijd, samengesteld door Nico Rost,
J.M. Meulenhoff. Amsterdam, 1921.
Ik heb iets tegen dezen titel, die de dichters groot noemt, een qualificatie die beter
het nageslacht kan geven, en tegen dit elliptische ‘samengesteld’, dat op niets slaat
dan op de groote dichters zelven, alsof Nico Rost hen met eigen hand geformeerd
hadde. Wat hij allicht niet bedoelen zal.
Overigens echter lijkt mij dit grijs-en-goud bandje van minuscuul formaat wel een
heel aardig en handig boekje, om op de Sinterklaastafel te leggen. Handig ook in
dien zin, dat het zeer verkoopbaar is in een land, waar ofschoon het van dichters
krielt, de menschen over 't geheel geen verzen lezen. Vandaar de behoefte aan en
het succes van boekjes als dit, die kleine tuiltjes poëzie saamgelezen uit vele
omvangrijke bundels aanbieden aan de weinig versgevoelige menigte. En als zoo'n
boekje er dan lief uitziet in een waas van teerheid en onschuld, dan koopen het
vooral de vrouwen, die nog vage idealen van een hooger leven koesteren, en
deponeeren het bij hun bibelots en kijken er maar hoogst zelden in, zoodat zij niet
merken hoe de inhoud eigenlijk ‘lief’ noch ‘teer’ is. Want de inhoud zijn altijd weer
diezelfde geweldige of heftig smartelijke verzen van Kloos, Hélène Swarth, Henriette
Roland Holst, Boutens en de anderen, verzen, die blijkbaar velen nog onbekend
zijn of zij kochten zoo'n boekje niet, maar die het daarom goed is hun altijd weer
onder de oogen te brengen. Als zij n.l. niet alleen koopen, maar ook lezen willen....
F.C.

Gerard van Eckeren, De late Dorst. Amsterdam, Em. Querido, 1921.
In de serie kleine boekjes, door Querido uitgegeven, die gelukkig thans nimmer
meer koffiebruin zijn uitgedost, schreef Gerard van Eckeren deze.... studie van
ouderend vrouweleven. Van Eckeren is ook een realist, evenals Timmermans, maar
zijn kijk op het leven is zoo luchtig en bekorend niet. Hij ondervindt niet het leed als
een schoon weemoedig complement van het leven, dat bij de helle vreugdekleuren
de noodige schaduw geeft, maar als een groote vlek vinden in de teekening,
waarmee eigenlijk niet veel harmonieert. En hij denkt hier zelfs niet aan kleur of lijn,
hij ziet de ziel van een arm mensch
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kramptrekken in smart en acht dit belangrijk, ook al zou die mensch zelve in den
gewonen zin onbeteekenend zijn. Niet aesthetisch, niet schilderlijk, maar psychisch
en desnoods psychiatrisch is zijn kijk op mensch en wereld en wie er niet van houdt
klein leed en een onbeduidende existentie blootgelegd te zien, mag hem ongelezen
laten. Want anders of meer is dit niet, noch wil het zijn dan een levens-geval, wel
is waar één onder vele dergelijke, doch nergens van hoogere algemeenheid. En in
zoover is het kleine kunst, onverheven realisme, dat een stuk werkelijkheid spiegelt
zonder meer, doch dan ook zuiver spiegelt, om daarin zijn doel en verdienste te
vinden. Ik geloof, dat deze soort kunst al sedert vrij lang bezig is te verdwijnen. De
belangstelling in 't leven die zulke studies doet ontstaan, bestaat eigenlijk niet meer
en vele jongere menschen worden lichtelijk ongeduldig van dit ‘uitbeelden’ zonder
verder doel. Maar daarom juist behoort Gerard van Eckeren vooral tot de oudere
schrijvers, die na met tachtig verwant zijn. Zooals zoodanig heeft dan ook dit werk
zijn eigen recht van bestaan.
F.C.
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