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[Eerste deel]

Doden met verlof.
Een roman door Ed. Coenraads.
‘Deze allen zijn in geloof gestorven, de beloften niet gekregen hebbende,
maar hebben dezelve van verre gezien en begroet, en beleden dat zij waren
gasten en vreemdelingen op de aarde; want zij die zulke dingen zeggen,
betoonen klaarlijk, dat zij een Vaderland zoeken. En indien zij gedacht
hadden aan dat van hetwelk zij waren uitgegaan, zij zouden gelegenheid
gehad hebben om weder te keeren. Maar nu waren zij begeerig naar een
beter, dat is naar een hemelsch. Daarom schaamt zlch God hunner niet,
om hun God genaamd te worden; want Hij heeft hun eene stad bereid.’
Hebr. 11 Vs. 13-17.

Eerste hoofdstuk.
Bij maansverduisteringen verkoolt voor onze ogen een hoek van den zilveren
lichtschijf geheel en al, - zó de zwarte schaduwplek door de oude waringin geweldig
geworpen op het blinkende zonneplein vóór het Indiese hotel.
Tegen vieren in den namiddag: nabloei nog van de daghitte. Rechts lagen de lange
vervelende hotel-galerijen nog in strakke, stille smoor; de overkant genoot al de
mildheid van de waringinboom die strekte als een wezen met honderd sterke armen
zijn takken naar alle zijden. Zijn schaduw zoog nu ook langs het midden, daar waar
enkele Javaanse bedienden in helwit pak roerloos en zonder gesprek hurkten bij den
hoofd-ingang.
Dit was nu het grootste hotel, - overdacht Lankhout. 't Grootste van Indië. 't Mooiste
van heel Azië, zeien ze wel eens. Maar dat beweerden ze van alles in Batavia. Het
orkest was het mooiste van heel Azië, de soos was de gezelligste, en zo ging 't maar
door. En haast niemand ging ooit Engels-Indië eens kijken en Japan kenden
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ze ook niet. Kletskoek! Zou hij hier blijven wonen? Al twee jaar woonde hij in dit
hotel; veel te lang. Zo tegen vieren, vijven werd 't wel leuk: straks kwamen de auto's
en de rijtuigjes.... in de middengalerij begon dan het strijkje.... dat alles zou hij niet
hebben op Tanah Abang. Toch was 't een fijn huis daar, een echt oud Tanah
Abang-huis met van die dikke koele muren. Maar die vuile Arabier was er te wijs
mee. Twee honderd in de maand, - waarachtig 'n vijfde van zijn salaris. Nou ja, zo'n
orang Arab deed er wel wat af. Boleh tawar. De eigen spullen zouden er mooi in
uitkomen: de lappen die hij uit Bali had meegebracht, de krissen en de kollektie
pijlen....
‘Djongos!’
Twee kamers verder, op dezelfde voorgalerij waar Lankhout in zijn krossi malas
zat, riep een dorre mannestem om de bediende. Lankhout keek even in die richting:
hetzelfde ontevreden gezicht dat deze postambtenaar elke dag meedroeg. Wat laat
kwam die knul altijd uit zijn nest. Nu moest hij nog mandiën. Nee, liever wat vroeger
hoor. Zodat je tegen vieren in je zijden pyama gewassen-en-wel en met de koelte
van het bad nog om je leden, in je lange stoel zat tee te drinken. Dan kwam het
blootvoetige jochie met de avondkrant langs. En zo, al lezend, en zachtjes tee slurpend,
liet je de eerste avondkoelte over je komen, de waringin dompelde je dieper en dieper
in zijn schaduw.... dankbaar als een kind zat je dat af te wachten. Dan brak het uur
van af- en aanrijden aan: soms zaten er vrienden in de auto's, je sprak dan nog eens
iemand. Marti! - schoot ineens hem te binnen. Die zou immers vandaag komen?
Vandaag? Ja, zeker, Donderdag. Marti zou komen. Wel leuk.
Vreemde baas. Toch een waar je mee praten kon, niet zo'n vervelende, taaie ezel.
Marti.... over vier dagen zou hij weg zijn, naar Europa, zag je hem nooit weer. Of
pas na jaren. Eigenaardige vent; allemaal raar volk, die journalisten. Ze werden hier
allemaal ploerten of ze gingen voor Multatuli spelen. Dat laatst was een ziekte.
‘Djongos!’
Ja gil maar toe, de bediening was hier net als overal in Indië. In 't grootste hotel
en in de kleinste passanggrahan. Djongos tida ada. Maak je daar maar boos over. Je
zit zelf ook niet altijd achter je loketje, dorre kerel.
‘Naar wij vernemen, zal de heer Heinr. C. Marti, de o n t s l a g e n tweede
r e d a k t e u r van de Semrang Expres, die tijdens het bekende
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conflict aan de drukkerij van dit blad herhaaldelijk van zich deed spreken, per S. s.
“Insulinde” den 10en dezer repatriëeren.’
Echt, zo'n berichtje vindt je alleen in Indiese kranten. De gluipers! Staat er alleen
in om dat woordje o n t s l a g e n nog eens eruit te kunnen slingeren. Tuig toch!
Tuig-van-de-riggel, - zouden ze in Amsterdam zeggen.
Even keek Lankhout op van de krant, het voorplein over, naar den weg. Een
inlander doorzakkend in de kniëen, sleepte zijn warong voort met lichtverende tred;
zijn benen leken takken, die doorzwiepen in de wind. Daarachter met langzame pas,
heup-wiegelend, twee jonge Soendanese vrouwen in rose baadjes die foeilelik
kleurden bij haar bruine huidskleur. De weg strekte en strakte zich in de avondzon,
wachtend tot straks de stoomtram of een auto hem weer zou poederen in stofgrijze
vuile nevels. Midden in de stad; en toch dit landelike, haast geluidloze. Enkel,
langgerekt, even door de strakheid heen: ‘Koeweekoewéééé!’ de klaagroep van het
mannetje dat met koekjes vent. Dan is het weer stil en ligt de wereld roerloos-fel
onder de blauwe koepeling. Als een ontzaglik monument door godshand gebouwd,
staat de waringin op het gele hotelplein. Het is geen levend wezen meer, dat zucht
of trots schudt de kruin, dat blad of bloem strooit om zich heen. Overstoft, versteend,
ongenaakbaar: een tempel.
Bruin blootvoetig kranten-jonkje steekt langzaam het plein over, hij komt in de
schaduw van de waringinboom. Nu loopt hij er nog in, en nog.... de schaduw van de
boom is een eigen plein in het plein, zo groot, zó groot. Rechtop loopt de knaap,
pienter het fluweelen mutsje boven het bruine gezicht. Zacht floddert dun baadje en
wit kniebroekje bij elke stap om het tere lijf.
Een bruut geluid, autogeloei, stompt tegen de fijne zonnestilte. Met een lompe
zwaai valt de wagen grijs de hoek van de weg om, het plein op. Verschrikt veert de
krantenjongen twee stappen op zij en langzaam, zonder de wagen na te kijken,
vervolgt hij zijn stille weg naar een volgend hotel.
Lankhout onverschilligde nog even langs de advertenties: Vendukantoor, ice cream
soda, koentjibier, boomklerk gevraagd. Tjap Nonna.... Dan glimlachend keek hij nog
even naar het stekelige bericht tegen Marti, die heftige eerlike jongen.
‘De ontslagen twede redakteur van de Semrang Expres’, herhaalde hij. Dat was
meteen iets voor de boot. De passagiers van de
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‘Insulinde’ wisten dan meteen wat voor vlees ze in de kuip hadden. De meesten liet
het misschien koud, omdat het tussen krantenlui hier altijd perang besar is. Jawel,
jawel, maar er blijft toch altijd wel iets van hangen. Calomniez, calomniez toujours....
‘Hallo!’
‘Zo ben jij het? Dat klopt dan toch. Ik wist niet precies meer wat wij afgesproken
hadden.’
‘Djongos!’
‘Saja toean.’
‘Kassi kerossi malas. Ga zo lang maar even dáár zitten. Heb je de krant al gezien?
Ze hebben weer wat voor je klaargestoomd.’
‘O ja? Laat eens kijken.’
Lankhout schonk zelf tee in, terwijl Marti vlug de krantenpagina omknetterde en
het venijn trachtte te vinden.
‘Heerlike vuiligheid,’ lachte hij.
‘Je hoeft je er niets meer van aan te trekken. Overmorgen komt de boot en jij lacht
ze allemaal uit. Mij ook.’
‘Jou? Hoe dat zo?’
‘Dat ik hier blijven moet. 'k Zou best mee willen naar Europa.’
‘Je bent er toch pas geweest?’
‘Nou ja.’
Lankhout zweeg even, Marti bladerde langzaam de krant door. Dan bracht met
traag en stil beweeg de djongos de lange luie rietstoel; Marti ging erin liggen, liet
zich tee inschenken, maakte het zich gemakkelik.
‘Je mist hier zo veel hè?’
Met half-toegeknepen ogen om zich een onverschillig uiterlik te geven, tuurde
Lankhout het blakerende plein over, naar de weg waar de stoomtram naar Meester
voorbijslierde.
‘Natuur en zo. De fijnere Westerse tinten. Maar dat niet alleen. Vooral.... vooral
kontakt.’
Marti's jongensgezicht onder de donkerblonde krullekop verstroefde zich tot ernst.
‘De ouwe geschiedenis,’ zei hij zachtjes.
‘Mm?’
‘Nou, net waar we 't gisteren over hadden. Jullie pakt 't verkeerd an. Ik zelf ook,
'k heb het hier ook verkeerd aan gepakt.’
‘Ach,’ wrevelde Lankhout, ‘nonsens; verdomde nonsens. Wat begin je met een
volk dat voor meer dan negen tiende analfabeet is.’

Groot Nederland. Jaargang 20

5
‘Praten tegen het éne tiende dat overschiet. En misschien snappen de anderen er ook
wel wat van. Werken, anpakken, propaganda maken. Niet filosoferen. En ook niet
zo als de Wit: ‘met Boedi Oetomo en zulke lui konkelen en knoeien.’
‘Beste man: het kàn niet, geloof me nu toch, het is je reinste onzin. En voor zover
er met ontwikkeling en met preken wat te doen valt, probéren we het toch ook!’
‘Ja nu! Eindelik! Omdat de extremisten jullie het voorbeeld hebben gegeven, en
jullie anders helemaal vergeten kopstukken zouden worden, dáárom doen jullie er
tegenwoordig ook zo'n beetje aan.’
‘Je kunt niet meer doen. Anders wordt je hier in dit heerlike land eenvoudig eruit
gegooid. Dat hebben we aan Nachenius gezien.’
Marti glimlachte ondeugend, keek zijn overbuurman licht-uit-dagend aan.
‘Jullie willen immers ook niet meer doen. Jullie vinden 't wel goed zo, hoor.’
Lankhout bleef stroef kijken, schudde van neen.
‘Ik niet.’
‘Nu, jij dan misschien niet. Maar je vrinden wel. De Wit en Kleefstra en Hoogendijk
en Coppee, noem maar op wie je wilt. En laat ik vooral mijn geachte patroon niet
vergeten, de grote ‘ook socialist’ in Semrang.
‘Ex-socialist.’
‘Ex-marxist noemt hij zich. Ja, ja!’
‘'t Is toch eenvoudig ploertig zo als de vent zich gehouden heeft Schandelik! Wat
zei die eigenlik tegen je? Dat heb je me nog niet verteld.’
‘Heb je 't dan niet in “de Zon” gelezen?’
‘Nee, ik sla dat ding wel eens over.’
Marti glimlachte bij het terugdenken aan die laatste weken in Semrang, glimlachte
zonder bitterheid. Opgeruimd, enkel ietwat schamper nu en dan, vertelde hij nog
eens hoe het begonnen was met een eenvoudig verzoek om loonopslag van de inlandse
typo's op de drukkerij.
De direkteur van de drukkerij had kortaf met neen geantwoord. Na twee dagen
kwamen ze terug, te zamen met Sosperto de leider van de S.I. De direkteur had
geweigerd hen te ontvangen en de staking brak uit.
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‘Niet één onderkruiper, zeg Lankhout. Niet één! Is dàt niet kranig?’
Marti's jongensstem sloeg hoog op.
‘En dat voor luitjes die nog nooit van z'n leven hadden gestaakt. Die 't niet gedurfd
zouden hebben vroeger.’
Hij vertelde verder. Schovel de hoofdredakteur foeterde op het redaktiebureau
tegen de stakers. Hij lei dan de handen over zijn zelfgenoegzame dikke buik en zat
te schoolmeesteren. De direkteur had groot gelijk: de S.I. was immers geen
vakvereniging, enkel een troep inlanders die erop uit waren iedere Europeaan een
hak te zetten. Sosperto was een stommeling en een marionet van Nachenius en
Nachenius was weer een marionet van.... ja, Lankhout moest eens raden van wie?
Deze haalde lachend de schouders op, keek Marti in de open blauwe ogen.
‘Van Lenin! Ja waarachtig, de vent heeft het gezegd!’
Marti sloeg zich op de kniëen van het lachen. Verhaalde dan hoe hij de onzin niet
langer had kunnen aanhoren en Schovel herinnerd had aan zijn ouwe plunje, aan zijn
Europese pakean, aan meetings en partijfrazes in Holland. Toen was Schovel woest
geworden, had met de vuist op tafel geslagen en gezegd, dat er morgen in de krant
een artikel zou verschijnen tegen de S.I., tegen de direkte aktie, tegen
onverantwoordelike leiders en ander rapaille; een artikel waar de vonken afvlogen.
Marti had rustig geantwoord, dat de krant morgen nog wel niet gedrukt zou worden,
maar dat, als 't wel zo was, Schovel dat moois dan maar schrijven moest. Die had
toen gevraagd, hoe Marti dan wel dacht te schrijven in deze dagen.
‘In het gunstigste geval, zwijg ik over de hele vuiligheid en vertaal
Leuter-telegrammen en schrijf Allerlei, Onder de Streep en Gemengde Berichten.’
Met dat antwoord was Schovel naar de direkteur van de drukkerij gelopen, die
geen vijf minuten later schuimbekkend van witte woede het redaktiebureau kwam
binnen stuiven en dadelik begon te schelden van aap, vlegel en vlerk.
Lankhout keek zijn overbuurman olik-nieuwsgierig aan:
‘Allemachtig! En wat dee jij? Scholdt je terug?’
‘Welnee ik scheld niet. Ik gaf hem rechts en links een stevige draai om zijn oren,
net als een klein kind.’
Marti lachte bij de herinnering aan de scène. Zag weer voor zich
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het getemperd-verlichte redaktiebureau, zijn schrijftafel met de krullenrommel der
krantenknipsels, het zelfvoldane gezicht van Schovel tegenover hem, dag-in, dag-uit.
‘Ik ben blij dat ik eraf ben. Bah! Wat een zoodje.’
‘Tja,’ wijsgeerde Lankhout, ‘net als overal....’
‘Ach nee,’ viel Marti wat heftiger in, ‘zeg dat toch niet! 't Is niet net als overal.
Zoveel ploertigheid en vooral in dàt vak,.... daarvoor moet je toch in Indië wezen.’
Lankhout haalde de schouders op. Traagjes turend naar de warong op 't hoekje
van de weg, waar een dun-blauwe rookstreep uit opkrinkelde, voelde hij zich tien
jaren ouder en wijzer dan deze leuke, pittige jongen. Straks als Marti zich weer eens
gestoten had aan de harde muren en muurtjes in Europa, dan zou hij wel gaan inzien,
dat....
‘Kan ik wat voor je doen in Europa?’ hoorde hij opeens Marti's opgewekte stem
vragen. ‘Heb je ouders of familie of zo in Holland?’
‘Enkel een broer in den Haag. Ga er maar eens heen, het is een geschikte vent en
je kunt misschien wat aan hem hebben bij pasformaliteiten en zo.’
‘Ik moet denkelik een maand in Holland blijven, vóór ik naar Zwitserland kan.
En dan via Duitsland. Via de Entente gaat helemaal niet.’
‘Wie zegt dat?’
‘De Zwitserse konsul hier. Ik kan toch soms zo bar naar huis verlangen. Dat wil
zeggen naar de beweging in Europa, zie je. God, alles is nu zó veel verder dan vroeger.
Elke dag kan de revolutie uitbreken.’
‘De wereldrevolutie?’ Lankhout trok weifelend de wenkbrauwen hoog op, keek
Marti aan; er tintelde iets van spot in zijn ooghoeken.
‘Ja waarachtig, zeker!’ sloeg deze door. ‘Denk maar eens aan Oost-Europa! Daar
gaat een kracht van uit, ongelóóflik. O, als ik daar eens bij kon zijn....’
‘Mm. Hoe stel jij je dat dan voor?’
Marti keek hem aan, zag de rustig-gevoelige trekken in het gebruinde gezicht
boven het wit-katoenen pak. Meer dan anders viel hem ook het vermoeide, het niet
meer wensende op van de veertigjarige man, die daar ineengezakt op de krossi malas
lag, loom omroerend zijn tee.
‘Kerel, ik snap jou soms niet,’ zei hij verwonderd. ‘Ik snap niet,
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dat jij nog róód bent. Voel je dan niets van de geweldige kracht, van 't élan dat er in
de beweging zit?’
‘Jawel, jawel, vooral in Europa. Hier niet. Maar toch zie ik daar nog geen
wereldrevolutie eruit groeien.’
‘Dat zul je zien,’ stelligde Marti slaand met de vlakke hand op tafel. ‘Vóór we een
jaar verder zijn zul je 't zien. Jullie hebt het van Rusland ook nooit willen geloven
en van Hongarijë. Van geen één land. En toch is het gebeurd!’
Zijn ogen straalden; het bloed was opgelopen naar zijn wangen. Vlug streek hij
met zijn hand door de donkerblonde krullekop, wenkte dan de bediende die uit de
schaduw van de waringin opdoemde.
‘Minta tè lagi.’
Zacht op de blote tenen scharrelde de bediende met het teeblad. Een blauwe sjerp
gebonden om het middel werd zichtbaar door het openhangende witte djongos-jasje,
telkens als hij zich bewoog. Lankhout vroeg den bediende dood-ernstig hoe het wel
met de kelner-organisatie stond.
‘Tida tao toean,’ klonk het vlak en onderdanig.
‘Flauwe mop,’ glimlachte Marti. ‘En toch hoeft het geen half jaar te duren, of er
is er één. We leven zo ràzend gauw op 't ogenblik! Wat vroeger onmogelik leek,
schiet nu ineens uit de grond.’
Een auto met een lachende, chique-geklede Europese vrouw schoof voorbij, hield
voor de hoofd-ingang stil.
‘Njonja van Lansberghe.’
‘Is dat de vrouw van de levensverzekeringmaatschappij?’
‘Ja. Tachtig duizend gulden.’
‘Hè schei uit, verdomme. Wat ben jij aan 't verindiesen. Wat kan 't mij schelen
hoeveel die patjakkers verdienen.’
Lankhout grijnsde.
‘Wees gerust, beste jongen. Ik verindies heus niet. 'k Zei het alleen om jou te
pesten.’
‘Zullen we niet eens gaan eten?’
‘Waar? Wat voor plannen hadt je?’
‘Ik? Absoluut geen vaste plannen. Van Praag is nog altijd op dienstreis, ik mag
die paar dagen nog in zijn huis wonen. Maar eten doe ik daar haast nooit.’
‘Blijf van avond hier bij mij in 't hotel eten. Makan besar.’
‘Uitstekend.’
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Buiten werd het val-avend. Zwaarder en massiever leek de waringin, het monument
dat opsomberde door de schemersfeer. In de verte van uit een naburige kampong,
klonken gedempte ritmiese geluiden van een inlands instrument: toenge-toeng,
toenge-toeng.
Het was niet te onderscheiden welk instrument het precies was. Toenge-toeng. De
warong op het hoekje van de weg had een arm lichtje opgestoken, dat soms even een
bewegende bruine hand of een bruin gezicht bescheen van het winkeliertje, dat in
de weer was met hurkende klantjes.
Een klein brok was van de egale hemel zichtbaar. Een laat rood gloeide er in na,
door de snel-invallende deemstering heen. Daar zetten de zware krekelstemmen en
de andere verborgen insekten hun angstige tropiese melodie in. Een hoog doordringend
snirpen voerde de boventoon, daartusschen door: bas-geluiden als van
angstig-krassende raven in 't donker. Ze kolderden heimelik op onder het zwarte
scherm van de oude waringin vandaan, onafgebroken-dóór kermde sterk het
insektengeluid, aldóór; als machines in een fabriek met nachtarbeid.
Lankhout en Marti bleven in het donker zitten van de hotelgalerij: twee witte
vlekken in de dieper gevallen schemering. Zij wilden het licht niet opsteken, omdat
ze zagen hoe voor de naburige hotelkamers de muskieten rondom de lamp vlogen
en zij bang waren dat die ook om hun licht zouden drenzen, zodra het opsprankte.
Een kleine Soendanezen-gestalte schimde ruchteloos onder de waringin: een
koorknaap onder de schemer van geweldige kerkgewelven. Zij tuurden er beide naar,
stil, zonder het elkander te zeggen, ieder weg in eigen gedachten. De kleine witte
schim werd onzichtbaar; verdween.
In de verte het droef-vermoeide geluid van Indiese instrumenten in de naburige
kampong. Nu klonken enkele levender tonen tot de hotelgalerij door; daarna weer
niets: stilte, waarin sterker nog het zware insektenkoor opdrong.
Dan kwam in doffe ritmiek, zacht uit de verte weer het tromgeluid opzetten, er
tegen aan hoog-opslierend als een vrouwestem, zong een jongen eentonige frazes
van een lied; nog andere instrumenten waren door de duistere afstand heen te raden:
wellicht een rebab. In stage doffe bonzing was nu enkel weer de schellenloze
tambourijn te horen, droef en dof als achter een donkere muur vandaan.
‘Ah - ha - ha....’ wentelde dan de zachte jongensstem weer
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opwaarts als in klacht; zette langzaam uit, kromp dan weer saam, tot enkel de zachte
tambourijn weer stompte tegen de tropiese avend.
Autolampen scheurden ruw een lichte baan rondom de waringin, met hun
schel-witte schijn. Dan kwam de wagen zwaar toetend het plein opwaggelen, in
bedaarde vering. Vlak daarachter klein paardegetrappel en - haast onzichtbaar in de
dikke schemer - één dier open ouderwetse tentwagens die men in Batavia ebro's
noemt.
‘'t Wordt druk van avend,’ zei Marti.
‘Crême de la crême,’ gaapte Lankhout; ‘zullen we eens opstappen?’
De grote eetzaal had zich gevuld met lichtgeklede vrouwen en mannen. Onder fel
licht zaten zij aan de blankgedekte tafeltjes, waaraan eenvormige stoelen van zwaar
teakhout aangeschoven stonden. Zwoele wind van elektriese waaiers zweefde over
de zaal, inlandse bedienden in witte kledij met blauwe randen en mouwomslagen
slopen er rond op blote voeten, droegen langzaam grote schotels af en aan; hun bruine
gezichten hadden het passieve, uitdrukkingsloze van dit Oosterse ras, alleen
donker-smekend de ogen. Was er in het bedieningswerk een pauze, dan stonden zij
roerloos in een hoek van de zaal te wachten op de wenk van de dinerende Europeaan
om dan weer onhoorbaar nader te treden. Anderen slopen tersluiks de zaal uit, hurkten
buiten in een donkere galerijhoek waar zij drie of vier anderen vonden, met wie zij
gesmoord lachten, smoesden, strootjes rookten, - tot er één die wèl op zijn post was
gebleven, door heimelik slangengeluid, gesist om het hoekje van de lichte zaal naar
het galerijduister, hen terugriep. Dan kwamen ze terug in de blinkende schijnwereld,
met korrekte, strakbruine gezichten, onderdanig smekende ogen.
De Europese gasten aan de kleine tafels waren allen in wit-katoenen kleedij of in
roomkleurige zijden jasjes. Zij wisten zich nu en dan met de zakdoek het warme
voorhoofd en veegden langs het ietwat misnoegd gezicht. De vrouwen leken nog
bleker onder het hoge witte zaallicht dan het tropenklimaat haar had gekleurd. Als
zij achter hun staag wuivende waaiers lachten, hadden hun trekken vaak iets scherps
en vermoeids. Al deze mensen waren hierheen gekomen om geld te verdienen, slechts
enkele Indo-Europese typen onder hen voelden zich geheel één met het land; die
enkelen hadden
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rust in de donkere ogen. De echte blanda's keken ontevreden, begerig om zich heen,
men zag hun het ongeduld en de onbevredigdheid aan, - een ongeduld, dat hun
verstand dan weer onderdrukte, omdat zij zich anders warm zouden maken, en omdat
warmte, lichaamshitte, nieuw uiterlik en innerlik misnoegen bij hen zou oproepen.
Zo, onbewust zoekend naar evenwicht, lachten zij hun schadelike en bittere lach,
spotten met de vrouwen en zochten genot in de fijne spijzen en koele dranken die
Europa hun altoos had geweigerd.
Na een paar uur tafelen met extra wijnen en likeuren, stonden Lankhout en Marti
op.
‘Ik heb geen zin om het laat te maken,’ zei hij.
‘Best,’ antwoordde Lankhout. ‘Dat is het beroerde, wanneer je met Reule ergens
gaat eten. Hij maakt er altijd een makan besar van, en wil dan niet naar huis. En ik
voel mij 's morgens op bureau nu eenmaal beroerd, als ik tot twee uur 's nachts heb
zitten zuipen.’
‘Doet die nu nog iets in de beweging?’
‘Nee, - nog minder dan ik eigenlik.’
‘Dat is een bar klein beetje.’ Marti gaf zijn vrind een hartelike klap op de schouder
en lachte.
Maar Lankhout lachte niet terug. Wat vertederd door de wijn en de tzigane-muziek,
voelde hij weer de melankolie van het ouderworden, van het verlies der jonge illusies,
schoof hij weer alle schuld op Indië, dat hem had afgesneden van het Europese,
bruisende kultuurleven, vroeg hij zich af, waarom hij niet de weg ging die jongere
mensen, als Marti de ware noemden: opstandigheid, felheid tegen heel deze vuile
koloniale traankokerij, en sama rata met de ontwakenden onder de bruine mensen,
met hen die ook hier wilden wakker schudden de millioenen en millioenen.... ach
nee, het kon niet, het was dwaasheid. Dit ras was immers zo dom, zo onrijp. Hij
kende land en volk toch immers veel langer en veel beter.
Hartelik hadden hij en Marti op de hoek bij de Harmonie elkaar de hand tot afscheid
gedrukt. Alleen slenterde hij terug naar het grote hotel, reeds hoorde hij de
tzigane-muziek van het eetzaalstrijkje in de verte. Want alles stond open, wijde gaten
in ieder huis tegen de warmte, de verstikkende warmte dag-in dag-uit, dag-in dag-uit.
Wat speelden ze nu nog zo laat, - een tango? Wat kon 't hem ook schelen hij zou naar
bed gaan en proberen te slapen.
Hoe lang kende hij Indië al.... eerst zes jaren, toen 'n jaartje
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verlof; dan vijf jaren en weer verlof, telkens dat verlof als een lafenis ertussen. En
nu was hij pas terug van dat verlof. Elf jaren lang in de tropen, elf tropenjaren onder
de koperen ploert, zo als de planters zeiden. En Marti? Als orang baroe en daarbij
nauweliks Hollands kennend, had hij Marti zien uitkomen: een vlugge jonge Zwitser;
één jaar was Marti bij Harrisons en Crossfield geweest, toen kreeg hij het dubbele
bij die krant als twede redakteur. Hij schreef Hollands als een geboren Hollander, knap hoor. Vlugge boy toch. Twee jaar aan de krant.... dus drie jaren in 't geheel..
En dan al zo'n wijsheid verkopen over Indië. Marti moest zijn eerste pikol rijst nog
opeten, haha! Toch, toch.... waren er dingen die dat joch wel scherp gezien had, zeker
wel. En 'n goeie sobat; jammer, doodjammer, dat die nu ook al weer wegging. Je
hieldt zo weinig lui over, waar je wat aan had. Reule.... zakte meer en meer af.
Marti logeerde in het huis van Van der Stappen. Te zamen met een jonge verifikateur
had deze een heel huis gehuurd en ingericht, toen hem het hotel- en paviljoenleven
begon te vervelen. Drie inlandse bedienden zorgden voor het tweetal en een oude
toekang kebon scharrelde er iedere dag langzaam rond met de vervelende witte
plantenpotten, die iedere tuin van een Europeaan in Indië plegen te sieren.
Van der Stappen was op dienstreis naar Sumatra en de verifikateur was een stille,
goedige jongen -, en toch kon Marti hem niet lijden. Hij ontweek het mannetje zoveel
mogelik, hield zelfs het geregeld met hem eten de laatste dagen niet meer vol.
Toen Marti tuis kwam, was er niemand meer op. Hij had al de eerste dag gezegd,
dat de bedienden nooit op hem behoefden te wachten des avends; en van Slooten
ging altijd stipt om tien uur naar bed.
Bij het uitkleeden, glimlachte Marti. Die van Slooten, die saaie verifikateur.... zou
die nu ook ‘di belakan’ een liefje hebben, net als van der Stappen? Het was haast
niet te geloven; zou hij 't hem eens vragen? Och nee waarom.... wacht, hij kon het
Kaïdja wel eens vragen. Zou zij weer bij hem komen van avend....
Tok tok, - hoorde hij zachtjes op de tussendeur.
‘Toean....’ fluisterde een vrouwenstem door het sleutelgat. ‘Toean, minta boeka.’
‘Saja,’ fluisterde hij verheugd, deed snel de deur open en sloot het kleine
Soendanese poppetje in de armen.
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‘Toean tida pagi,’ verweet zij hem aan zijn oor. ‘Toean soeda loepa Kaïdja?’
‘Tida,’ verdedigde hij zich lachend. ‘Tida bissa.’
Zij maande hem stil te zijn en samen legden zij zich op het vlakke dekenloze bed,
nadat Kaïdja het licht had gedoofd en behoedzaam de klamboe had dichtgeschoven
en geplooid, om toch vooral de muskieten te weren.
De lichte geur naar klapperolie, die haar eigen was, stond hem even tegen, dan
vertederde hem de zachte meisjesachtige ronding van haar schouders en borsten.
Haar lijf enkel door fijn katoenen doeken bedekt, drukte hij zacht tegen het zijne.
‘Kenapa tida kasi tao?’ vroeg zij even verwijtend. Hij lachte kort, antwoordde dat
het nog niet zo laat was. Dan, met haar stem van stiekem schoolkind tegen
vriendinnetjes, fluisterde en fnisterde zij hem toe, dat Saïd, de djongos van toean
pan-Sloot gemerkt had dat zij iedere avend naar Marti toesloop. Hij had haar er mee
geplaagd, ook waar de andere bedienden bij waren, en hij had van middag gezegd
hij zou 't ‘toean Panderstap’ zeggen. Maar dat deed hij toch niet, dat wist zij wel. Zij
had een mooie briefkaart van meneer van der Stappen gekregen, met een hart erop:
dat was liefde. Zo mooi; als toean Marti hem zien wou, zou zij de kaart wel even
halen. En in een hoekje van de kaart een groote meneer en een rijke vrouw, die elkaar
kusten, net een vrouw uit Parijs.
‘Saperti njonja deri Paris?’ glimlachte Marti verwonderd. ‘Apa tao deri Paris, kwee?’
O jawel, fluisterde zij gretig door: daar wist zij genoeg van. Daar had zij plaatjes
van gezien in een krant. En toean Panderstap had er ook wel van verteld, ja zeker.
Daar in Parijs woonden de chiqueste en rijkste vrouwen, die zoveel goud hadden als
ze maar wilden en die waren mooi en reden in auto's. Zij zou het wel eens willen
zien. En wat droegen ze er? Hoe gingen ze gekleed?
Marti zei dat hij het niet wist, maar dat morgen de boot van Priok ging en zij dan
maar met hem mee moest gaan.
Neen, dat deed zij niet. Het was er koud in Holland, koud, en geen zon. Oude
Ridjoe was er geweest en die zei dat niemand er heen moest gaan. Van kou en
heimwee stierven Soendanezen er, en er waren geesten die niet graag zagen, dat
Soendamensen zo ver weg gingen. Haar jongetje mocht ook niet naar negori blanda;
het was niet goed, dat wist zij zeker. Maar Marti
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moest vertellen, méér vertellen van de njonja deri Paris, ja?
Marti moest lachen om het domme kindergesnap dat voortging te fluisteren, te
fluisteren zó zacht, dat hij het niet meer verstond, en in weke halfdroom ook afzag
van luisteren naar al wat zij in het hortend ritme van haar Maleis uitfluisterde,
onverpoosd.
En hij vroeg zich af - en sterker, triester vroeg hij het zich af, toen hij zijn hartstocht
had gestild - waarom dit zo zijn moest, deze zwakke en onwaardige gemeenschap
met een bruin kindvrouwtje, een gemeenschap met éne, die niets met hem gemeen
had. Er woonde in iedere man een zwarte hond, die de kop op stak zodra hij de lucht
kreeg van een vrouwdier, dat welgevormd was en jong. Pas als de donkere hond zich
had uitgeraasd, kwam zacht-verwijtend de klare bezonnenheid terug, en vroeg:
waarom, waarom toch? met opgetrokken droeve wenkbrauwogen.
Als je op de weg liep en je kwam een inlandse warong voorbij, lagen daar vaak
mooie vruchten en het had onder de schaduw er van iets gezelligs; toch ging je er
nooit naast de inlanders neerhurken. De lucht van doerian en andere scherpe geur
dreef je er vandaan.
Bij een inlandse vrouw voelde je eigenlik hetzelfde, het instinktieve neen. Waarom
werd het dan toch altijd weer ja; waarom was die zwarte hondenbruutheid niet uit te
drijven, waarom....
Haar jongetje was nu in Soekaboemi, - luisterde toean?
Ja, ja, hij luisterde. In Soekaboemi had zij gezegd, zo, zo. En weer vervolgde hij
de kronkelgangen van eigen gedachten, die zijn steeds scherper ontledingszin trachtte
te ontwarren. Hij waande zich een ridder, die uittoog op de morele waarheid, één die
zonder genade gericht hield over zichzelf, en besefte niet, dat ook dit maar een
stemming was, gewekt door de lichte triestheid, die elk dier en elk beest eigen is na
genoten gemeenschap.
Zij fluisterde door in de duisternis van de bedkamer. Zij fluisterde dringend,
indringend, als voelde zij hoe Marti's gedachten wegtrokken van haar en haar wereld.
Zij vertelde dat toean van der Stappen goed voor het jongetje zorgde; het was in een
inrichting in Soekaboemi en toean moest er iedere maand veertig gulden voor betalen.
Maar eerst was zij met van der Stappen naar toean-assistèn geweest, anders wou
toean Panderstap er niet voor zorgen. En bij toean assistèn had zij moeten zeggen,
dat zij het goed vond en moeten schrijven.
‘Tao toelis, kwee?’
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Neen, zij kon niet schrijven, wel een kruis schrijven. En dat was net zo goed. Maar
het jongetje zou later op school gaan en schrijven leren. Die toean besar, de
assistent-resident had gevraagd, of zij afstand deed van het kind, en zij had gelachen,
en gezegd: ‘Stenga-stenga,’ ieder de helft van het kind. En toen hadden alle toeans
toch zó gelachen.
Zo had zij afstand gedaan en dat was goed. Nu werd het kind geen anak kampong,
maar net een anak blanda.... Eens in het jaar mocht zij er heen om het te zien....
Marti had het laatste gedeelte van het verhaal scherper aangehoord. Hij wist dat
het zo ging, vrinden van hem in Semrang hadden het immers ook zo gedaan.
Het heette de netste, de nobelste manier, als toch eenmaal het ongeluk gebeurd
was en je een kind had bij een Javaanse vrouw.
De nette manier. De onnette manier was een Hollandse vloek, gevolgd door ‘loe
bangsat’. Trap haar d'r uit en weer de kampong in. Dat was de oud-Hollandse manier
die aan de bittertafel gepropageerd werd. ‘Als je de meid vooruit gezegd heb, dat je
dat doen zult, is er niks gemeens in,’ had hij een ingenieur horen verklaren en
verdedigen. De meesten waren hem bijgevallen, met ernstig hoofdknikken.
Maar van der Stappen had korrekter gedaan, nobel bijna. Korrekt, fatsoenlijk,
nobel; Kaïdja had er vrede mee, begreep dat het zo beter was. Wat wil je meer?
Doch ze was.... ze was toch Moeder; de moeder van dat kleine bruine jongetje,
daar ergens in Soekaboemi. Zacht snikte in hem op, wat hij voor zijn eigen moeder
gevoelde, - en zij voor hem.
Kaïdja zweeg even. Nacht suisde rondom het huis. Zou hij het vragen, haar vragen
of ze dan geen moedergevoel had, of zij niet.... Och, wat zou het baten. Hij zou
natuurlik ten antwoord krijgen, dat zij èrg sakit hati gevoeld had. Maar zou dat waar
zijn? Het was zo'n natuurlik, primitief gevoel, - waarom zou dit onwaar zijn? Maar
hoe dan met haar grap voor de assistent-resident, aan wie zij lachend een soort van
Salomonsrecht voorsloeg?
Zou hij er ooit achter komen, wat die vrouw voelde? En dit was nu één gebeurtenis,
één zo'n simpel geval, waarin het meest gewone, primitieve, menselike wel heel en
al zoek leek. Hoe moest 't dan wel zijn in die duizend andere gevallen, waarin die
twee rassen elkander's onvolkomen woorden, niet elkaars geest verstonden?
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‘Toean soeda tidoer?’
‘Belon.’
Dat vreemde zachte wezentje daar naast hem, niet groter dan een Europees meisje,
dat stakkerdje, - wat ging er in haar om? Hartstocht kende zij, hartstocht zonder maat.
Gratie was haar natuur. Liefde,.... hield zij van van der Stappen? Als het niet zo was,
bedroog zij hem natuurlik met een rasgenoot van haar of met een geraffineerde Indo.
Was het wèl zo, - dan wee haar. Vroeg of laat ging van der Stappen trouwen met een
blanke vrouw of hij ging voor goed terug naar Holland. In beide gevallen maakte hij
zich los van Kaïdja. Door geld, door dat laatste middel, dat stomme uiterste middel:
door geld, zou hij zich van haar los maken.
O, wat was die kant van het Indiese leven toch ellendig, diepellendig. De zwakkere
Europese kerels gingen onder; de sterkervoelenden werden afgemat in een
voortdurende strijd tegen de zwarte hond binnen hen, die telkens weer jankte en
blafte, net zo lang, net zo lang tot hem weer een stuk was voorgesmeten en hij weer
genieten kon. De bittere nasmaak was van later zorg. Zo voltrok zich hier het leven
van honderden en honderden jonge mannen.
Behalve in Soerabaja. Daar scharrelde de Europeaan met vrouwen van zijn eigen
ras. Lachend vertelde men op alle sozen, dat er daar in Soerabaja veertig
echtscheidingen in de maand werden uitgesproken. De man, die maar een tikje succes
had, wachtte af, flirtte, en dat leidde tot een liaison. Uit die verhouding kwam dan
een huwelik, uit dat huwelik een echtscheiding voort en misschien een paar kinderen.
Wat deed het er toe? En de maalstroom van die kermis duurde voort, altijd voort.
Nu eens langzamer kolkend, dan weer wilder, nog wilder. Hoe wilder het ging, hoe
harder de mannen, de ‘echte mannen’ lachten.... En sommige vrouwen schaterden
mee....
Het was stil. Wat was het stil. Een zachte regelmatige ademhaling naast hem: het
bruine vrouwtje sliep, van hem gescheiden door de harde bed-rol: de goeleng. Het
was diep donker, hij zag haar niet. Maar in zijn verbeelding zag hij haar slapen: op
de rug, de bruine sarong enkel de romp omdekkend. De blote armen vaneen gespreid,
de blote benen vaneen, als een mens die levend genageld is aan het kruis. Zo sliep
de inlander: als een onnozel bruin kind aan het kruis.
Buiten door het open raam, waarvoor enkel luiken waren gegrendeld, hoorde hij
kort de stem van een Soendanees die een ander goe-
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dendag zei. Dan zei hij nog iets, in de stilte van het nachtduister. Nooit hóorde je een
stap in dit land van blootvoetigen. Er waren nu in dit late, donkere uur haast geen
voorbijgangers. Van de enkelen, die er waren, hoorde niemand de stap; geluideloos
beweeg in den nacht. Enkel als ze tot elkaar iets zeien, klonk een stem, licht door de
koelte gedragen.
Land van heimelike lichte geluiden. Al het zware kwam uit het Westen. De
machines, de snelpersen in de drukkerij van z'n krant, - nu niet meer zijn krant. De
boot.... de boot ook kwam uit het koele verijzerde Westen: de boot, die hem zou
halen, de boot naar Europa... Zou hij morgen komen,.... overmorgen...., nog later?

Tweede hoofdstuk.
Nog tien dagen, - zei het scheepsvolk. O, het vooruitzicht eindelik verlost te zijn van
die zee, die met zijn grote stem van eeuwig verwijt tegen hem opklonk; die golven,
die als wilde, hongerige dieren telkens weer wilden opklimmen tegen de steile, hoge
verschansingen van het schip. De zee maakte Marti wanhopig. Hij voelde zijn
zielsverlatenheid, zijn reddeloosheid, zijn gevangenschap bij 't om zich schouwen
op het dek. Tusschen Padang en Durban vooral. Omdat de Middellandse Zee onveilig
gemaakt werd door torpedo's, koos de mailboot den oorlogsweg over Afrika, den
eindelozen weg. Twee weken lang, tusschen Padang en Durban, had Marti geen land
gezien, geen schip, geen vogel, geen vis. Een hopeloze melankolie snikte soms in
hem op, als hij op het dek stond en rondom zich keek, half ziek van de zeereis, terwijl
anderen van zijn leeftijd praatten en lachten.
Voorbij de Kaap was het anders geworden. Hij wist wie aan boord zijn vrienden
waren, wie zijn vijanden; zijn teruggetrokken buien werden schaarser. Zonder het te
weten luisterde hij naar de natuurwet die aan een gezond lichaam geestelike kracht
en opgeruimdheid geeft. De zee lag nu zo vredig-blauw en kalm rondom het niet
meer slingerende schip; de warmte streelde zacht de huid en drong door in het
herstelde lijf, dat zich behagelik voelde, niet langer overgeleverd aan de slapte van
voortdurende zeeziekte.
De andere reizigers verwonderden zich vaak over zijn jongenslach en kinderlike
vreugde en plaagden hem met zijn stille ziek-zijn van de eerste weken. Hij lachte er
overheen, en als hij 's morgens
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onder de beschermende zonnetent te lezen lag, en hij keek even op van zijn boek,
dan droomde hij weg, turend over het teergerimpelde blauwe zeewater. Hij glimlachte,
voelde zich gelukkig, dacht aan de blauwing van het Lago Maggiore of aan een der
andere meren van zijn geboorteland. Hij hield van Zwitserland; hij beluisterde het
heimelike toenge-toenge, toenge-toenge, het geluid van de zware scheepsmachine.
Iedere slag bracht hem dichter bij huis. Hij verlangde ernaar zijn land weer te zien,
hij verlangde, lichtvertederd. Zijn ouders zou hij weerzien, zijn vrienden, het
vertrouwde huis, het tuintje met de zonnebloemen, het ‘Brünneli’ zachtklokkend op
de hoek van de straat....
‘Het u al gesien? D'r is land in 't zich.’
‘Nee bootsman, waar dan?’
‘An bakboord; ga maar mee.’
Daar aan de horizont bloeide een tere lijn op, die een violet heuvelvlak omdoezelde.
Bijna één van kleur met de omheen stapelende wolken, viel het nauweliks te
onderscheiden, of het een heuvelrug was of een kleine wolk. Hoe bevriend leek dit
zachtkleurige bergland. Om er zó heen te zwemmen en er te blijven zwerven vele
lieve lange zonnedagen....
‘Azze we eerst Kaap Wilton maar in 't zich hebben,’ zei de bootsman dood-ernstig.
‘Weet je niet waar dat is? Nee? Nou, - dan heb-ie je aardrijkskunde ook slecht
onthouwe meneer; en nou bin ik maar so'n gewone boosman!’
Dat was een vaste mop van de bootsman. Iedere reis liet hij er drie of vier passagiers
op die manier inlopen. Als ze dan lang gezocht en gevraagd hadden en eindelik weer
bij hem terug kwamen, bleek Kaap Wilton de schoorsteen van de machinefabriek
bij Rotterdam te zijn.
Marti was naar zijn behagelike hoekje teruggegaan, nestelde zich in de luie stoel,
probeerde te lezen in Jack London. Maar telkens en telkens zochten weer zijn ogen
de klaterende blauwe kleur van het wijde kalme zeewater, - tot een naderende stap
hem waarschuwde dat hij verder moest lezen.
Want als hij niet las, zou de passagier die daar aan kwam slenteren zeker een
ochtendpraatje komen maken. Er waren er die zich hopeloos verveelden, die niet de
minste slag hadden zichzelf bezig te houden. Anderen waren dan de wrijfpaal voor
hun botte geest; zij plachten van de één naar de ander te lanterfanten, het hele dek
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over en kletsten net zo lang tot de etensbel ging en de morgen om was. Brouwer was
zo iemand, en die mislukte planter Guignard met zijn onuitstaanbaar accent. Die daar
nu aankwam was Meerdink, 'n tikje genietbaarder. Als Marti opkeek begon het
praatje, het praatje over het lekkere weer en dat zou dan overgaan in een ander
kletspraatje; om eindelik te belanden in een pleidooi voor etiese koloniale politiek Meerdink's stokpaardje - máár een verstàndige etiese politiek. Werkelik, Marti ging
te ver, véél te ver. Als hij in plaats van drie jaar eens twintig jaar in Indië geweest
was, dan zou hij inzien....
Zo'n Meerdink was nog een van de besten onder het wanhopige stel reizigers, dat
- allen door Indië min of meer geslaagd in de wereld - tijdelik terugkeerde naar
Europa. Haast allen waren Hollanders. Als goed Zwitser stootte Marti zich nog altijd
aan hun grofheid, zonder zich te herinneren dat die grofheid ook in zijn land bestond,
enkel in anderen vorm. Vooral het eeuwige vloeken en vuilbekken van mannen onder
elkaar hinderde hem altijd weer. Doch hij kende langzamerhand de vaste uren
daarvoor: bitteruur en 's avonds laat, en droeg zorg, dan niet in de nabijheid der àl
te gezellige jongens te komen.
Eens was hij er bij ongeluk langs gekomen, 's avonds tegen tienen. Ze zaten in
een hoekje van de rooksalon, de kaarten van het in de steek gelaten poker-spel
slingerden nog over het groene tafelkleed. Daarboven de licht-verhitte koppen in een
lauwe atmosfeer van grok en whisky-soda. Guignard met breed-vettigen lach, ontdekte
hem het eerst en lolde hem toe:
‘Goddome Marti, dat's een goed idee dat je ook 's an komt! Ga zitten kerel. Van
Wijk, donder op, plaats maken voor Marti; die komt een paar goeie moppen vertellen.
Maar niet te gemeen hoor, Marti. Wat zal 't wezen? Een sterke cognac-groc?
Djongos!!’
Lachend had Marti geprobeerd zich los te maken van de onechte jovialiteit; maar
dat ging niet zo makkelik. En toen hij eindelik kalm weg liep, begonnen ze te joelen
en te gillen. Guignard had de beledigde gespeeld, door op vlerkige toon te vragen of
het gezelschap meneer soms te min was en of het óók tot het principe hoorde, dat je
alleen met de sjiek praatte of scharrelde.
‘Ik zal zelf wel weten wat ik te doen of te laten heb,’ Marti was vuurrood geworden
toen hij dat zei, ‘en over een principe praat ik nog liever met mijn kat dan met jou
en je vrinden.’
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Zo was hij weggelopen uit de rookkamer, terwijl hernieuwd dronkenmansgebrul hem
najoelde en jouwde, en één der fidelen een hoonwoord had gegild, hoog-op uit de
brouwketel van vunzigheid.
Boven op het sloependek was het eenzaam, donker en fris geweest. De nachtwind
flapperde tegen het doek waarmee de rompige sloepen overspannen waren; dat bolde
nu en dan wat op door het lichte waaien. Er was maar weinig deining, en het schip
hield strak zijn koers: toenge-toenge, toenge-toenge. Zwart was het rondom, een
sterloze, zwaarbedekte hemel; in de verte het licht van een vuurtoren aan de
Afrikaanse kust: twee tellen, - wèg weer 't schijnsel. Twee tellen, - weg. Aldoor,
aldoor.
Marti moest lachen om zijn opgewondenheid van zo even. Wat gingen hem die
kerels aan? ‘Met de sjiek scharrelen....’ Haha! Zou hij jaloers zijn, 'n tikje jaloers,
omdat hij zo dikwels met Françoise praatte?
Nog drie dagen, zei het scheepsvolk, misschien vier. Het was wel voorgekomen, dat
een Engelse kruiser de mailbooten naar Kirkwall had opgebracht, om ze daar in de
haven te doorsnuffelen. De ‘Kawi’ was dat op de uitreis overkomen, twee weken
geleden. Als dat gebeurde, ging er minstens één dag mee heen. Maar de kapitein,
had onder zijn grijze snor gemonkeld dat dat wel niet zou gebeuren. Ze waren in
Falmouth immers al drie dagen lang onderzocht; zó gek waren die Engelsen niet.
Kirkwall, dan nog het mijnengebied in de Noordzee, en dan: Rotterdam. Kaap Wilton
- zo als de bootsman zei.
Het was koud op de Schotse kust, een najaars-sneeuwkou, die de mensen op het
schip deed zoeken naar hun dikste jassen, de kleren van zes jaar geleden toen zij
uittogen naar Indië. Domburgerlik zagen de meesten er uit in die kleding van voor
zes jaar; de vrouwen in hun mantels van drie modes ten achter.
Behalve Françoise. Zij droeg een bruine pelsmantel, waaruit het blonde kopje
opstak, trots als een zonnebloem. Meest waagde zij zich zonder hoed op het dek, al
deed de kille wind het lichte haar opfladderen langs haar fijne slapen. De streng
getekende neus en
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het gebiedende in de blauw-grijze meisjesogen deden vergeten dat zij nog zo jong
was: pas twintig. Maar als zij lachte won haar gezicht opeens het kinderlike terug.
De mooie blanke tanden kwamen te voorschijn en helder klonk haar lach op tussen
het groepje mannen en jongens, die trachtten bij haar in de gunst te komen. Zij plaagde
ze allen, nam hun gevlei op met een koele glimlach, of luisterde eenvoudig niet langer
wanneer het haar verveelde. Zij had het heerszuchtige, dat Indië aan ieder Europees
kind opdringt, zonder dat dit later tot te nuffige kleine pretentie was vergroeid.
Françoise's huidskleur en haar fijn-regelmatige trekken waren noordelik, maar uit
enkele kleine manieren, uit de laatdunkende wijze van spreken met ieder die zij
beneden zich dacht, voelde men toch het in Indië uit Europese ouders geboren kind.
Als zij aan boord tegen een der jongere mannen sprak, keek zij hem nauweliks aan,
lachte en spotte tegen hem over haar schouder heen; bij een verzoek aan een der
inlandse bedienden, klonk haar stem niet onvriendelik, maar kalmbeslist in
korrekt-gesproken Maleis: haar lippen kregen dan de laatdunkende neerwaartse plooi
van Javaanse vorsten, wanneer zij tot hun minderen het woord richten.
Marti had haar gehaat, de eerste dagen en eerste weken aan boord. Op de stijve
manier der Hollands-Indiese samenleving was hij aan haar voorgesteld: juffrouw
Sixma, - meneer Marti. Haar slanke, soepele bewegingen, de fijne nerf in heel haar
blonde wezen, trokken hem aan. Zij was iets geheel anders dan de twee in Indië
verzuurde schoolfrikkinnen die nog aan boord waren en de indolente, aldoor
omhangende, gichelende flirt-nonna-tjes met hun ‘Ach nee meneerr, - scheidt u nu
uit meneerr, - ik wil heus niet hebben m'neerr’.
Francoise was anders. Elle avait de la ligne. Er zat stijl in haar;, en Marti was
dadelik met haar gaan praten: over Indië, over het leven aan boord, over haar plannen.
Het was in die eerste dagen van verslapping het enige ogenblik van opleving voor
hem geweest hij had zijn gulle openheid, zijn jongenslach, de voorbarigheid van zijn
frisse beweertoon teruggewonnen.
Maar Françoise, - wilde zij het niet opmerken of was zij er werkelik blind voor?
- had hem geantwoord licht-kokettérend over haar linkerschouder heen, had vluchtig
geglimlacht om sommige jongensachtige brutaliteiten, ver-wegstarend over de
verschansing naar de woelige zee, die daar voortworstelde: verlaten van schepen,
vogels, vissen. Bij één opmerking van hem - Marti wist niet meer
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wàt het was, maar schrijnend voelde hij na dat er iets van zijn diepste zelf in verhuld
lag - had zij opeens luid-op en schamper gelachen en was dan met vriendelike woorden
op een paar oudere mevrouwtjes toegelopen, die juist uit de eetzaal kwamen. Zij liet
Marti staan. Die had zich afgewend, hij vloekte met één dier grove Hollandse vloeken,
zoals hij ze in de tropen had geleerd; het bloed tintelde in zijn wangen.
Hij had nadien nooit meer met haar gesproken en de enkele keer dat zij hem in
een gesprek trachtte te betrekken, had hij vriendelik, maar ietwat tè beleefd
geantwoord; nu was hij het die de gedwongenheid wilde.
Françoise had hem die koele beleefdheid niet vergeven. Zij was gewend dat de
mannen haar bewonderden en met attenties opwachtten. Haar plagerijen, haar
sarkasmen, een enkele vriendelike hooghartigheid, gaf zij daarvoor in ruil. Hij die
dat het best opnam, hij die dat lachend verdroeg en met een lichte schertsende plagerij
beantwoordde, - zó één won haar genegenheid. Dieper gevoelens dan wat simpatie
en vriendschap, wilde zij niet peilen.
Zij wist heel goed dat zij de eerste maal Marti onheus had behandeld. Het was een
experiment van haar geweest, een proefneming hoe hij op zo'n behandeling zou
réageren. Zij was volstrekt niet van zins hem altijd zo te behandelen, integendeel in
haar hart was zij nieuwsgierig naar hem en stelde zij meer belang in hem dan in één
der anderen aan boord. Dat het hem krenken zou, had zij wel verwacht. Maar niet
dat hij zijn krenking op die wijze zou uiten. Zij vond hem een gekwetste ijdeltuit en
de enkele maal dat zij in gezelschap van Guignard, van Wingen, Meerdink en de
anderen met Marti sprak, kleurde zij haar plagerijen graag in die tint: Marti, gekwetste
ijdeltuit. Hij deed of hij het niet helemaal begreep, antwoordde koel schertsend,
zonder enige toeschietelikheid.
Zo was het tussen hen beiden een zoeken en weer ontwijken, een lokken en weer
afstoten als in een primitieve dans. Beiden voelden zich te rijk om elkander nodig te
hebben; te arm-begerig om het beste wat ze in hun omgeving voelden, zich te laten
ontgaan. Doch terwijl Marti maar één uitweg kende: de ijzige ontbering van haar
bijzijn al die lang-vallende weken aan boord en daarna het schielik uitwissen van
Françoise uit zijn geheugen, - was zij te veel vrouw om niet ook andere wegen te
kennen; kronkelpaden waarop zij toch haar hooghartigheid niet prijs gaf.
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Op 30 Augustus hadden de jonge meisjes aan boord, - Françoise en de nonnaatjes -,
een inzameling gehouden voor het kinderfeest dat den volgenden dag zou plaats
hebben. Een komitee van oudere dames had zich knussig gevormd en er was besloten
tot samenwerking met de twede klas: in de beide klassen samen waren ruim veertig
kinderen. Vooral enkele eerste klas dames, die gaarne doorgingen voor modern en
verlicht, hadden zich voor samenwerking met de twede klassers warm gemaakt. Het
was oorlogstijd en dan keek men immers niet meer naar rang of stand, dan was men
vóór alles: Nederlander.
Maar toen er bleek, dat de meerderheid van het eerste klas dameskomitee wel de
twede klas kinderen wilde laten meedoen met het kinderfestijn, maar hun ouders niet
mochten meekomen, - was alles afgesprongen. De twede klas pa's en ma's waren
diep beledigd, zetten een eigen feest op touw, waarbij zij zwoeren dat de prijsjes
voor de kinderen nog duurder zouden uitvallen dan wanneer hun kroost de
genadepasteitjes vóór op het schip had geproefd.
Alle passagiers hadden een gulden geofferd, sommigen een rijksdaalder. Zij hadden
Marti niet durven vragen; ieder wist dat hij op geen enkele wijze die dag wilde vieren.
's Avonds zat het klubje jongelui, waarbij ook de nonnaatjes en Françoise, het
programma voor den volgenden dag te bespreken. Françoise werd hoe langer hoe
drukker, hoe meer plannen er werden gemaakt en hoe meer zij zich de kinderpret
indacht; de jonge mannen plaagden de nonnaatjes die telkens opgierden van het
lachen, en Guignard's schetterstem sloeg met een ernstig gezicht voor, ook de
getrouwde mensen te laten meedoen met het zakken-lopen.
Dan kwam in de hoek van het tafeltje waar Françoise zat, ineens een half-gesmoord
rumoer op.
‘Wedden? Waarom gewed? U krijgt hem er nóóit toe, juffrouw Sixma, nooit!’
Het was Meerdink die sprak. Dan klonk haar hoge heldere stem ten antwoord:
‘Top! Ik neem de weddenschap aan; ik laat hem tekenen en minstens voor een
ringit. En van avend nog!’
Dan keken Françoise en de anderen weer wantrouwend in 't rond, of Marti
misschien niet in de nabijheid was.
Maar Marti zat wars van het geklets zijn boek te lezen in een hoekje van de
rooksalon, onbewust van de aanslag die de feestvier-
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ders op zijn schatkist hadden gemunt. Soms keek hij even op en zag dan door de
blauwe rooknevel, in de hoek der ruime kajuit een groep kaartspelers met stugge
koppen hun bridgespel monsteren; de ouwe heer Ranshuyzen loerde over zijn gouden
bril en zijn fijne hand haalde dan behagelik de gewonnen slag naar zich toe.
Vreemd toch, - dacht Marti - zoeken die mensen misschien iets in dat spel, wat
hun bestaan hun niet geven wil? Maar wàt kan dat dan zijn? Wat geeft zo'n kaartspel
dat het leven hun n i e t schenken kan, en waarom....
‘Mag ik u even storen?’
‘O zeker juffrouw Sixma, ik ga met u mee.’
‘Kunnen we niet....?’
‘Doet u 't liever niet, het is hier voor u zo rokerig. Is 't erg gewichtig?’
Françoise lachte geheimzinnig. Zij gingen samen naar het hoge sloependek, waar
slechts enkele mensen zaten te roken en te praten. Er stond een gure avondbries.
Marti en Françoise liepen hen voorbij. Toen ze op een gemakkelike lage bank,
beschut door een der sloepen, waren gaan zitten, begon Françoise glimlachend en
met een licht kokette bedeesdheid over het feest te spreken. O, zij begreep heel best
dat Marti er zó over dacht, héél best. Zelf dacht zij immers eigenlik óók zo? En toen
zijn ronde blauwe ogen haar naïef-verwonderd aankeken, bloosde zij even en
herhaalde zij nog eens dat dat werkelik waar was en dat zij over zulke dingen meer
nadacht, dan hij misschien vermoedde. O, zij voelde hier aan boord ook zo het lege
leven, het onbeduidende, het slappe omhangen en tijdverdoen....
‘Maar waarom maakt u er dan geen eind aan? Als ik in een hoekje met een boekje
zit, voel ik mij zo gelukkig als een karbouw en dan mogen de andere mensen doen
of laten wat ze willen!’
Hè, dat vond zij egoisties van Marti. Zij had nooit gedacht dat iemand die z'n leven
zó ideaal opvatte als hij, zulke egoistiese dingen zou zeggen. Het was wel een beetje
schandelik. Ja zeker! Eigenlik was 't helemaal wel wat èrg, dat Marti zijn licht zo
onder de korenmaat hield. Waarom hield hij niet eens een lezing hier aan boord?
Over Barbusse of over de literatuur en de oorlog of over....
Marti lachte luid.
‘Gelooft u dat Guignard dat interessant zou vinden? Zou hij
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niet veel liever een lezing horen over Henry Clay en Lucas Bols dan over Barbusse?’
Doch over Guignard wilde Françoise niet spreken. Het was iemand die jaren lang
in een planters-milieu was geweest, en toch iets royaals had gehouden; een coeur
d'or, - voegde zij er met een ondeugend lachje bij; heus, een coeur d'or.
Marti trok zijn neus op, dan zijn wenkbrauwen; hij haalde met vlugge beweging
een sigarettenkoker uit zijn zak, bood haar een dun, wit rookstaafje aan.
Terwijl hij haar vuur gaf, zag hij hoe het schijnsel van de lucifer haar trotse profiel
zwoel overtoortste; hij had wel met zijn hand de zacht-zijige lijst van licht-verstoven
krulhaar willen wegstrijken van die warm bruine ronding der wang; hij had nog
dichter bij zich willen horen: die heldere lokstem, het hoge klateren van die lach....
Het zou morgen heel aardig worden, - vertelde zij verder. En zij gaf aan haar stem
een ernstiger timbre als van een vrouwtje dat weet wat zij wil. Natuurlik niet aardig
voor ons, maar dat was ook helemaal niet de bedoeling. Aardig voor de kinderen,
het moest een kinderfeest worden en een kinderfeest blijven.
Hij vroeg met een plagende glimlach of 't voor eerste of twede klas kinderen was.
‘O hebt u zich daar óok zoo aan geërgerd? Ik vond 't schàndelik in één woord, zó
bekrompen en klein. Van mevrouw van Welie had ik het nooit gedacht, nóóit! Die
anderen, zo als de Birnie's en overste Kolverschoten, - nu ja.’
‘Och,’ - Marti trok fijntjes aan zijn sigaret - ‘waarom zij ook niet, hè?’
Neen, nee, Marti mocht niet onbillik worden, niet de mensen over één kam scheren.
Mevrouw van Welie was een lieve, begaafde vrouw. Waren ze allemaal maar zó aan
boord, dan zou het best uit te houden zijn.
‘Maar ik wou u eigenlik vragen,’ ging zij vrolik-pratend door, ‘om óok wat te
geven voor het feest. 't Is enkel een kinderfeest, een dag dat de kinderen eens lekker
pret moet hebben.’
Zij stootte even met haar fijne hand zijn arm aan. Marti wist niet of zij het bij
ongeluk deed of in een opwelling van ongedwongenheid. Maar hij voelde het als iets
vertrouwds, iets kameraadschappeliks, een eindelik weggooien van haar
hooghartigheid. En weer - evenals de allereerste dag - voelde hij die behoefte haar
wat méér, wat inni-
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gers van zich zelf te geven dan hij aan een dier anderen schenken kon. Hij had haar
op dat ogenblik wel blij willen maken met zelfgeplukte veldbloemen en hij zag in
zijn verbeelding de gelukkige lach waarmee ze die bloemen zou steken tussen haar
ceintuur. Hij moest zich toch vergist hebben, zij wàs toch een ander dan die anderen,
zij was iets lievers, iets fijners; ja iets fijners vooral.
Hij keek haar aan. In het flauwe licht der elektriese gloeilampen op het hoge
sloependek, zag hij de lijn van haar kin die teer opging en overging in de wangronding;
de mooie witte tanden lachten en lokten in het lichtomkrulde meisjesgezicht. Zo blij
vertrouwelik keken de ogen hem aan; zo blij vertrouwend wachtte zij op antwoord.
't Was immers enkel maar opdat de kinderen eens lekker pret zouden hebben. Wat
deed dan de reden van het feest ertoe? Er was toch iets dom-verstards in, dat niet te
zien. De zachtheid van een vrouw bracht je gevoel ineens weer naar de warmte van
huis en haard terug.
Hij haalde zijn beurs voor den dag, gaf haar wat zij vroeg.
‘Waarom hebt u dat niet eerder gevraagd?’ zei hij zo zacht en natuurlik, als hij
nooit tegen haar gesproken had.
Zij deed even verlegen, zei dan dat zij eigenlik aldoor iets van angst gevoeld had,
dat hij weigeren zou. Maar nu begreep Françoise pas hoe dom die vrees was geweest.
Het had immers met principes niets te maken.
‘The devil is never so black as he is painted’; helder lachte zij op.
Françoise moest even denken aan het clubje daar beneden in de salon, aan haar
triomf wanneer zij straks bij de anderen terug zou komen en een rijksdaalder zou
laten klinken op het tafeltje; aan de verbaasde uitroepen van allen, aan de
komplimentjes van Meerdink en Guignard.
Zij was opgestaan van de bank, keek over de railing naar beneden, waar in den
donkeren avond het wit der golven schuimde tegen de flanken van het schip. Zacht
en breed gleed de boot over de lange banen waarin de zee zich plooide. In regelmatig
trekken met ruime tusschenpozen hoorden zij het aanschuimen tegen het schip. Op
het hoge sloependek was haast geen schommeling merkbaar, voelden zij ook slechts
vaag het regelmatig schonken van de machine.
‘Gaat u nu al weg?’
Hij was op de bank blijven zitten, keek zacht-bewonderend naar het witte, slanke
meisje dat over de railing leunde. Eén kort ogenblik zag hij het dekoratief, zag hij
een affiche voor een grote mailboot-
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dienst: wit meisjesfiguur met blauw-zijden hoofdkapje op het sloependek van een
geweldige boot. Maar dadelik schoof dit weer weg, voelde hij weer het weke geluk
van nu eindelik te praten met haar zonder die gewilde strakheid, zonder een schichtig
intrekken van zijn voelhorens.
‘Ik heb nog zo veel te doen voor morgen,’ antwoordde zij, zonder hem aan te zien.
Maar zij bleef staan turen in het avonddonker, zij wachtte af, benieuwd wat die
vreemde jongen haar zeggen zou. Wat was haar de verwondering en de bewondering
van die anderen daar beneden? Die kende zij al lang, die verveelden haar. Maar Marti
maakte haar altijd nieuwsgierig. Die eerste weken zo neerslachtig en teruggetrokken....
zij vroeg zich vaak af, of dat om háár was geweest. En toen, na Durban en Kaapstad,
bij het kalmer worden van de zee: die opbloeiende jongens-vrolikheid; die heftigheid
werd zodra er over gewichtige dingen werd gesproken. Hoe dikwels had zij zich een
schijn van onverschilligheid gegeven, hoe vaak had zij zitten turen tegen de letters
van een boek, om zo des te beter te kunnen horen naar de frisse overmoed waarmee
hij zijn mening eruit gooide. Françoise dacht dan altijd aan een jonge cricketer midden
op het groene veld in de zon, die met een zwaai de bal naar de andere kant gooit.
Als zij Marti met anderen hoorde praten, tintelde het heimelik in haar van plezier.
Wàt hij zei kon haar niet schelen, zij had van al die kwesties geen verstand, wilden
er ook niets van weten. Maar zij genoot van de ontstelde, verontwaardigde gezichten,
van de hulpeloosheid als Marti zijn slachtoffer had vastgepraat. De deftige oude heer
van Ranshuijzen had natuurlik groot gelijk toen hij laatst een van de inlandse
bedienden loe bangsat gescholden en hem een trap gegeven had. En toch had zij een
verborgen schoolmeisjes-pret gehad, toen Marti hem brutaal-weg daarover had
aangesproken.
Hij was nu naast haar komen staan, zwijgend. In pluizige vlokken licht-verwaaide
de bovenlucht, enkele sterren wenkten tussen de vlossige wolken. Het regelmatige
aanschuimen rondom het schip deed telkens weer gevoelen dat daar een boot groot
en verlaten zwierf op wijde, lange golven door den avond. Gedempt, vervaagd door
de wind: een paar slagen van de klokkebel op de kommandobrug. Half tien.
Nu sprak hij met zachte stem over Zwitserland en over zijn tuiskomst na drie jaren
tropencampagne; hoe heerlik hij het vond
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zijn ouders weer te zien en hoe veel hij doen wilde daarginds. Dan kon hij ook weer
zeggen wat hij voelde, daar zouden zijn vrienden hem begrijpen, hun taal was de
zijne.... was het enkel de taal? hij wist het niet; maar hij had in Indië zich soms zo
wanhopig gevoeld, hij had er vertwijfelde, razende uren doorgemaakt, uren dat
niemand hem begreep, niemand wilde begrijpen; dat hij zich voelde de verstotene
uit een kring van licht....
Françoise hoorde hem aan met fijne instinktieve takt. Zij begreep niet ten volle
wat hij gemist had, nog minder wat hij verwachtte van een land waarover zij hem
wel eens schampere dingen had horen zeggen. Hield hij dan toch van dat land, hield
hij van zijn ouders? Dachten die dan net als hij? Zij had hem dat alles en nog veel
meer willen vragen, benieuwd naar de kronkelgangen van zijn wezen; zij voelde zich
een kind dat raadsels heeft opgekregen en bang is dat anderen haar uitlachen als zij
de oplossing niet te vinden weet.
Achter een enkel woord van simpatie, een vriendelike blik, een wijs-begrijpend
lachje, maskeerde zij haar vervreemding, heimelik-verheugd dat hij haar niet betrapte
en dat hij voortging met weg te schenken wat zich in hem had opgestuwd in de dorre
weken die achter hem lagen.
Hij vertelde door, blij weer die stroom van vertrouwen om zich te voelen waar hij
zo diepe behoefte aan had; en telkens als hij een verlangen, een gevoel aantikte, dat
verwant was aan het hare, knikte zij verheugd, en onderbrak hem dat ook zij daar zo
dikwels om had gelachen, dat ook zij daar wel om schreien kon; en dan vertrouwde
zij hem haar kinderliefde voor haar ouders toe, haar hang naar sommige Franse
muziek, haar afkeer van de alledaagse-mensen en haar wanhoop als zij merkte niet
buiten die omgeving te kunnen. Maar in den Haag was het zo heel anders dan in
Indië; heerlik daar weer heen te gaan. Daar waren interessante mensen om mee om
te gaan. Kende Marti Nivard?
Marti lette nauweliks op de enkele ontsporingen, wilde niet voelen dat toch hun
wezen dom langs elkaar been gleed. Hij was te ver weg in eigen gedachten, te
verheugd één avend weer vertrouwen te schenken en vertrouwen te ontvangen, te
beneveld door haar fyziek bijzijn, om te zien dat dit geen versmelting was, enkel een
tegen elkaar aanzetten van kleuren, iets van ogenblikkelike ras vervaagde bekoring.
Toen zij elkaar hartelik goedennacht hadden gewenst, en Fran-

Groot Nederland. Jaargang 20

29
çoise naar de anderen terug wilde gaan, vond zij de salon leeg: er brandde nog maar
één licht, de verdwaasde kajuitspiegels keken haar, keken elkaar aan. Het speet haar
dat zij nu niet kon triomferen met het winnen van haar weddenschap; maar zij troostte
zich met de gedachte, dat de andere verovering, die van zijn vertrouwen en vrindschap
daar verre boven ging. Zij had gevoeld dat allen in stilte voor Marti respekt hadden.
Guignard verraadde dit door zijn domme haatwoorden tegen deze soedara orang
kampong; Meerdink, wijzig maar eerlik, had hem een begaafd mens genoemd; jammer
alleen doodjammer.... en wat dan verder kwam.
Maar geen van hen had het vertrouwen en de vrindschap van Marti. Die had zij
veroverd, zij alléén en stil-juichend als éen die een nieuw lint van bizondere kleur
aan zijn gitaar gaat binden, zocht zij in de engte van de hut haar gezicht in den spiegel.
Nog twee dagen, - zei het scheepsvolk. Het schip was niet aangehouden, niet naar
Kirkwall opgebracht. Het raakte uit de kilschrale vereenzaming van de Schotse kust,
het maakte zich los uit de nevels, en stevende door een heldere herfstzon naar den
gouden open dag: de Noordzee.
De passagiers begonnen hun koffers te pakken. Nog één nacht, een moeilike nacht
door het mijnengebied, en dan zou men - tegen den avond van den volgenden dag onder Terschelling voor anker gaan. Dien nacht werd door de familievaders wakend
doorgebracht: zij speelden kaart, zij dronken veel wijn en voelden zich toch als de
wakers en weldoeners voor hun gezin. De jongeren wisten niet wàt flinker was:
meedrinken een halve nacht door, of onbevreesd voor het mijnengevaar zich te slapen
leggen. Na een kort dronkenmansgebed deden de meesten het laatste.
De nacht werd oud, - om half zes kwam rood de zonnebol boven de horizont en
verlichtte het rustige water. Het was Zondag, een goudsprankelende herfstzondag
op de Noordzee.
‘Meneer Marti? Kijkt u eens naar boven!’
Françoise leunde achterover in haar dekstoeltje, tuurde naar de twee aeroplanes
die op het schip afkwamen. Een ogenblik later cirkelden de twee Duitse vliegeniers
boven de mailboot. Luider dan het bonkige toenge-toenge van de machine, luider
dan het golfgeklots tegen de boeg en langzij, snorden de propellers, als zij vlak boven
de machtige schoorsteen bleven zweven in het gouden licht.

Groot Nederland. Jaargang 20

30
Zij stonden er samen naar te kijken, met blijde kreten van verrassing als de vliegeniers
zich wendden en weer omme wendden in sierlike bewuste vlucht door de heldere
dag.
‘As ze maar geen bomme gooie!’ hoorden zij Guignard's schetterstem op enigen
afstand. En dan weer met plagende grijns, na de verontruste uitroepen van de
nonnaatjes die bij hen stonden:
‘Wat is 't Tonnie? Takoet?’
‘O nee m'neerr, heel'maal niet bang hoor m'neerr!’
Marti had een stoel bijgeschoven, was naast Françoise gaan zitten. Vreemd, dat
zij er onder het wat schralere Hollandse licht ineens zo veel zwakker uitzag; een tere
bloem leek zij, iets ijls in de zonnige herfst.... een chrysant. Toch was zij van Europese
ouders, zij was geen Indiese. Waren er dan naturen die bij het tropenland hoorden
enkel omdat zij dáár geboren waren?
Zonder naar haar te kijken, nam Marti haar toch van ter zijde op: dat fijne
licht-nerveuze neusje, de teer blonde krulletjes als op schilderijen van.... hoe heette
zij, die schilderes uit de achttiende eeuw, die met zo'n precieuse liefde de krinkeling
van meisjeshaar behandelde...
In die donkerblauwe jersey zag hij haar zo graag; in 't begin ongewoon: hij had
zich Françoise nooit anders voorgesteld dan in het witte dunne kleedje dat zij in Indië
droeg en aan boord toen het nog warm was. Maar nu zag hij hoe veilig het weke
lichtbruin van haar huid aan de hals door dat diepe jersey-blauw omsloten werd.
strak-bevallig sloot die leuke trui om de rondingen van haar armen en haar
meisjesborst.
Was het door die gouden herfst van Europa, die daar over het water lag en zong
door de lucht? Hij wist niet, maar wéér en telkens wéér moest hij het denken: een
chrysant.
Zij was in die scherp-afgepaste kring van het schip de enige zachtheid. Het was
zó geworden, dat Marti bij allen tegen iets hards stootte, zodra hij langer met hen
praatte dan enkele minuten; en hij merkte in het geheel niet, dat de omgang met
Françoise dáárom zoveel gemakkeliker was, omdat hij met haar intuitief de stekelige
punten ontweek.
Terwijl zij nog zat te staren naar het koppel slanke vliegtuigen, dat aan de lichte
blije horizont verdween, vroeg zij hem glimlachend hoe hij het vend nu eindelik
weer in Holland te komen.
‘De reis is goddank achter de rug,’ antwoordde hij ietwat nuchter. ‘Holland is niet
veel voor mij. Ik ken er weinig mensen. En ik moet
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misschien wel éen of twee maanden wachten op het Duitse visum, vóór ik mag
doorreizen naar Zwitserland.’
Maar hij hoopte dat haar vrindschap niet enkel bij het zeewater hoorde, en dat zij
goede kameraden konden blijven, - ook op het land. Hij wist nog niet of hij naar
Amsterdam zou gaan of naar den Haag.... Zeker, zijn plan was altijd Amsterdam
geweest, maar na al wat Françoise hem verteld had over den Haag.... Och, het was
toch immers allemaal ook zó vlak bij elkaar; als je Indiese afstanden gewend bent....
Had Françoise wel eens door het Rembangse gereisd? Françoise had even haar ogen
half gesloten, keek door de gespitste oogleden heen, toen hij gesproken had van den
Haag en van hun kameraadschap.
Waarom zou zij dat gedaan hebben? Wilde zij haar gedachten verbergen? Of was
het enkel omdat de herfstzon wat te schel viel op het lichtbegolfde vlek daar voor
hen uit?
Laat in den middag toen de zon bijna was verzonken, werd aan den teerrood en
grijs gekleurden einder een zwarte stip zichtbaar: dat was het vuurschip van
Terschelling, waarbij zij die nacht voor anker zouden gaan als naast een vertrouwde
waker.
Een week na aankomst van de boot, zag Marti haar voor het eerst weer, in de pauze
van een Haagse teatervoorstelling.
Zij droeg een modieuse lichtblauwe japon van liberty-zijde en stond in de foyer
bij de palmen te praten en te glimlachen tegen een snob in smoking. Maar Marti's
groet beantwoordde zij met een verraste glimlach van herkenning; beminnelik maar
met 'n lichte terughouding vroeg zij of hij goed opschoot met zijn pas. Heerlik vond
zij het in den Haag, er was niets veranderd, en zij had zo veel oude vrinden
weergevonden, zó veel....
Natuurlik moest Marti eens aankomen; tussen vier en zessen was de geschiktste
tijd voor een teebezoek. Er kwamen altijd heel veel mensen, en daarbij zulke
interessante: van Armand le Coultre had Marti zeker al gehoord? O niet? Hé, iedereen
had het over hem. 'n Jonge boy, maar een met zeldzaam veel talent. Wanneer zij
alléen tuis was? Haha, haast nóóit. Nee, dat wa al héél moeilik te zeggen. Maar zij
zou het ook echt prettig vinden om nog eens zo als van ouds aan boord onder de
sterren te zitten praten, zo echt als goeie vrinden tot laatin den nacht....
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Haar ogen dwaalden af naar mensen en toiletten om haar heen in de deining van de
foyer; naar toiletten en mensen dwaalden zij af. En of.... o pardon, zij had niet goed
verstaan? Ja, ja zeker: eens iets groters aanpakken.... later.... zeker, zeker.... Zij was
zelfs vol plannetjes: zij had zijn wijze lessen van aan boord nog niet vergeten, heus
niet hoor!
Zij groette links, zij lachte rechts. Vriendelik gewoonte-lachje onder de schelle
elektriese lampen van de rondom gepolijste foyer.
Dus: à revoir. Zij lachte tegen hem; als tegen alle anderen.
Marti was weer alleen, ging met lomen tred weer de kille trappen op naar zijn
plaats, om tegen het verdere verloop van het laffe Engelse blijspel op te turen.
Den volgenden dag ging hij naar de konsulaten, trachtte zijn vertrek te bespoedigen.
Enkele dagen later kon hij naar Zürich reizen. Alleen.

Derde hoofdstuk.
De stationskruier in Bazel vloekte zijn heerlik ‘Herrgottstärne....’ toen hij de zware
mailkoffer van Marti ging versjouwen. Marti hoorde het; 't deed hem goed. Al dat
innig-vertrouwde om hem heen vertederde hem. De helderheid van de Zwitserse
stations en wagons, die toch weer anders was dan de beroemde properheid van
Holland; de gutturale klanken van de mensen om hem heen, afgewisseld door
tweeklanken die alleen een landsman eigen waren; de boers-zelfverzekerde oogopslag
van de mannen; de bruine grootnieuwsgierige vrouwenogen.... alles, alles was er
nog. Niets was veranderd.
Met stil, gelukkig herkenningsgevoel zat hij uit het raampje te staren, terwijl de
trein het nog groene heuvellandschap tussen Bazel en Zürich doorslierde. Vreemd....
nu zag hij niet meer wat hem den eersten dag in Europa zo was opgevallen: dat alle
bomengroen in het verschiet zo iets wolligs, zo iets kompakts had. Daar was hij dus
al aan gewend.
‘Alle Billets g'fälligst!’
Ach ja, dat was ook zo iets beminneliks van het reizen door Zwitserland: dat
eeuwige kontroleren. Lachend reikte Marti voor de vierde maal zijn kaartje aan
dezelfde kondukteur, die met stugge ernst knipte en verder ging.
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Zürich - blauw en witte warreling van elektriese trams op het stationsplein; gele
herfstzon op het asfalt van de Bahnhofstrasse die wijd-open de reizigers wilde
opzuigen in zijn groot-steedse winkelstraatgezelligheid. Taxi's cirkelden rondom het
goedige standbeeld van Alfred Escher die nog altijd met zijn domme rug den
aangekomen reizigers half belette huns weegs te gaan.
Getoeter van auto's; wat druk en nijdig gebel der vieve blauwwitte trems.... maar
toch: hoe veel gezelliger, eigener was het, hoe veel liever en ‘heimeliger’ dan dat
rauwe Hollandse zeehavengedender in Rotterdam.
Zie, o zie, daar zag je door de huisspleten heen al de hoge terrassen oprijzen van
den Zürichberg, met de wuivende boomgroepen in de zon. Even daar te mogen staan,
- of nog verder, bij Dolder, en dan heel de stad met zijn grijze, vertrouwde
Munstertorens en zijn heerlik meerbekken, omkransd van dorpen en hoge heuvellijnen
te kunnen overzien....
Maar neen. Eerst naar huis, naar de kleine stille straat in Hottingen, naar het
winkeltje waarop stond: Gottlieb Marti-Schneeberger. Dat had er altijd, altijd gestaan.
Hij kon zich den tijd niet herinneren dat het er nog niet was.
Moeder stond in de winkel. Zij was alleen. In het kamertje achter de winkel kuste
zij hem; hoe zacht en hoog en vreugdig klonk haar stem aan zijn oor. Eindelik was
haar Heiri er weer, eindelik.... En toen hij achter de vriendelike bril haar betraande
ogen zag, dan haar haren die wat grijzer, de trekken om haar neus iets dieper
geworden... toen voelde ook hij het kinderlike in zich losweken en zijn ogen brandden
vochtig toen hij nog eens zijn arm om haar hals sloeg en haar hoofd zacht naar zich
toe trok.
Hoe blij was hij dat zij er zo best uit zag. Had zij gedacht dat hij eerder zou komen?
Niet? Nog later? Ach, er was niets te telegraferen, alles was onzeker in dezen
oorlogstijd. Twee weken was hij nu al van de boot af. Eerder komen? Nee, onmogelik
moedertje, heus onmogelik. Zo'n pas moet getekend worden in Berlijn....
Lachend weerde zij zijn betoog af.
Dat wist zij wel, dat hoefde hij niet uit te leggen. Vader had het gezegd, en in de
kranten stond het immers ook. Maar toch hoop je altijd dat het anders zal gaan....
toch blijf je in stilte hopen.... Tegen Vader had zij er niet eens over gesproken.
Maar van morgen had zij gedacht dat Heiri komen zou. Waarom?
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Och, zij wist zelf niet. Het was de dag vóór Allerzielen en dan was 't altijd stil in de
winkel, ieder jaar was dat zo. Zij had 's nachts in bed er nog eens over gemijmerd:
als hij nu maar komt als er niemand in de winkel is; en toen had zij gedacht dat juist
morgen zo een stille dag placht te wesen. Neen, nu moest Heiri niet lachen.... wat
was zijn gezicht toch bruin, kwam dat nu enkel door die zon?.... zij wist wel wat
Heiri dacht! Maar dat sprak toch van zelf wat zij gedaan had, als er wèl mensen in
de winkel waren: zij zou gezegd hebben dat dat haar zoon uit Indië was en dat zij
dus geduld moesten hebben, éven maar.... Toch was 't zó veel prettiger geweest.
Trring! ging de winkelschel. Bedrijvig dribbelde Moeder de achterkamer weer
uit. Marti keek rond naar de oude bekende familieportretten. Die staarden hem aan,
onverwonderd. Het was of sommigen hem toeknikten en hem noemden bij zijn naam.
Dat kiekje bij het raam was nieuw: o, dat was Vader te midden van zijn kaartklub,
dezelfde foto die ze hem naar Indië hadden gestuurd, omdat Vader daar zo best op
stond.
Den derden avend na Heinrich Marti's terugkeer, vroeg hem zijn vader of hij nog
dacht op te blijven. Moeder had om half tien den mannen goeden nacht gewenst en
Vader haalde dan een halve liter Fendant de Valais; wanneer er ten minste iemand
met hem meedronk.
Als jongen van vijftien jaar reeds, was Marti zijn vader krities gaan bekijken. Hij
kon het niet helpen. Terwijl hij bij moeder enkel maar haar liefde, haar goedheid
voelde en met genegenheid sommige kleine eigenaardigheden in haar doen aanzag,
hinderde hem in vader een heel geslacht, een heel volk. Voor hem was Vader het
tiepe van de Duits-Zwitser. Hij had gedacht dat hij met andere ogen Vader zou
aanzien, nu hij drie jaren van huis was geweest. Een uur na hun eerste, hartelike
begroeting, wàs het er alweer. Hij had iets over Indië gezegd, Marti had hem
tegengesproken, Vader had het niet geloofd, had wereldwijs gelachen.
Zo was de Zwitser, - moest Marti denken. Onwetend van al wat er in de grote,
wijde wereld omging, nieuwsgierig ernaar, leergierig vaak.... en dan ten slotte zwijgen,
om niet-begrijpen te verbergen; of dom-lachen.... om zijn wanbegrip te laten blijken.
Zo als Vader dacht, zo dachten er duizenden in Zürich. Zo als Vader leefde, zo
leefden er duizenden en tienduizenden. Dag-in dag-uit.
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Des morgens staat hij vroeg op, 's winters vóór zevenen, 's zomers half zes. Hij
scharrelt wat in het tuintje, gaat de bonen begieten of spit de grond wat om, vraagt
koffie en ontbijt, is weinig spraakzaam en trekt om half acht naar de stad, naar zijn
bùreau. Accent op de eerste lettergreep. Daar telefoneert hij wat, schimpt op één der
bedienden, doet zijn zaken af en kijkt de krant in. Alles in het langzame tempo van
een ietwat gezetten en gezeten burger. Precies twaalf uur is hij weer tuis. Het bureau
is gesloten en blijft voorlopig gesloten. En de winkels in de stad ook. Ze zijn gesloten
en blijven voorlopig gesloten. Alsof je in Indië was! Alle winkelruiten in de stad
worden met grauwe, ijzeren rolluiken bepantserd. Rak - rak - rak! hoor je om twaalf
uur langs alle asfaltstraten: al die grauw-grijze brandschermen gaan neer; het stadleven
sterft uit.
Ook de deur van het winkeltje Gottlieb Marti-Schneeberger in Hottingen wordt
op slot gedraaid. In het achterkamertje gaat men klokke twaalf uur zwijgend aan
tafel. Een enkele maal vertelt Vader wat die Russen nu weer gedaan hebben, en dat
de krant zegt dat er hoe langer hoe meer buitenlanders in Zwitserland komen, die als
parasieten knagen aan ons onovertroffen, demokratiese staatsleven. Doch meestal
wordt er gegeten en gezwegen. Toen zij kleine kinderen waren, was hun het praten
aan tafel zelfs streng verboden.
Half één is vader klaar en staat op. Hij gaat op de sofa liggen, schuift een kussentje
onder zijn hoofd, waarop - lang geleden - moeder borduurde: Nur ein
Viertelstündchen. 's Zomers blijft hij slapen tot over tweeën. Moeder zegt, dat hij
ook zo vroeg op is geweest. Des winters maakt hij het korter. Vader gaat dan om één
uur naar een naburige kroeg en speelt met de vrienden Zuger Jass of Handjass. Zij
drinken zwarte koffie met kirsch. De geest wordt nu voor 't eerst van den dag wat
levendig. Nieuwtjes uit de buurt worden smakelik verteld, er wordt met vloeken en
met animo gescholden op de buitenlanders, ‘wo eusere Stuabe verhockche tüend’,
en op de arbeiders die maar hoe langer hoe brutaler worden. Dan dansen weer over
het speeltafeltje heen: Eiche, Schelle, das Näll en de andere kaarten van het Jass-spel;
totdat het kantoortijd wordt. In den namiddag is vader daar op zijn post, een trouw
soldaat in 't leger van Mercurius. Zijn humeur is beter dan in de morgenuren, hij sluit
een voordelig postje af, wellicht nog een, en nog éen door de telefoon. Het leven is
nog zo kwaad niet.
Om zes uur naar huis. Het avondeten verloopt gemoedeliker,
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langzamer dan het middagmaal: er wordt wel eens wat gepraat. De avend is gauw
genoeg om. Tegen negenen beginnen ouders en kinderen te gapen, om half tien zijn
alle vuren en lichten gedoofd en slaapt de hele familie. Een enkele keer gaat Vader
ook nog 's avends even naar het café op de hoek. Doch meer dan éenmaal avondkroeg
per week zou niet stroken met zijn opvattingen van soliditeit en moraliteit. Als
jongmens.... nu ja. Maar hij is al acht en twintig jaren getrouwd, en dan komt dat
niet te pas.
Zó zag Marti zijn vader. Wereldwijs, voor zo ver als de Duits-Zwitserse kantons de
wereld betekenden. Reeds voorbij Bern, bij de Welschen van Fribourg, Lausanne,
Genève, zette zijn wanbegrip in. Van het Italiaanse deel van zijn kleine land, snapte
hij nog minder. Hij gluurde er in als in een exoties museum. Buiten de grenzen werd
al wat er gebeurde, al wat zich voordeed, bij Zwitserland vergeleken; gewogen en
te licht bevonden.
De gelegenheid om wat meer van de wereld te zien had Vader niet gehad; hij kon
dat niet helpen. Maar was dat een reden - zo moest Heinrich Marti telkens denken om dan ook maar bot en boers tegenover heel het wereldgebeuren te gaan staan?
Marti miste het besef dat het éen samenhing met het ander. Hij zag het bekrompene
in zijn vaders denken, maar het ontging hem dat haast niemand er toe kàn komen,
zich diep een wereld in te denken, die hij nimmer heeft gezien en nooit langer dan
wellicht enkele dagen zàl aanschouwen. Meevoelen met vreemde volkeren of rassen,
is mogelik voor éen die land en volk heeft leren kennen, en dan tuis het geziene
overdenkt, zijn opnamen ontwikkelt met hulp van anderen. De belangstelling van
hen die steeds tuis moesten blijven, is gedoemd inéén in schrompelen tot huis en
haard; kleiner en kleiner wordt hun wereld, - groter, grotesker, steeds dwazer wordt
hun die daarbuiten.
Vader had gegrinnikt en wereldwijs gezegd, dat de krant waarop Heinrich zich nu
geabonneerd had, hem wel niet lang bevallen zou. Heinrich had dat misschien vroeger
wel eens aardig gevonden, - maar in die jaren was er zóveel veranderd. Er was een
andere man aan die krant gekomen, een echte gemene schetteraar. Daarbij niet eens
een Zwitser! De man was 'n papieren Zwitser, of zijn vader was er éen geweest. In
elk geval: een echte Zwitser was het niet. En dat moest nu schelden, dag-in dag-uit,
op onze goede volkszeden
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en gewoonten. Waarom ging die Duitser niet naar zijn land terug, als hij alles hier
zo slecht en zo verkeerd vond? Hè?!
Heinrich had weinig geantwoord; hij was aan het zoeken - zo trachtte hij Vader
af te poeieren - naar al wat hier al zo veranderd was in dit land.
Maar half bevredigd, had de oude Marti iets gebromd, wat op een verwensing van
het krantje en zijn lezers geleek, om zich verder in de beursberichten te verdiepen.
Doch 's avends klampte hij zijn zoon weer aan, nadat hij hem en zichzelf een glas
goudgele landwijn had ingeschonken. 't Was over half tien, Moeder was na wat kleine
bedrijvigheden naar bed gegaan en had de mannen samen gelaten onder het stille
lamplicht van de woonkamer.
Nu en dan rustig strijkend met de rechterhand langs zijn korte peper-en-zoutbaard,
had Vader verteld, hoe hij 's middags voor zaken naar Winterthur was geweest. In
de trein terug had hij Sulzer ontmoet, de grote machinefabrikant. Diens zoon, opende
een kantoor van de firma in Soerabaja en van hem had de oude Sulzer gehoord, hoe
Marti in de Hollandse bladen daarginds had geschreven. Taktloos, was het geweest;
'n sterk gebrek aan takt tegenover de Hollanders daar. Sulzer had dat pas gezegd,
nadat vader Marti erop àan had gedrongen. En hij had de pil nog verguld: iedereen
was verbaasd geweest dat Heinrich zo handig in de Hollandse taal schreef.
‘Papa Sulzer is een heldere kop,’ spotte Heinrich, ‘maar dat zoontje in Soerabaja
is of een ezeltje, of een schavuit. Ik ken hem wel en ik vind 't het waarschijnlikst dat
hij stom is. Enkel maar een ezel!’
Bedaard, maar met zekere rechtzinnige waardigheid, vroeg Vader naar
bizonderheden. Iemand als Sulzer - er klonk respekt in Vader's stem als hij den naam
van den groot-industrieel uitsprak - zei dat toch maar niet zonder enigen grond. Uit
Heinrich's brieven was het Vader ook nooit duidelik geworden, waarom hij indertijd
uit den handel en in de journalistiek was gegaan.
Het was stil in de kamer, toen de oude Marti uitgesproken had en op antwoord
wachtte. Aan de manier waarop Vader langs zijn korte even-grijzende baard streek,
zag Marti, dat het den ouden man moeite kostte dit alles te bespreken. Hij maakte
zich ongerust over zijn zoon, die al een paar maal sedert zijn terugkomst uit het
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verre land, woorden had gezegd die in het oude Hottinger huis nog nooit waren
gehoord.
Het lichtgebruinde jongensgezicht onder het stille lamplicht keek ernstig naar de
overzijde van de tafel, waar Vader in zijn eigen ouderwetse leunstoel, half weggezakt,
zat te wachten. Hij voelde medelijden met den ouden man; jong en stevig was Vader
nog van lichaam; 'n echte vijftiger. Maar hoe oud al in zijn denken! De zorg, zorg
enkel om zijn zoon en diens toekomst, lichtte uit de grijze, niet onvriendelike ogen.
Marti kon niet dadelik antwoorden. Hij spande zich in bij het denken, hoe hij Vader
iets kon vertellen van de vreemde toestanden en de zo geheel andere geest in dat
verre, verre Oosten. Hij zou Vader's gedachten wel eens willen lezen, hij zou wel
eens willen zien hoe deze in Zwitserland verankerde mens zich Indië voorstelde,
enkel maar de uiterlike voorstelling van het land. Marti moest glimlachen: zeker een
mengelmoes van bijbel-illustraties, geprojekteerd op de Duitse Max
Havelaar-vertaling. Langzaam begon Marti dan te vertellen. Hij wilde zijn woorden
zó kiezen, dat Vader hem kon begrijpen, en zich niet stootte aan sentimenten, waarvan
Vader's krant zei dat het holle frazes waren. Doch toen hij verder kwam, trok de
uitlegging den uitlegger mee: hij sprak vlugger en vlugger en raakte ongemerkt de
verstandhouding, het volle contact met Vader kwijt....
Een paar maal had de oude man van ja geknikt, toen zijn zoon vertelde van de
eentonigheid en de afmatting van het tropiese kantoorleven. Ook toen Marti verhaalde
van het merkwaardige, het ongekende dat zulk een nieuwe wereld bood en van de
behoefte zich in die vreemde verschieten te verdiepen. Ja, ja zeker: dat begreep hij.
Dat had hij zelf ook altijd gedaan: hij had de ogen de kost gegeven, de enkele maal
dat hij eens iets van het buitenland zag; hij gaf de ogen de kost.
Doch een vervreemding, een verkilling was over hem gekomen, toen zijn zoon
gezegd had, dat als hij zich verdiepte in wat hij daar zag om zich heen, hij sterker en
sterker voelde, hoe dat gedweëe en vernederde bruine ras door de blanke overheersers
eenvoudig misbruikt werd, misbruikt om eigen zak te bevoordelen en binnen tien of
twintig jaren schatrijk naar de oude wereld terug te reizen. Daar leefde en daar leed
een volk met een prachtig verleden. Een volk dat nog eens voor 't laatst - een eeuw
geleden - beproefd had zich te bevrijden van die vreemde overheersing, maar ten
onder gebracht
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was, voor goed. En nu regeerden over dit schitterende, heerlike eiland een handjevol
Hollandse kruieniers, die zaten te cijferen en te exploiteren, te konkelen en uit te
buiten; zij prevelden etiese leuzen over hun liefde voor den Javaan, en ondertussen
richtten zij nieuwe banken op, die geld voorschoten aan suiker-fabrieken waar de
grofste misstanden, de diepste koelie-ellende heerste. Fabrieken die als strakke witte
paleizen lagen tussen de palmen en suikerrietvelden. Of ze lieten nieuwe kranten in
breed formaat verschijnen, waarin de vetgemeste blanken werden opgehemeld als
pioniers der beschaving, als ontsluiters van maagdelike bossen en terreinen en als
verschaffers van werk aan duizende luie handen....
Sterker en sterker had hij de afkeer van deze Europeanen-wereld gevoeld, en hij
had er enkelen - héél enkele mensen maar - gevonden, die begrepen dat hij naar deze
dingen vroeg. Toen was er in Semrang een redakteursplaats opengekomen bij het
enige dagblad, dat wel eens iets durfde te zeggen in dien geest. Hij had zich
aangeboden, en was dadelik benoemd, hoewel hij in 't begin nog slecht de taal kon
schrijven. Hij had de betrekking gekregen, omdat er daarginds altijd gebrek was aan
Europese krachten. Heftig had hij geschreven in dat dagblad; nooit laag-persoonlik,
hoe dikwels ze ook geprobeerd hadden hem neer te halen tot op het peil der Indiese
schandaal-journalistiek.
Heinrich wachte even; hij zag de toenemende wrevel in Vader's ogen, de onwil,
en het licht-nerveus trekken der onderkaak met de warrige grijzende baard. Dan wat zachter - vroeg hij zijn vader, of die nu begrijpen kon, waarom hij over het
oordeel van zo'n mosterd-jongen als die jonge Sulzer de schouders ophaalde.
De oude Marti zweeg even, nam dan bedachtzaam een teug van den landwijn, die
flonkerde geel in het glas onder de hoge kamerlamp.
‘Ik had gehoopt toen jij drie jaar geleden naar Indië ging,’ begon hij op zachten
maar bitteren toon, ‘dat je wat zou kwijt raken van je onrijpe jongensideeën; dat je
plezier zoudt krijgen in werken; zodat je er na een jaar of zes een positie zoudt hebben,
waarop wij allemaal trots konden zijn. Daarna - had ik zo gedacht - konden wij altijd
nog zien. Je hadt weer terug gekund naar Indië, als je dat gewild hadt, je hadt ook....’
even hield hij op, rukte ietwat onwillig met den schouder - ‘hier zaken kunnen
beginnen. Ik heb wel wat geld. Jij bent onze enige; je hadt bij mij kunnen komen;
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je hadt ook eigen zaken kunnen beginnen als je dat liever hadt gewild.’
Weer zweeg vader Marti even, en het was alsof dit zwijgen Heinrich nog meer
griefde dat het weinige dat zijn vader gesproken had.
‘Maar Vader, begrijpt u dan niets van....’
‘Ach jawel, jawel,’ viel de ander zacht verwijtend in de rede, ‘dat is natuurlik
allemaal heel mooi en goed, maar.... maar iemand komt niet vooruit in de wereld
met zulke teoriën. Je schiet er niets mee op. En ik had zo graag gewild, dat je dàt
daarginds had ingezien en dat je het roer hadt omgegooid.’
Hij schudde het hoofd. Hij was niet driftig, niet heftig, zo als hij vroeger bij zulke
gesprekken altijd werd. Heinrich Marti verwonderde zich daar in stilte over, terwijl
hij gespannen tuurde naar het sparkelende wijnglas en naar een groten, ernstigen
barometer die met verveeld aangezicht aan de wand hing. De lange hangklok tikte
met vermanenden regelmaat.
En ineens voelde Heinrich van dit alles de weeë burgerlikheid, plots kroop in hem
op de walging tegen deze gehele platte sfeer van bekrompen vermaning: alles
vermaande, vermáánde hier in Zwitserland. Dat Moeder naar bed was gegaan, leek
hem een vermáning tot braaf en geregeld leven. Vader vermáánde met zijn
zacht-verwijtende woorden tot den verloren zoon; de barometer vermáánde met zijn
strakke, eigenwijze gezicht en de oude klok vermáánde door zijn zelfingenomen
tik-tak, tik-tak.
Hij had het de laatste dagen zó gewild, dat hij zelf kalm zou blijven als Vader
begon over verleden en toekomst; kalm wilde hij blijven, al wond Vader zich nog
zo op. Hij bemerkte niet dat alles omgekeerd verliep: Vader was bedroefd maar niet
heftig, terwijl hij, Heinrich, in stilte optoornde tegen dit huisbakken wanbegrip van
zijn geest, tegen de miskenning van een overtuiging die in den loop van zijn bloed
zich had ingevleid.
Eindelik, met een stem trillend van niet-meer-te-beheersen ontroering, viel hij uit.
Nooit, nooit had Vader hem begrepen. Vroeger niet, nu nog niet. Hij scheen niet te
kunnen beseffen dat er nog iets anders was dan geldverdienen en achtbaarheid en
handdrukjes op de trem van 'n direkteur der Nationalbank of van een Regierungsrat.
Wat Heinrich daarginds had gedaan, voelde hij als.... ja, als een brok beschaving dat
hij daar gebracht had. Dat klonk dan misschien verwaand of taktloos - haha! taktloos
- maar hij
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voelde 't zo. Anderen brachten misschien beschaving door spoorwegen aan te leggen
in de tropen of er zaken te doen in jenever of opium, maar hij noemde d i t
beschaving....
‘Opruiing van mensen die tevreden waren met hun lot,’ verweet de vader mat. ‘En
dat nog wel in een vreemd land; in een land waar je volop gastvrijheid genoot. Het
is droevig; voor je ouders en voor je eigen toekomst. Maar ik wil niet strijden met
je over die dingen. Dat deed ik vroeger, toen je een jongen van achttien of van twintig
was. Nu is het te laat. We staan ver van elkaar, jongen. Erg vèr....’
Hij schudde het grijzende hoofd, mismoedig. Dan stond hij op, schonk nog eens
de glazen in, vouwde de avendbladen op, die verfladderd lagen over het saaie
bruingele tafelkleed, en voegde ze proper in een vak van de krantenhanger, waarop
gekronkeld stond ‘Zeitungen’, in gotiese letters. Hij liep de kamer op en neer, de
handen in de zakken, maakte een enkele keer zijn vaste beweging: het strijken langs
het peper-en-zout-baardje. Buiten over de donkere avondtuintjes been, flauwde het
geluid van een trembel. Dan was weer alles stil.
‘'t Spijt me Vader....’ begon Heinrich, die ietwat beschaamd na zijn uitval, was
teruggezakt in de leunstoel bij den haard.
Zijn vader maakte een afwerende beweging met de hand.
‘Doet er niet toe, jongen,’ klonk verdrietig het antwoord. ‘We hadden - je moeder
en ik -.... 't ons alles zo ànders voorgesteld. Maar.... maar ik heb nu ten minste van
je gehoord hoe diep dat alles zit. Misschien wel goed....’ liet hij er na een beklemde
stilte op volgen, - ‘misschien wel goed dat we 't maar weten.’
Dan, schijnbaar zonder verband met het vorige, vroeg hij, waarom Heinrich niet
getrouwd was. Die keek even op; Vader zag het lichtgebruinde, open jongensgezicht,
nog licht-verhit door de korte heftigheid van zo even, dat glimlachte, bevreemd.
Strak en ernstig keek de vader hem in de ogen. Marti haalde de schouders op.
‘Ik heb nooit iemand ontmoet die zo'n sterke indruk op mij maakte, dat....’
Langzaam en zacht antwoordde de oude man, dat het geen nieuwsgierigheid was;
hij vroeg het enkel, omdat hij dikwels moest denken aan Heinrich's toekomst. Niet
dat hij hem wilde haasten...., dat wist Heinrich toch wel, nietwaar?
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De ander knikte van ja, geruststellend; daarover was geen misverstand mogelik.
Vader Marti sprak ernstig, overredend. Op den duur wilde Heinrich immers weer
zorgen voor zich zelf; dat was altijd zijn trots geweest en dat had Vader altijd
gewaardeerd. Als Heinrich getrouwd was, getrouwd met een lief, verstandig meisje
dat van hem hield - en die wàren er toch werkelik nog wel in ons goede land - dan
zou hij serieuzer denken over de toekomst, dan zou hij weten wáarvóor hij werkte.
En wie weet zou hij ook weer meer gaan houden van zijn geboortegrond, van zijn
eigen Zwitserland. Een mens zonder vaderlandsliefde kon toch geen gelukkig mens
zijn. Iemand was arm wanneer zijn hart niet warm klopte bij het zien van ‘das weisse
Kreuz im roten Feld’; iemand was beklagenswaardig, die....
Wrevel kropte weer op in het gemoed van Heinrich; bittere, puntige woorden
welden hem naar de keel over liefde voor een land met bekrompen boeren en grove
spekulanten en.... en.... Doch erger nog zat hem dwars de raadgeverij. O vervloekt,
en eeuwig verdoemd die Zwitserse raadgeverij. Iedereen in Duits-Zwitserland die
een kennis tegenkwam, begon met een schoolmeesterachtig ‘Also loset Sie....’ en
dan volgde er een waarheid die vast en zeker niet waar was voor dien anderen mens.
Vader had dat ook altijd en altijd gehad, die miserabele behoefte om goeie
raadgevingen uit te delen. En tegen buitenlanders was het nog erger. Die werden
bedòlven onder goeie Zwitserse raad!
‘Ach vader,’ - Heinrich deed een uiterste poging om zijn geirriteerd-zijn achter
een bitter glimlachje te doen wegschuilen - ‘U zei daarnet zelf, dat wij heel ver van
elkaar stonden. Zouden we dan niet liever die gemoedelike raadgeverij.... U meent
het goed, dat weet ik wel. Het is alleen maar....’
Geraakt, maar op bedaarden toon, antwoordde de oude man, dat hij meende dat
iemand toch van zijn vader nog wel een raad kon aannemen. Niemand was daarvoor
te oud en te wijs.... al hadt je nog zo veel van de wereld gezien.
Heinrich zuchtte en zweeg. Hij dronk van zijn glas landwijn, stond op van zijn
stoel en strekte zijn ledematen uit. Hij was stijf geworden van het lange zitten, hij
voelde behoefte wat frisse lucht te happen; aan boord klom je naar het hoge
sloependek om alle dufheid van de rooksalon te laten wegwaaien.
Hij bracht de koele hand aan het voorhoofd. Eén woord van
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Vader had zich daar achter vastgenesteld, dieper en dieper: Toekomst. Dat was juist
wat hij hem nog zeggen wilde. Nu? Of later? Het zou in beide gevallen even hard
voor Vader zijn het aan te horen.
De oude zat weer in zijn leunstoel, lichtvoorovergebogen, zwijgend. Vader dacht
na. Hij had willen zeggen, heel voorzichtig, dat Emmy Schindler nog altijd niet
verloofd was. De ouders kenden elkaar goed, de Schindlers en de Martis: mevrouw
Schindler kwam uit kanton Glarus, net als Heinrich's moeder. Het meisje was nu zes
en twintig, lief, verstandig, wel knap. Heinrich had haar vroeger wel gekend, mocht
haar wel. Iedereen had toen gedacht.... Maar de vader miste de moed verder door te
denken, en zijn gedachten uit te spreken.
Hij hoorde opeens hoe zijn zoon's stem hem op gejaagden en stelligen toon
toesprak. Te zeer in eigen denken bevangen, begreep de vader hem te nauwer nood.
Dan hoorde hij zeggen hoe toekomst, toekomst wat ànders was dan de meesten
meenden. Voor hèm, voor Heinrich ten minste. Hij wilde en hij kon niet meer denken
aan carrière maken, aan geld verdienen en zorgen voor een eenzaam, burgerlik
bestaan. Hij ging niet meer naar Indië terug, hij wilde ook niet hier blijven: hij was
de toestanden en begrippen hier ontgroeid, hij had het gevoel alsof zijn ouders, of
zijn vroegere vrienden, iedereen hier in Zürich een andere taal waren gaan spreken.
Als iemand zei ‘eerlikheid’ dan moest hij zich eerst indenken wat die man ook weer
eerlikheid noemde; wanneer Vader sprak van ‘toekomst’, dan bedoelde hij: geld
verdienen, en liefst véel geld verdienen. Zo was het met alles, met alles....
Even hield hij op; dan nog gejaagder, op en neer lopend in de kamer, sprak hij het
eindelik uit, scherp en duidelik: naar Sinzheim ging hij, morgen ging hij er heen.
Daar was zijn toekomst. De mensen daar bouwden wat nieuws op, wat groots, iets
dat nog nergens bestond op de wereld. Daar zou hij weten waarvoor hij leefde.
‘Heinrich!’
Vader beefde, zo als vroeger wanneer hij driftig werd. Vijandig zag Heinrich hem
aan.... merkte dan aan het zenuwachtig trillen van de onderlip, dat zijn vader niet
driftig was, wel diepbedroefd en geschokt.
Dat kon, dat mocht Heiri niet doen. Zijn stem klonk hees en hulpeloos van
ontroering. Hij zou niets zeggen over die mensen daar.
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Wat hij van ze wist was slecht en gemeen: verleden maand zaten de meesten nog in
de kerker. Hij won alleen.... alleen maar zeggen: God, God mijn jongen....
De oude man snikte, snikte heftig, het hoofd steunend op de elbogen.
Heinrich beet zich de lippen, wendde zich af. Hij voelde hoe ook zijn ogen vochtig
werden; 't was hem als werd hij naar beneden getrokken door zachte, weke armen
die zich strengelden om hem heen.... Hij wilde niet daaraan toegeven, hij kantte zich
tegen het toegeven aan een vertedering die nu boven dreef, om stràks neer te slaan
als berouw; berouw om ontrouw aan het beste wat in hem was. De handen in de
zakken om zich een houding te geven, perste hij de nagels in het vlees toen hij Vader's
snikkend verwijt moest aanhoren:
‘Je moeder, jongen.... je arme, lieve moeder.... Ze hoopt nog zó.... ze verwacht zo
zéker dat je hier blijft.... en eindelik mijn hulp wordt.... en dat je....’
Zijn stem brak stuk in tranen. Eentonig tikte de klok, weer hoorde Heinrich door
het nachtelik zwijgen daarbuiten heen, verwijderde klank van een bel en dan over
de achtertuintjes, het aangonzen en weer afgonzen van de elektriese trem.
Zacht en dringend vroeg dan Vader Marti waarom, - waarom dan toch. Als het
dan niet anders kon, als Heinrich niet anders wilde dan dàt, - stond toch de politiek
in 't eigen land voor hem open. Er waren toch partijen die graag jonge krachten
hadden en die waarachtig wel de vooruitgang wilden; natuurlik zonder te vervallen
in uitersten. Alles was beter dan in een vreemd land oproer te maken en oproer te
steunen; het bloed vloeide er langs de straten. Waarom het leven te wagen voor....
ja waarvoor eigenlik? 't Volk daarginds was al ongelukkig genoeg door den verloren
oorlog. Moest het nog ongelukkiger worden? Hij vatte zijn zoon zacht bij de
schouders; haast smekend klonk het:
‘Denk daar eens over, jongen. Toe, denk daar ten minste een paar dagen over....
Doe geen onbezonnen dingen. Wij houden toch van je, je Moeder en ik; wij houden
toch immers van je. Jongen, mijn jongen,’ drong hij aan.
Het was Heinrich alsof de ijskorst rondom zijn denken langzaam smelten ging;
het was geen nieuwe zon, het was een triestig-duistere motregen die alles wilde
verdooien wat zich de laatste weken in hem had gekristallizeerd.
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Hij ontweek Vaders blik; het licht-gebruinde ernstig-gespannen, gezicht tuurde langs
den ander been, ergens naar een dood punt, naar een punt dat dood was en toch
levend: de vermanende, nuchtere barometer aan de wand.
Langzaam schudde hij dan van neen. Hij maakte zachtjes zich los uit de
vertrouwelike greep van Vader, en terwijl zijn onderlip vreemd trilde en trok van
innerlike beroering, gaf hij te kennen dat hij wilde gaan rusten: het was al laat. Hij
wist wel - zo trachtte hij nog Vader's smart te stillen.... dat zijn ouders de beste en
hartelikste bedoelingen hadden. Maar zij stonden zo ver van elkaar.... zo hopeloos
vèr.... Hij wilde proberen Vader's raad te volgen: een paar dagen denken vóór hij
zijn besluit uitvoerde. Hij wilde het proberen. Misschien.... als Vader zich eens
indacht.... 't zich zó voorstelde: wat hij, Vader, zou doen als zijn vaderland in gevaar
kwam of als men.... maar ach nee, vergelijkingen hielpen zo weinig....
Hij stak Vader beide handen toe om hem goeden nacht te zeggen; de grote blauwe
ogen keken recht in de trouwhartig-doffe blik van den man voor wien Heinrich als
kind genegenheid, maar vooral stille eerbied had gevoeld; en later vervreemding,
soms verstrakkend tot afkeer. Tans voelde hij medelijden, enkel een teer en machteloos
meelij, zo als hij nog nooit voor Vader had gevoeld.
In bed lag Heinrich te staren naar het duister van het vertrouwde kamertje waar hij
van zijn kinderjaren af had geslapen. Door het open raam gleed de koele nacht naar
binnen: het was November, maar windstil waren de nachten en zonder gerucht. De
laatste trems waren reeds lang afgegonsd naar de remise; een enkele maal heel in de
verte kon hij de Kirche Fluntern de kwartieren horen slaan.
Hoe zwaar viel het te volvoeren wat hij had besloten. Hij had zich alles voorgesteld
zo als het vroeger was: tien jaar geleden had hij als schooljongen exkuus moeten
vragen aan den direkteur van de Kantonschule. Vier jaar geleden had hij naar Indië
gewild. Bij zulke kwesties hadden Vader en hij star tegenover elkaar gestaan en
driftig had hij zijn wil doorgedreven. Nooit had hij het gevoel gehad dat deze kleine,
sterke man met zijn taaie wil verdriet kon hebben, verdriet tot-tranen-toe over deze
vervreemding van zijn kind. Was Vader anders geworden? Was hijzelf veranderd?
Was het zó, dat
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je als jongen van twintig enkel zag, dat een vader ouderwetse vooroordelen had, en
na vier jaar scheiding door alle nevelen van vooroordeel en wanbegrip heen zag
doorbreken: het licht van genegen vaderliefde?
Eens was er een voldoening, een genoegen in geweest niet te doen wat hij wilde.
Tans was er enkel de smartelikheid, niet te kunnen doen wat de oudere vriend
verlangde.
Weer kwam van de hoge heuvel achter Hottingen de nachtelike kwartierslag van
den kerktoren Fluntern. Marti dacht aan zijn Moeder. Met Vader was het gesprek
moeilik geweest, vol snikkende, verbeten teleurstelling en wanhopig ontwijken van
elkanders ogen....
Hoe zou het zijn met Moeder? Het zou gaan als altijd: Vader zou met Moeder
spreken; Moeder zou horen, zwijgen, zacht-schreiend haar werk doen in huis. Tot
het afscheid kwam.
Zo was het geweest met alles wat er gebeurde. Maar was het eigenlik wel goed
zo? Met een ruk richtte Heinrich Marti zich op in zijn bed: staarde naar de langgerekte
tuinen die beneden droomden in gedempt maanlicht. Waarom, waarom moest het
met Moeder altoos zó gaan en niet anders. Waarom zou hij haar niet trachten duidelik
te maken wat Vader niet meevoelen kon: dat 't zijn heerlike, brandende plicht was
mee te helpen de wereld op te stuwen hooguit boven het jammerlike van iederen dag.
Zou zij.... zou Moeder hem begrijpen? Voorovergebogen van ingespannen denken,
de ogen schroeiend heet in den nacht, trachtte Marti zich voor stellen hoe Moeder
hem aan zou horen....
‘Neen,’ - zei hij zacht - ‘neen; zij zou niet begrijpen. Zij zou zeggen: Dus je gaat
van mij weg? En dan zou zij uitbarsten in tranen.’
Moedeloos liet Heinrich zich achterover zakken in de kussens. Zijn besluit stond
vast, het stond in zijn denken recht-overend als een vreemd afgodbeeld, zo als hij ze
had lief gekregen bij het zien van Indiese tempels. Zijn besluit stond vast, al dagen
lang; niets kon het doen wankelen op zijn voetstuk. Noch het vreemd-overstelpende
dat Vader onder hun vervreemding waarachtig leed, noch de nieuwe slag die hij
Moeder in haar nog verse wond moest toebrengen, konden hem weerhouden. Het
moest. De vraag was enkel: Hoe deed hij de ouders het minste pijn?
Hij overdacht Vader's raad en zijn eigen belofte; hij zou tràchten die raad op te
volgen. Als hij dat nu werkelik deed.... zijn besluit
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nog enkele dagen overdenken....? Neen, dat was verkeerd. Niet omdat het besluit de
druk van langdurige overdenking niet zou verdragen. Maar het zou een kwelling
worden voor Vader en Moeder: een kwellende onzekerheid den morgen, den middag,
den avond van den eersten dag; van den tweden; van den derden dag. En dan de
nachten.... Neen, dat wilde hij ze niet aandoen. Zijn besluit stond immers vast. Hij
wist wat er ging gebeuren: het onvermijdelike, het enige wat er hier in Europa voor
hem te doen viel: daarhéen trekken, waar eindelik kleur kwam breken door den
grauwen nacht.
Waartoe de oude mensen nog lange dagen te martelen? Was het niet veel beter
hun morgen te zeggen dat hij heenging en afscheid te nemen.... Afscheid nemen! Hij
dacht terug aan zijn afscheid toen hij naar Indië ging. Hoe zielsbedroefd was toen
dat kleine, ouwelike vrouwtje geweest. En toen ging het toch nog om iets dat zij
begrijpen kon. Vader had ten slotte gezegd, dat het om Heinrich's toekomst ging, om
zijn maatschappelike carrière. Ja, jawel, dat begreep zij. Door haar tranen heen, had
zij van jà geknikt.
Maar dit.... Zij zou staren in een dicht en onontwarbaar weefsel van anderer
gedachten, en Vader zou niet met een enkel kort machtwoord dien wirwar voor haar
kunnen omtoveren tot een afgerond vertrouwd beeld. Want Vader begreep zelf niet
wat Heinrich toch naar Duitsland, en nog wel naar Sinzheim trok. Als Vader aan
Sinzheim dacht, zo als dat er op 't ogenblik moest uitzien, dan zag hij niets dan wat
rauwe vagebonden in lompen gehuld, die in roodbevlagde auto's rondrosten over de
asfaltstraten van die drukke, grote stad; dan zag hij de brede etalage-ramen der chique
winkels en magazijnen angstig toegespijkerd. Dan zag hij zijn fatsoenlike,
achtenswaardige zakenmensen ijlings de stad verlaten, om zich terug te trekken op
hun landgoed....
Zo had zijn krant, - grote, slimme, leugenaar, die zo trouw iederen dag zijn
vriendschap kwam aanbieden, - zó had de krant het hem verteld. En op de trem sprak
Vader dan een zakenman, die er nog een schepje op deed; omdat hij in Sinzheim
veel zaken en grote belangen had en wel begreep, dat dàt soort belangen er te Sinzheim
op 't moment helemaal bij inschoot.
Dus.... morgen weggaan?
Heinrich Marti deed de ogen langzaam open. Hij kon niet slapen, en met open
ogen zag hij hetzelfde als met gesloten: het zwarte Niets van zijn oude slaapkamer.
Weer klonk de eentonige klokke-
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klank door den winternacht: ding-dong, - ding-dong, - ding-dong. Drie maal. Dat
beduidde kwart vóór.... iets. Kwart voor vier? Kwartier voor vijf? Stilte omsloop
weer zijn kamer. Hij wendde zich om en nog eens om in het hete bed. Dan dacht hij
aan zijn bed in Indië; Maleise woorden zoemden als muggen plagend om zijn hoofd:
tampat tidoer, goeleng, bantal.
Morgen, morgen hier vandaan? Om zijn ouders verdriet te besparen dus morgen
al? En àls.... als hij dat deed - zo vlamde 't eensklaps door het donker van zijn hoofd
- was dat dan de ware reden, wàs het werkelik om Moeder en Vader zo min mogelik
verdriet te doen? Of was dat weer een bedrog van zijn denken, en was het in
werkelikheid, onbewust, om een andere, kleinere, egoistiese reden. Om.... om
z i c h z e l f verdriet te besparen?
Heinrich kneep de vuisten in elkaar, zodat de nagels in het vlees van de hand
drukten. Vijf en twintig jaar oud was hij nu, zes en twintig haast; en nog altijd kon
hij de werkelike grond voor zijn doen en laten niet vinden. Hij dacht weer terug aan
de boot: aan die kleinigheid die Francoise hem gevraagd had, die bijdrage voor een
feest dat hem tegenstond. Bagatellige, onbeduidende historie. Hij had ja kunnen
zeggen, - hij had ook neen kunnen zeggen. Toevallig had hij ja-gezegd.
Weer, weer sarde het op in zijn denken: Toevallig? Toevallig? Waarom had hij
toevallig ja-gezegd? Lafheid? Laf in het kleine?
En hoe moest dat dan in het grote gaan? Sinzheim.... Hoe was 't aan boord ook
weer gegaan? Had hij toen toegestemd omdat hij Françoise's zachte, heldere stem
had willen horen en hij, zonder dat het hem toen bewust werd, nooit had kunnen
velen, dat die lieve stem oversloeg in teleurstelling of fijne spot?
Wrevelig wierp Heinrich zich weer op de andere zij, luisterde dan of hij de Kirche
Fluntern weldra vier hoorde slaan, - of vijf? Enkel stilte en donkerte gleden om hem
been. Hij wilde niet langer graven en putten in de duisternis naar die geheime
drijfveren. Het bracht immers toch niet verder! Je maakte er jezelf wanhopig door,
je kerfde en verminkte je eigen tot onherkenbaar-wordens toe, - waar was dat alles
goed voor? Hoe had hij 't op de Kantonschule ook weer geleerd....
Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst....
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Zó was 't ook; al dat grübeln voerde tot vertwijfeling, tot dromen zonder daad, tot
onvruchtbaarheid.
En hij dreef de kudde zijner gedachten weer naar dat éne punt: Hoe van hier weer
weg te gaan, zonder anderen àl te diep te wonden.
Nog vóór de verre klokketoren vijf had geslagen, was Heinrich opgestaan; buiten en
binnen was het nog donker. Hij draaide het elektries licht op, kleedde zich aan en
schreef op een van zijn naamkaartjes: ‘Beste Moeder: ik ben van morgen vroeg naar
Weesen gereisd en blijf daar een paar dagen. Brief volgt.
Groet Vader. Een zoen van - Uw Heiri.’
Dan pakte hij zijn koffer, zonder gerucht. Kleine, lieve dingen, van Moeder
gekregen, ook hun portret gingen door zijn handen; hij bekeek ze even met stille
genegenheid, gaf ze dan een goede plaats in de koffer.
Zacht en zonder overhaasting kwam hij gereed, keek nog even rond in het
schel-verlichte nachtelike vertrek en voelde even een kille verwondering, dat de
kamer hem op dit ogenblik niet méér zei. Op de tenen sloop hij de trap af, en legde
in de huiskamer het naamkaartje neer dat hij had beschreven.
Juist toen hij de woonkamer verliet en naar de huisdeur ging, hoorde hij een zachte
tred die de trap afdaalde. Heinrich hoorde dat het Moeder's stap was.... hij schrok,
voelde zijn hart hoog bonzen in zijn borst. Ontdaan en bleek stond zij vóor hem in
het kleine portaal.
Hij probeerde te glimlachen om haar gerust te stellen.
‘Ik kom gauwterug,’ zei hij gemaakt-luchtig; hij ontweek de angstige vraag in
haar ogen. ‘Ik... ik ga een paar dagen naar buiten, naar Weesen.’
Hij liep zachtjes, naar haar toe om haar een kus te geven, sloeg de arm om haar
hals. Zo klein, zo minnetjes, zo zielig, was zij in dit dunne nachtgewaad: Heinrich
had moeite zijn aandoening voor haar te verbergen.
‘Je gaat toch niet weg, hè Heiri? Je gaat niet weg, wel jongen?’ kreunde zij zacht
in zijn armen.
‘Nee moedertje, nee....’ deed hij opgeruimd.
En met zachte woorden, dat zij zo koud zou worden hier beneden in het portaal,
dat zij nog wat moest gaan rusten en zich niet ongerust moest maken over haar jongen,
leidde hij haar weer de trap op naar de slaapkamer; daar druilde gelig de
moeizaam-aanbrekende dag door de toewe gordijnen. Vader was wakker
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geworden, vroeg wat er was. Moeder antwoordde zacht, dat de jongen de bergen in
ging voor 'n dag of wat, en daarom vroeg was opgestaan. Heinrich bleef zwijgend
wachten.
‘Heel verstandig,’ bromde vader, wendde zich om in zijn bed, sliep door.
Heinrich zei hem goeden dag, maar Vader hoorde al niet meer.
Toen gaf hij nog eenmaal Moeder een afscheidskus, die weer zacht te schreien
begon in zijn armen.
Zou zij toch hebben begrepen....? Maar haar antwoord aan Vader had toch zo
natuurlik geklonken, net alsof zij zelf ook helemaal gerustgesteld was geweest....
De straten lagen leeg te wachten op het dagelikse sleur-verkeer van trems, auto's
en mensen.... mensen. Hol klonken zijn stappen op, tegen de nog half-nachtelike
blinde huizenrijen. Een vogel tjilpte. Over dag was dat niet te horen in de stadsdrukte.
Langzaam sleepte het asgrijze licht zich heen door de wolken boven de Uetliberg en
boven het verlaten, loden Züricher meer, dat diep de stad in snijdt.
En Heinrich moest denken, met een triesten glimlach terugdenken aan Vader's
levens-zekerheid, nu en altijd. Een paar dagen bergsport en frisse lucht - zo dacht de
goede man - en alle onfrisse denkbeelden waren weer weggevaagd. Zonder zijn
optimisme kon Vader niet leven op den duur.
En daartegenover Moeder, door haar intuïtie uitgejaagd: Heinrich gaat heen, ik
zie hem misschien nooit weer. Met die beklemming was zij doodsbleek naar beneden
gekomen om hem terug te houden of hem vaarwel te zeggen. Zij had den helen nacht
geen oog dicht gedaan, - zo min als Heinrich zelf.
Hij had haar gerustgesteld. Toen hij zo zacht-vertrouwelik met haar praatte en
haar weer terugleidde naar haar kamer, had hij gemeend haar rust te schenken en
zoete vergetelheid. Zo kalm had zij Vader, die even wakker was geworden, gezegd,
waarom Heinrich vroeg was opgestaan en het huis uitging. 't Was zo helemaal de
eigen lieve moederstem die bij hàaar hoorde.
Waarom was zij dan nog zo ontdaan en zo zielsbedroefd geweest in zijn arm, nadat
Vader weer was ingeslapen?
De koepel van het stationsgebouw kwam in 't zicht: ijzeren en glazen stolping
onder den grijzen stolp van een vroeg-beslagen hemel.
‘Moeder, lieve moeder....’ snikte het in hem op.
(Wordt vervolgd.)
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Horatius Zangen vertaald door Jaap van Gelderen
Tweede Bundel (Vervolg)
XI Lentenacht.
Aan Quinctius Hirpinus.
Hirpinus, houd op! Wàt wel voor roverij
ver aan de overzij
van d'adriatiese zee
de Cantaber mag zinnen,
wat de Scyth wil beginnen o, laat 'et erbij,
en vraag 'et niet meer,
en roer u zo zeer
om 't leven niet meer:
't leve' is met weinig tevree.
Zie achter u om! vliedend verglijen daar
jeugd en zijn zijig haar,
jeugd en zijn strelige pracht; maar de jaren verschralen
en de zinnen verschalen
bij 't grauwen van 't haar, die maken het kort
met welige sport:
de minne verdort, moeizaam komt slaap in de nacht.
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Niet immer blijft Dit! Eender niet immer gloeit
lente' in zijn glimmerbloei,
eender in zelfde gestalt
zal hier immer de mane
niet zo rosglanzig tanen; houd op, en vermoei
vergeefs niet uw geest:
geen godsbesluit leest
wien 's Eeuwigen leest
buiten zijn spanwijdte valt!
Hoe rijst die plataan! Zie hoe die den zich rekt!
Drink, en uw lenden strek
languit zo 't valt, aan hun stam....
Laat ons drinke' onder blâren,
onze grijzende haren
van ro zen gedekt,
van zalven gegeurd, aan ons is de beurt,
- 't Is weldra gebeurd Waarom niet Nú, nu het kan?
Want Bacchus verstrooi', Bacchus verjage de
zorgen, de knagende!
Zie, hoe hij bruisende brouwt
in de gloeiende bekers
de falerner, - voorzeker
die dronk is ons te
verhit en te fel, wie blust ze ons snel
hier vlak aan de wel loop jongens, - wie is het gauwst?
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En, jongen, loop gauw! Lok uit haar holletje
Lyde, het snolletje, Zeg, dat ze komt met haar lier,
met haar elpene lier, en
laat ze snellen naar hier, en wees vlug, zeg ik je een wrong in het haar,
haar warrige haar
éen, twee, bij elkaar,
vlot naar spartaanse manier.
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XII De zoete zang.
Aan Maecenas.
Wat wilt ge, dat ik zingen zal
Van wilde spaanse krijg? Van schrikkelike Hannibal? Verlang niet, dat de weke val
Van mijner luite lied zich nijg'
Aan roder branding rosse gloed,
Aan 't schuim van Siciliaanse vloed
gepurperd van Carthago's bloed.
Vraag niet aan haar van de Lapieth
d'afgrijselike les,
en van Centaurenwaanzin niet,
in wijn gestookt, en niet hoe stiet
der Aarde zonen Hercules
omlaag, toen voor hun nadering
Saturnus' veste's flonkering
Al schokkend in zijn hengen hing.
Door u, Maecenas, zij 't veeleer
en treffliker verricht,
in uw historieboeken meer
te melden ons van Ceasar's eer
in statig rijmeloos bericht,
en van zijn strijd, en hoe de staat
der koon'gen, eens zo brallend, gaat
gevoerd aan leidsels langs de straat.
Mij gunt de Muze 't éne lied
't lied van de zoete zang,
die haar, die 't uwe' en u gebiedt,
Licymnia, ter kele' uit vliet,
't lied van de tintel-lichte zang
die flonkert in haar ogengloed,
en van de trouw van haar gemoed
die liefde' om liefde u vergoedt.
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Van haar, die 't welstaat, de cadans
te treden van de rei,
maar even gracielik de lans
te voeren weet bij wisselkans
van geest en schelmse jokkernij,
of speels zich bij Diana's feest
te mengle' in Rome's maagdenreest
in strengeling van arm en leest.
En gij, - gaaft gij ook maar éen haar
voor àl de schatte' in pand
eens door Achaemenes vergaard,
of was 't u al de rijkdom waard
van 't vetste deel van 't phrygies land, voor éen haar van Licymnia
al wat aan kost'likheden sta
in oosterse paleizen, - ja?
Voor éen haar, - als haar hals zich wringt
Aan 't gloeien van uw mond, Of met een stuursheid ze' u ontving
die vraagt slechts dat ge ze bedwingt,
ontzeggend wat ge nemen kondt, en liever gunde' aan eisersmacht
dan dat ze' u op uw vragen bracht
wat vaak ze 't eerst te stelen tracht?
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XIII Op de rand.
Dàt was een man, - ik meen de man
die 't eerste je pootte' op een ongeluksdag
en die niet het schennige handwerk ontzag,
boom die je bent!
je tot ellende'
en ramp van de naneef te kweken,
en 't dorp tot een schandeteken dàt was een man
van wie 'k wel kan
geloven ook, dat hij zijn vader verhing,
zijn bloedeigen vader; - die heeft met de kling,
diep in de nacht,
zijn gast geslacht
en altaar en slaapstee en boedel
met spatten van bloed bezoedeld.
Kolchies venijn
en wàt onrein
geweten en misdaad maar uitbroeden kan,
't was alles het daaglikse werk van die man,
die in mijn land
jou heeft geplant,
dat je' eenmaal je schuldloze meester
op 't hoofd viel, - mislukte heester!
Weinig is kond
op elke stond
de mens wat de mens in die stonde dreigt.
De zeeman, bij Bosporus' naam alleen krijgt
angst in de leên,
- en denkt aan geen
verborgen vernielende machten,
die, naamloos, hem elders wachten.
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Pijlen en vlucht
der Parthen ducht
- hun schielik-arglistige vlucht! - de soldaat:
en bevend om kerker en ketenen haat
Rome de Parth: maar stille mart,
en onverhoeds grijpt, ten vervaltijd,
de dood ze weg - nu en altijd.
't Somber Gericht, hoe was 'k zo dicht
genaderd te schouwen 't, waar Aeacus troont
in 't rijk, waar Proserpina heersende woont,
duister en zwart,
en waar apart
van hen die de goden verguizen
de schimmen der vromen huizen.
Sappho was daar:
aeoolser snaar
onttrilt er haar klacht om de meiskens van 't land
haars levens, en goud-rein slaat, voller van trant,
't klankentuig gij!
Alcaeus! bij
uw lied van der ballingschap wee en
des krijgs wee en 't wee der zeeën.
Zwijgende moet
der schimmen stoet
in heilig ontzag voor dier beiden zang
eerbiediglik luist'ren; maar schouder aan wang
dringt zich de drom
wel meest toch om
't bezielende lied van verdreven
tirannen en krijgsmansleven.
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Wonder is 't niet
dat, bij zulk lied
verstomd, 't honderdkoppige beest stil vergat
zijn roetzwarte oren te spitsen, en dat
stillekens aan
bezworen, gaan
de krink'lende slangen bedaren
in der Eumeniden haren, Wonder nog min
dat wiegende' in
zo zoete muziek zijn ellende vergeet
Prometheus, ja Tantalus zelf niet meer weet
wat er hem kwelt, Orion stelt
het uit en het af om te jagen
de leeuw, en de los te plagen.
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De steen.
De kleine Aline, van 't Kasteelken, lag zwaar ziek. Het kind had roodvonk en de
dokter kon het niet langer aan meneer en mevrouw verbergen: er was nog wel geen
onmiddellijk doodsgevaar, maar de toestand was zeer, zéér ernstig.
Meneer en mevrouw waren in een gemoedsstemming zooals liefhebbende ouders
op zulke oogenblikken zijn: meneer somber-wanhopig, den ganschen dag doelloos
ijsbeerend met verwrongen gelaatstrekken; mevrouw van den ochtend tot den avond
in tranen, zonder rust en zonder eten aan de sponde van het zieke kind.
De meiden liepen stil, met ter neer geslagen gezichten, door het huis. De zeldzame
woorden die zij spraken werden gefluisterd. De buren wisten hoe ernstig de toestand
was en kwamen af en toe vreesachtig vragen hoe het ging. Meneer en mevrouw
waren goed voor de menschen en zeer bemind door hun omgeving. De boeren rond
't Kasteelken leefden als 't ware hun strijd en lijden mee; de somberdreigende
neerslachtigheid, die over het Kasteelken hing, verspreidde zich over den omtrek.
Hun naaste buren waren Sies en Mietje, de reeds bejaarde broer en zuster van de
groote boerderij. Zij waren welgesteld en ongehuwd en verkeerden op een voet van
intimiteit, en bijna van gelijkheid, met de bewoners van 't Kasteelken. De kleine
Aline was zoowat hun troetelkind; gij lokten 't heele dagen op de groote hoeve aan,
en speelden er mee, en gaven haar kersen en peren, en lieten haar de ‘beesten’ zien,
meer soms dan het kind verlangde.
Hun wanhoop was weinig minder groot dan die der eigen ouders. Om de paar uur
kwamen Sies of Mietje, en soms beiden samen, op 't Kasteelken informeeren. De
tranen stonden in hun oogen; hun dikke, roode, welgedane wangen bibberden van
droefheid. Zij brachten allerhande dingen mede welke het kind toch niet mocht
gebruiken; en 's avonds baden zij voor haar genezing, vroom neergeknield in hun
‘beste kamer’ vóór het Lieve-Vrouwe-beeldje met de kransen van gemaakte bloemen
tusschen de brandende waskaarsen.
- Loat ons toch nen beevoart doen veur 't kind, stelde Mietje
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voor, toen ze dien ochtend, na het vertrek van den dokter, gehoord had hoe akelig
de toestand was.
Sies wilde wel. Hij was dadelijk bereid. Maar waarheen?
- Noar Sente-Maria's-Heithem, woar da ze die nieuwe kirk aan 't beiwen zijn, zei
Mietje. We zillen ne stien veur Alineke geven in de nieuwe kirke. Da kost twee frann.
- 'K wille wel, herhaalde Sies, moar 't es stijf verre: veertien dorpen op en af om
en weere; en we moeten 't toch te voete doen of 't 'n zoe gien beevoart zijn.
- Natuurlijk, meende Mietje.
- Joa moar, zie-je gij ou zeuverre te geroaken!
- Woarveuren niet? 'K zal d'r ik zeu wel geroaken of ge gij.
Hun besluit was dadelijk genomen, er was ook geen tijd te verliezen, 't was er op
of er onder. Zij zouden nog denzelfden nacht, in de koelte van de eerste ochtenduren,
vertrekken. Maar meneer en mevrouw moesten 't weten; dat zou hun moed geven en
sterken in hun zware beproeving, en, wie weet, misschien reeds terstond een heilzamen
invloed uitoefenen op de zieke. Zij togen naar 't Kasteelken en vroegen om meneer
te spreken.
Hij liep somber te ijsbeeren in een der lanen van zijn tuin. Sies en Mietje gingen
naar hem toe en zeiden hem wat zij van plan waren te doen.
Hij glimlachte zwakjes en dankte hen met enkele doffe woorden. Hij was ontroerd
door hun goedheid, al hechtte hij ook geen geloof aan de door hen gehoopte uitkomst
van hun bedevaart.
- Kan 't gien goed 't 'n kan toch noeit gien kwaod, meende Sies.
Dat was ook zoo; dat was niet tegen te spreken en meneer dankte hen met oprechte
warmte. Hij drukte beiden de hand en zei:
- Gulder zij broave meinschen; goeje vrienden.
- We zien Alineke toch zeu geirne! snikte Mietje in plotse ontroering. Hoe is 't er
nou toch mee, meniere!
- Wel.... wel.... misschien toch iets rustiger.... in elk geval nie slechter, zuchtte hij.
Mietje jubelde.
- 't Es God's groassie die nou al op heur neere komt omda we die beevoart goan
doen. 't Kind zal genezen, meniere; 't zal genezen.
- Dat dà kost woar zijn! zuchtte hij. Moar Sente Maria's Heithem es zeu schrikkelijk
verre, meinschen. Goa-je gulder dat oprecht te voete doen?
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- Joa w'zille, meniere! Anders 'n zoe 't ommers gien weirde hèn!
- Zeu verre! herhaalde meneer. En woar goat g'eten en drijnken? Wilt-e te minsten
'n goeje flassche wijn meenemen; om ulder te verstirken?
De boer en de boerin keken elkander ondervragend aan. Een glimlach glunderde
even op hun roode gezichten.
- Ha.... lijk dàtte, meniere...., zei Sies.
- Kom mee, zei meneer. En hij ging hen voor, naar het Kasteelken toe.
- Wa hedde liever: reun of witten? vroeg hij.
Weer keken zij elkander aarzelend en glimlachend aan.
- Weet-e watte? zei meneer: 'k zal ulder ne reun èn ne witten meegeven. Ge keunt
tons pakken woar da ge goeste noar hèt.
- Ge zij wel vriendelijk, meniere, dankten zij.
Hij liet hen even in 't spreekkamertje wachten, daalde in zijn kelder, bracht hen
de beide flesschen, met grauw papier omwikkeld.
Om twee uur waren zij vertrokken....
Zij gingen naar het zuiden toe, langs de eenzaamheid der wegen, in de stilte van
den duisteren nacht. Klokslag één was Mietje opgestaan, had het vuur aangemaakt
en koffie gezet; en even later zaten zij te ontbijten: elk drie gekookte eieren met
tarwe-boterhammen. Zij hadden ieder nog drie hard gekookte eieren in een mandje
mede, alsook vier groote, dikke plakken ham en een stuk roggebrood; alles saamgepakt
met de beide kostbare flesschen wijn, die meneer van het ‘Kasteelken’ hun gegeven
had.
Zij vorderden met vlugge schreden in de duisternis, ieder aan een kant van den
mullen zandweg, tusschen de hooge korenvelden. Ze konden vagelijk elkaar's gestalte
onderscheiden en zij voelden, licht-aanhuiverend, de kille frischheid van den nacht.
Sies' lompe schoenen deden een fijn stofwolkje opstijgen en Mietje's rokken
flodderden, alsof er wind doorheen woei. De zomernacht was licht en stil, met schoone
sterren aan den diepen hemel.
Zij kwamen in Vannelaer, het eerste dorp en trokken er doorheen, zonder een
teeken van leven te hooren of te zien. De gevels der huizen schemerden vaag in de
duisternis. Wat was dat stil en verlaten, zoo'n groot dorp in nachtelijke rust! Sies en
Mietje spraken halfluid, alsof zij bang waren iemand te storen. Hun vaste schreden
waren 't eenige geluid door de doodstille straten.
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Toen zij buiten de dorpskom en weer in 't open veld waren, kwan het hun voor alsof
de nacht iets lichter was geworden. De sterren blonken minder helder, de korenvelden
kregen een vaalgrijze tint; de blondheid van den landweg werd vagelijk zichtbaar.
Boerderijen teekenden onduidelijk hun logge silhouetten af en eensklaps hoorden
zij iets wonderbaars: een vogeltje dat jubelend begon te fluiten, een steeds herhaald
gejubel van twee hooge, schelle tonen, alsof het dringend riep om de aandacht op
iets te vestigen. Sies keerde zich om, keek naar den boom waaruit 't gezang
aanhoudend galmde;"22 en meteen had hij een verrassing: hij zag den lagen, verren
gezichtseinder teer-roze kleuren in 't Noord-Oosten, teer-roze en grijs in vage nevelen,
waaruit de contouren van de dingen steeds duidelijker opdoemden.
- Hahá, 't wordt dag, zei Sies, met een glimlach van voldoening; en hij keek naar
zijn zuster, wier gelaatstrekken hij reeds begon te onderscheiden en die hem als een
echo antwoordde:
- Joa 't; we zillen al gauwe wa van de zonne goan zien.
Zij volgden staag en vast hun verren weg. Nu het daglicht begon aan te schemeren
en de een na de ander al de zingende vogels ontwaakten, voelden zij zich als 't ware
ook herleven en wisselden zij hun indrukken over wat zij om zich heen zagen. De
stand der veldvruchten was 't eenige wat hen interesseerde. Zij praatten lang en
gewichtig over de tarwe, de rogge, de haver, de aardappels, het vlas. Zij bleven soms
eventjes staan om naar een veld te kijken; en toen kwam er langzamerhand over hen
zoo een wonder gevoel, dat zij daar gansch alleen stonden, dat zij als 't ware de eenige
levenden waren in die weidsche vlakte van mild-vruchtbare eenzaamheid. Wat sliepen
de menschen toch lang, terwijl het bijna reeds klaarlichten dag was! Sies keek op
zijn horloge. Het was vijf minuten vóór drie.
Toen zij door het tweede dorp, - Lauwegem - kwamen, was het volop dag
geworden; de zon stond reeds een eind boven den horizont, en niets was vreemder
dan dat ingeslapen, groote dorp met al zijn dichte vensterluiken, onder de stralen van
een zon, die reeds warmte gaf en met gouden dwarsstreepen de muren kleurde. De
kleuren waren fel, de muren wit, de daken rood, de deuren en de luiken heldergroen
en zoo sprak 't kontrast van de verlatenheid nog sterker, tot
benauwend-en-angstwekkend-wordens toe. Eindelijk zagen zij toch een deur open
gaan en een vrouw, nog half in
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slaap, naar buiten kijken; en 't was met een gevoel van ware verlichting dat zij haar
goeden morgen wenschten, en haar de luiken van haar woning hoorden open slaan.
Van dat oogenblik af ging het alom ontwakend leven overal met hen mee. De
boeren kwamen op hun akkers, wagens en karren dokkerden langs de wegen; de
klokjes van de kerken klepten voor de vroegmis. Het zou een heete dag worden, de
ochtenddauw was reeds opgezogen, de zon stak priemend en de roode kollebloemen
stonden als 't ware in het rijpende koren te laaien. Het zand werd al heet aan de voeten
en al spoedig transpireerden Sies en Mietje in hun te dikke, zondagsche kleeren,
terwijl zij waadden door het zand dat om hen opstoof. Toen zij weer door een dorp,
- Amertinghe - kwamen, sloeg het acht uur op den toren. De mis was juist geëindigd
en de nonnetjes van het klooster kwamen stil en ingetogen uit de kerk, terwijl de
kinderen, in een drukke, luidruchtige bende, zich ter school begaven. Sies en Mietje
liepen nu reeds zes uren en zij voelden zich zeer moe. 't Werd ook tijd om iets te
gebruiken, want zij kregen honger en Sies keek naar de uithangborden van de
herbergen, zich afvragend waar zij wel even zouden rusten en iets eten. Maar toen
dachten zij plotseling aan de twee lekkere flesschen wijn, die zij in 't mandje, dat zij
om beurten droegen, hadden weggestopt. Het ging niet aan dat zoo maar in een
herberg uit te pakken; en zij besloten nog even verder te gaan, tot waar zij ergens
een rustig plekje in de schaduw zouden vinden.
Daar hadden ze 't: een eeuwenoude, eenzame linde op een berm, te midden in het
veld! Er stond een klein, witgekalkt, steenen kapelletje met een bankje om te knielen
onder de wijd-uitgespreide takken; en boven het getralied luikje, waarachter 't
Lieve-Vrouwtje prijkte, met het kindeke Jezus op den arm, was in zwarte letters te
lezen:
‘Gij die hier passeert te peird of te voet,
Leest eenen Onze Vader en Wees Gegroet.’

Mietje knielde dadelijk, vouwde vroom haar handen samen en begon te bidden. Sies
zette het mandje neer en volgde haar voorbeeld. Hij had zijn zwart-zijden pet
afgenomen en een koel windje woei door zijn schrale, klamme, reeds ietwat grijzende
haren. Langs Mietje's gezwollen, vuurroode wangen, liepen langzaam twee
zweetstralen, grijs van stof. Zij baden, met innige, smeekende overgave,
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voor de genezing van Alineke uit het Kasteelken. Toen hun gebed geëindigd was
maakten zij langzaam en vroom het kruisteeken, en stonden op, en keken naar het
mandje.
Zij gingen er mee zitten langs den anderen kant der dikke linde, waar zij schaduw
hadden en geen wind.
- Dewelke goan w'iest pakken? vroeg Sies.
- Zoen we nie best beginnen mee de witte en de reuë veur 't achternoenend hêwen!
stelde Mietje voor.
Sies vond dat best. Hij nam zijn kurketrekker en ontkurkte de witte. Hij vulde drie
kwart de gewone bierglazen, die zij meegenomen hadden. Het was als vloeibaar
goud, dat tintelde in de zon.
- O, dat doet toch deugd! zei Mietje even proevend. 'K was bijkans deud van den
dust.
Sies zette het glas aan zijn lippen, dronk een heel klein teugje en knabbelde er
even op, alsof het eten was.
- 't Es fijnen, zille! Hij mag er zijn, jubelde hij stilletjes, met half-dichte oogen.
En dan, in éénen langen teug, goot hij 't heerlijk vocht naar binnen.
- Haaaa.... zuchtte hij, zijn mond afvegend.
Mietje veegde met haar zakdoek de transpiratie en het stof van haar gezicht en
spreidde dan die zakdoek over haar knieën uit, om er haar vleesch en brood op te
leggen. Sies nam zooveel moeite niet. Hij haalde een homp roggebrood en een breede
plak ham uit het mandje en ging er zoo maar in aan 't bijten.
Zij zaten daar, als op een frisch, groen eiland, midden in een wijde zee. Die zee
was 't golvend koren, overal om hen heen. Het zwol en deinde, in grijsgroene
golvingen, onder de luwe streeling van den wind en ging uitsterven aan den einder,
tegen den donkeren wand der hooge boomen. Hier en daar schitterde tusschen het
groen het helrood van een hoevedak of puntte de naald van een kerktorentje uit boven
de kruinen... Een groot kasteel stond in zijn eenzaamheid te schitteren als een juweel
tusschen den gordel van zijn park en even verder trok de rivier een breede bocht, die
lag te glanzen als een groote spiegel.
Aan die rivier moesten zij wezen; haar kronkelingen hadden zij te volgen. Daar
lagen de vele welvarende en heilige dorpen: rijk door vee-en-vlasteelt; heilig door
vermaarde beevaart-plaatsen, de dorpen van wijding en weelde, dicht bij elkaar
geschaard, waar de menschen intenser schenen te leven: intenser voor materieel
genot;
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intenser in vroom geloof. Daar lag, onzichtbaar nog, ver in de verte,
Sint-Maria's-Houthem, waar nu de prachtige nieuwe kerk werd opgebouwd, die kerk
van wonderen, waar zooveel duizenden en duizenden geloovigen hun steen wilden
aan bijdragen en waar Sies en Mietje nu ook heentogen, om door hun offer en hun
verre bedevaart, de genezing van het teergeliefde Alineke te bekomen.
Zij stonden op, pakten hun boeltje in, en door de schoone velden en de vette weiden,
waarin veel bonte koeien graasden, kwamen zij aan den oever van het water. Sies
bleef elk oogenblik staan om dat prachtige vee te bewonderen; maar Mietje porde
hem op, de weg was nog lang, en ook: zij moesten nu maar aan geen wereldsche
zaken meer denken; zij mochten alleen nog maar denken aan het doel waarvoor zij
zoover gekomen waren: aan hun heilige bedevaart, aan die prachtige nieuwe kerk
ter eere van Maria, moeder Gods, door wier tusschenkomst zij de genezing van hun
troetelkind hoopten te bekomen.
Langs den zacht-kronkelenden oever lagen de dorpjes nu dicht bij elkaar, hun
kerktorentjes en huisjes zich weerspiegelend in 't stille water. Het was telkens als
een verrassend schilderijtje: een zachte bocht, met liefelijk-neerglooiend weiland;
een troepje koeien rustig grazend, als groote bloemen op het groen; en dan eensklaps
een huisje, twee huisjes, een heele rij huisjes: roze, witte, gele, met groene luikjes
en rood pannendak, tot weldra ook het kerkje zich vertoonde, wit of grijs, met rond
of puntig torentje, meestal in de schaduw van heel oude linden, of half verscholen
onder het zwaar geboomte van een imposant kasteelpark. Soms was er een molen,
hoog uitstekend zijn roode-wiekenkruis; soms was er een ouderwetsche ophaalbrug
dwars over de rivier, maar meestal slechts een breede, platte pont, waarmede
menschen en dieren van den eenen oever naar den anderen werden overgezet. Dan
werd de spiegelgladde watervlakte even gestoord; en 't was een eigenaardig gezicht
zoo'n troep glanzend-schoone koeien stil als beelden overvarend met de pont, terwijl
het schilderij daaronder in 't bewogen water als een onvast schijnbeeld werd
vertroebeld en verknoeid. Soms waren er ook schepen, bol-zeilend, of roerloos langs
den kant gemeerd, als 't ware droomend.
Het sloeg half elf toen zij eindelijk, in een verre bocht, de heilige silhouet van
Sint-Maria's-Houthem zagen opdoemen. Zij konden haast niet verder; hun knieën
knikten van vermoeidheid. Hun gre-
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tige oogen ontwaarden van verre het roze gesteente der nieuwe kerk in aanbouw, en
ook den witten toren van het klein oud kerkje, half verscholen en als 't ware
weggedrongen onder de geweldige loovermassa's van het daarnaast gelegen
kasteelpark.
- Loat ons nou nen Onze Voader bidden, zei Mietje. En zij knielden neer in 't gras,
langs den rand van 't stille water. Sies nam zijn pet af en volgde vroom haar voorbeeld.
Zij baden, de oogen strak op het groot, roze gebouw gevestigd. De pont voer glijdend
over in 't verschiet, de laatste rimpelingen van het water kwamen zacht tot onder hun
voeten uitsterven en hoog boven velden en weiden zongen en orgelden inblauwe
hemelstilte de leeuwerikjes.... Eindelijk sloegen zij een kruis en stonden op; en
gesterkt door het gebed en even uitgerust door 't korte zitten, stapten zij met vasten
schreden op het bijna bereikte doel van hun langen tocht af.
Daar stond de nieuwe kerk, geweldig van afmetingen, in vergelijking met het oude
kerkje, dat zich schuchter onder de overhangende loovermassa's van het kasteelpark
scheen te verschuilen. Sies en Mietje, stilgehouden in den rommel van steen en kalk
en balken onder aan 't gebouw, keken in de hoogte, waar metselaars bezig waren op
stellages, in het geklikklak der truweelen. Waar moesten ze nu heen, tot wie moesten
ze zich wenden, voor die kwestie van den in te bouwen steen? Zij vroegen het aan
een metsersknaap, die met een leegen moortelbak van een hooge ladder kwam; en
hij wees het hun: ginder, bij den koster, in dat gerotseerd huisje, vlak tegenover de
oude kerk.
Een der metselaars op de hooge stellage had zich voorovergebogen en keek in de
diepte naar de bedevaarders, zijn plat truweel als een strijkijzer in de hand. Hij lachte
even en riep hun iets toe, dat zij niet verstonden.
- Wa zegt hij? vroeg Sies aan den metsersknaap, die ook even geglimlacht had.
- Dat hij ulder elk ne scheune steen zal inmetsen os ge wilt trekteeren mee nen
dreupel, antwoordde de knaap.
Sies ging daar niet verder op in, maar Mietje kreeg een kleur van ergernis. Zij
vond het profaan dat iemand die aan zoo iets heiligs als een kerk mocht werken er
zulke ongepaste aardigheden op nahield. ‘Kom,’ zei ze tot Sies; en zij spoedden zich
naar het huis van den koster.
Drie personen: een man en twee vrouwen, vermoedelijk ook bede-
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vaarders, verlieten juist de kosterij toen zij er voor de deur kwamen.
- Es 't hier, om stienen t'offeren? vroeg Sies.
- Joa't, zei de man; moar hoast ulder; de koster moe mee den trein van ten twoalven
wig.
Sies en Mietje haastten zich naar binnen.
De koster kwam juist in 't gangetje en zijn gezicht betrok als met een onweerswolk
toen hij Sies en Mietje zag.
- Verdeeke! Wa es da van doage mee al die stienen! bromde hij. 'k Moe wig mee
den trein en 'k 'n hè nog nie geëten. Wa moet-e gulder hen?
- 't Es veur ne stien in de nieuwe kirke, meniere, zei Mietje schuchter.
De koster opende misnoegd een zijdeur, trok binnen in een kamertje, door een
gebaar de bedevaarders achter zich meewenkend.
- De noame! vroeg hij kortaf, plaats nemend aan een tafeltje, waarop een lijvig
register open lag.
- Iefer Aline Duchatel, antwoordde Sies.
De koster schreef, wenkbrauw-fronsend.
- Van woar zij-je gulder? vroeg hij.
- Van Boavel.
Verbaasd keek de koster even op.
- Komt-e gulder van zeu verre?
- Joa w'meniere. We zijn ten twien van de nacht vertrokken.
- Ge moet goest hen! riep de koster smalend, met een korten schimplach. ‘Elk ne
stien.... of ienen van ulders getwien? vroeg hij.’
Sies en Mietje keken elkander aarzelend aan. Mietje beet van ergenis en toorn op
haar lippen. Zij vond die koster nog profaner dan de metser van daar straks.
- Hawèl, wat es 't? Ienen of twieë? riep hij ongeduldig, met zijn potlood op het
tafeltje kloppend.
- Ienen, antwoordde Mietje barsch.
De koster schreef hun mopperend een recu-tje en vroeg twee frank. En hij kon
niet nalaten zijn ergernis even hardop te luchten. 't Waren allemaal fratsen van de
jonge barones. 't Was zij die die nieuwe kerk gewild had, maar 't was op hem, de
koster, dat al het werk en al 't slameur neerkwam. Wat was dat nu ook noodig, die
nieuwe kerk? Hadden hun ouders en voorouders zich niet eeuwen lang met de
bestaande kerk tevreden gehouden? Wat mankeerde er aan, aan die oude kerk? Niets,
waarachtig. Ze was nog zoo goed
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als nieuw. Allemaal nuttelooze druktemakerij. Daarvoor mocht hij nu heele dagen
ten dienste staan. En als die fameuze kerk eindelijk klaar zou zijn, dan zou hij telkens
tien minuten verre mogen loopen, door alle weer en wind, om te gaan luiden en
kleppen voor de diensten. 't Was jammer dat de baronesse niet zelve mocht gaan
luiden. Ze zou wel bij de oude kerk gebleven zijn.
Sies en Mietje zeiden niets meer. Ze waren diep verbolgen en verontwaardigd en
voelden hun verre, lastige bedevaart als 't ware ontwijd door dezen die ze hadden
moeten zegenen. Zij twijfelden aan den heilzamen invloed van hun offer. Zij dachten
aan het arm, doodziek Alineke en tranen kwamen in hun oogen.
- Woar es nou de stien? vroeg Sies, om aan het pijnlijk gesprek een eind te maken.
- Wa veur ne stien? zei de koster hen met verbazing aankijkend.
- Wel, de stien die op de noam van iefer Aline in de kirke moe gemetseld worden!
antwoordde Mietje vinnig.
De koster had op nieuw een korten spotlach.
- Wel, ginter, bij den heup, natuurlijk! schimpte hij. Zoekt er gulder ginter moar
ienen uit!
Sies en Mietje wendden zich om en verlieten de kosterij zonder nog een woord te
spreken. Zij liepen regelrecht naar de nieuwe kerk terug en keken in de hoogte naar
de stellages. De metselaar, die hen van verre had zien komen, hield een steen in zijn
hand en riep luid:
- Dit es nen bezondere scheunen, boasken en bezinneken! Zal ik hem veur ulder
inmetsen? Trekteert g'ons mee 'n dreupelken?
Zij zeiden niets, maar knikten machinaal-toestemmend. Zij voelden zich zoo-diep
bedroefd, dat ze niet meer konden spreken. ‘We zillen nen Onze Voader lezen binst
dat hij hem inmets,’ fluisterde Mietje. En beiden vouwden in stilte de handen en
baden vroom, terwijl de man daarboven, met aanstellerige zorg en nauwgezetheid,
den steen aan het inmetselen was. Zoodra hij klaar was kwam hij langs de hooge
ladder naar beneden en Sies gaf hem met weerzin een frank, om iets te drinken.
Daarop vertrokken zij.
Zij hadden nauwelijks den moed om den eindeloos-langen terugtocht te aanvaarden.
Zij gingen zitten op een eenzaam plekje langs het water om hun middagmaal te
gebruiken, maar Mietje viel aan 't schreien, in plaats van iets te eten.
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- 'T zal allemoal moeite veur niets zijn! zuchtte en snikte zij. ‘Zuk 'n slecht volk!
Zuk 'n sloebers! riep ze, verontwaardigd.
Sies poogde haar te troosten. Zij toch hadden hun best gedaan, hadden gedaan wat
zij doen moesten, meende hij. Onze Lieve Heer moest nu maar 't zijne doen. Wie
weet; hij zou zich misschien wel ontfermen; Alineke laten genezen. Hij ontkurkte
de flesch roode wijn en schonk er Mietje een goed glas van in. Zij proefde even en
bekende dat het haar toch deugd deed. Zij hield op met zuchten en schreien. ‘Eet nou
euk 'n beetsen,’ drong hij bezorgd aan; en zij nam een stukje en gaf toe dat het haar
smaakte. Zij nam nog meer en at en dronk weldra gewoon met hem mee.
Zij zaten op een berm bij 't water, in 't malsche gras, onder de schaduw van hooge
populieren, waarvan de kruinen suizelden in den luwen wind. Hij stak een pijpje aan
en strekte zich achterover uit. Zij moesten nu maar een uurtje noenstonden; de grootste
middaghitte laten voorbijgaan, zei hij. Zij volgde zijn voorbeeld, plooide zorgvuldig
haar mooie bovenrok op, strekte zich insgelijks achterover op den grasberm uit. Hun
moede oogen zagen de blinkende blaadjes van de populieren tintelend spelen tegen
het eindeloosdiepe hemelsblauw. Zij dachten aan Alineke. O, als Alineke nu maar
mocht genezen!.... Maar wat, als Alineke ondanks alles toch moest sterven! Zij
werden weer weemoedig, hadden droeve en toch zoo heilig-schoone vizioenen van
engeltjes in den diepblauwen hemel. ‘Loat ons nog nen Onze Voader lezen,’ zei
Mietje; en zij sloot haar oogen en vouwde de handen. Hij deed als zij. Een poosje
lagen zij daar beiden, met stil-prevelende lippen. De leeuwerikjes zongen in de wijde
ruimte, een karekiet neuriede zijn eigen liedje in het oeverriet en van ergens kwamen
zoete geuren aangewaaid. Toen bleven hun oogen dicht en zij dommelden in slaap.
De zon begon reeds naar het westen toe te nijgen toen zij wakker werden. Zij wipten
overeind en schrikten hevig, dat zij daar zoo lang gelegen hadden. Sies trok
zenuwachtig zijn horloge. Drie uur! ‘We moeten goan!’ riep hij hijgend en raapte
met spoed hun boeltje bij elkaar. Sies ging even achter een boom staan en Mietje
verdween bij een hooiberg. En toen stapten zij met vlugge schreden op, den blik
recht vóór zich uit, zonder nog naar iets te kijken.
Zij kwamen weer, in omgekeerde richting, door de streken en de dorpen waar zij
in den vroegen ochtend doorgetrokken waren;
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en toen het begon te avonden, toen groote, dwarse goudvegen van schoonheid en
weelde zich over de rijpende akkers uitstrekten, zagen hun doodmoede oogen eindelijk
van verre de roode daken van hun hoeve schitteren en de hooge boomen omheen het
‘Kasteelken’ opdonkeren.
Hun hart klopte gejaagd; hun flauwe beenen beefden. Hoe zou het zijn? Dood of
leven? Wachtte een blijde verrassing; of lag de grijnzende smart op hen te loeren?
Toen zij hun hekje openden en den boomgaard opstapten, zagen zij een hunner
meiden met emmers uit den koestal komen.
- Hoe es 't? riep Sies van verre, met hikkende stem.
De meid hield even stil met haar vracht in de handen en gaf niet dadelijk antwoord.
Het leek wel of ze niet begrepen had wat haar gevraagd werd.
- Hoe es 't? herhaalden zij nu beiden, angstig nader komend.
- Ha.... goed.... antwoordde de meid op onverschilligen toon, alsof het iets gold
dat van zelf sprak.
- Joa moar.... op 't Kasteelken! riep Sies ongeduldig omdat ze de bedoeling van
zijn vraag niet snapte.
- Ha.... joajoa!.... zei de plompe meid, plotseling tot het besef ontwakend.... Veel
beter.... veel beter! Den docteur es doar zjuust wig en hij was stijf kontent.
Sies en Mietje bekeken elkander met stralende oogen. Hun mond glimlachte; zij
voelden de zware moeheid uit hun beenen wegvlieden.
- Goddank.... Goddank.... kreunde Mietje met gevouwen handen.
Zonder een oogenblik rust te nemen, liepen zij naar het Kasteelken toe. Meneer,
die hen van verre had zien komen, trad hen haastig te gemoet. Zij hoefden niet te
vragen; zij zagen 't op zijn gelaat en aan zijn houding, dat er werkelijk betere berichten
waren.
Hij stak zijn rechterhand naar Mietje uit, zijn linkerhand naar Sies; en drukte en
schudde die herhaaldelijk, met zenuwachtige ontroering.
- Beter.... 't goa beter.... d'r es hope.... os 't azeu blijft tot morgen.. es ze buiten
gevoar, zei hij dof, in door ontroering telkens afgebroken woorden.
- 't Hè g'holpen! 't Hè g'holpen! jubelde Mietje, met vrome siddering van hoop en
liefde.
- Den docteur es kontent, voer meneer voort. Hij es vol hope.... hij es doar zjuust
vertrokken.... hij zal hier morgen uchtijnk veur
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den achten weere zijn!.... O, meinschen,.... broave, goeje vrienden.... as we dà geluk
meugen beleven.... as we dat.... dà geluk....
Hij kon niet verder, zijn woorden snikten; hij drukte hen nog en nog de beide
handen; hij schreide als een klein kind.
- Ons Lieve Vreiwe hè heur ontfermt, zei Mietje; en zij begon ook te schreien.
Sies had mee willen schreien, maar hij kon niet. Zijn oogjes knipten waterig en
hij trok vreemde gezichten. Zijn hoofd knikte voortdurend op en neer, alsof hij wilde
beduiden dat nu alles goed was, maar dat hij 't met geen woorden uit kon drukken.
Zij strompelden huiswaarts, ineens weer doodmoe, als 't ware plotseling geknakt
door te veel en te langdurig volgehouden overspanning en emotie. Mietje viel er
afgemat op een stoel neer en begon zonder reden weer te snikken.
- Ha joa moar, wa es dà nou, bromde Sies. In ploatse van te schriemen zoedt-e
moete lachen!
- Z'es te moe, boas; ze'n kan giene wig mier, meende de meid.
Ja, Mietje was te moe. Zij schreide van moeheid en liet zich gedwee, als een
overspannen kind, door de meid naar bed helpen. Sies volgde trouwens heel spoedig
haar voorbeeld. Zijn oogen prikten pijnlijk; hij trok met moeite zijn laarzen uit, gooide
zijn kleeren van zich af, plofte neer in zijn bed, als een stier op zijn stroo.
Den volgenden ochtend hing de vreugde om zoo te zeggen in de lucht.
De dokter kwam om zeven ure en om half acht was hij reeds weg, vroolijk,
opgetogen, als een zegen de blijde mare verspreidend, dat de ziekte gekeerd was, dat
de krisis overwonnen was, dat Alineke als gered beschouwd mocht worden.
Zij vlogen naar 't Kasteelken, waar meneer als 't ware een ander mensch geworden
was; zij dronken er, ondanks het vroege uur, ieder twee glazen port; en toen ging
Mietje weer naar huis en deed er kaarsjes branden vóór het Lieve-Vrouwe-beeld,
terwijl Sies, door de twee glazen port en de blijde tijding tot eenig ernstig werken
ongeschikt, de boerderij verliet en 't gehucht in ging, om ook daar het goede nieuws
te gaan verkondigen. Hij bezocht er de ettelijke kleine herbergjes, trakteerde al wie
maar in zijn bereik kwam, dronk zelf een heele boel en kwam eerst tegen 't middageten
weer thuis, vuurrood en opgewonden, lachend en schreiend door elkaar, pochend
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op die bedevaart van den vorigen dag: veertien dorpen op en af asjeblief, alles te
voet heen en weer! Zij mochten komen, die 't hem zouden na-doen. Hij was sterk als
een reus, zei hij zelf; en om het te bewijzen tilde hij ten aanschouwe van zijn knechts
en meiden zware gewichten op en jongleerde er mede. De knechts en meiden lachten;
maar Mietje vond dat heel verkeerd voor hun prestige en poogde hem tot bedaren te
brengen. Zij slaagde er eerst in toen het eten op tafel stond. Hij at voor drie en ging
dan kalm zijn roes uitslapen.
Na een week was de laatste zorg over Alineke's toestand verdwenen; en op een
ochtend kwam meneer zelf hen uitnoodigen om 't kind te komen zien en een glas op
haar gezondheid te ledigen.
Op hun uiterst best gekleed, als voor een kermis, togen zij er been. Sies was heel
in 't zwart met een rond hoedje; en Mietje had haar diamanten kruis en haar gouden
oorbellen aan.
Zij werden langs de breede trap met rooden looper naar boven geleid en daar stond
mevrouw in de open deur van Alineke's kamer en verzocht hen met een vriendelijken
glimlach om binnen te komen.
Mietje haalde iets te voorschijn dat zij zorgvuldig verborgen had gehouden en trad
er mee de kamer binnen. Sies volgde, zijn hoedje in de hand, angstvallig mijdend
ergens tegen aan te stooten.
Daar lag Alineke in haar bed, wel nog zeer witjes en bleekjes tusschen de kanten
gordijnen; maar de bruine oogjes reeds vol tinteling en herleving, en het mondje zoo
vriendelijk glimlachend, zoo blijdeverrast haar oude vrienden weer te zien. Zij strekte
haar ontvleesde, witte handje uit; zij zei: dag Mietje, dag Sies; hoe goat 't mee ulder?
en toen Mietje, die niet spreken kon van emotie, haar maar dadelijk het geschenk:
een korfje met prachtige, rijpe kersen, overhandigde, kregen Alineke's wangen een
donzig-licht-blosje van vreugd en aandoening en keerde zij zich half in haar bedje
om, als dank haar beide handen in de hunne leggend.
Zij bleven niet lang. Zij huiverden als 't ware voor hun tegenwoordigheid van
rood-landelijk-sterkgezonde menschen in die bleeke ziekenkamer, waar nog fleschjes
en doosjes medicijn en dergelijke op de nachttafel stonden. Sies zei dat ze nu maar
veel moest eten en slapen om al gauw weer naar de schoone beesten op de boerderij
te komen kijken; en Mietje beloofde met nog meer schoone kersen te zullen komen
en ook met van die heerlijke donkeren krieken,
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waar Alineke zooveel van hield en die nu bijna rijp waren.
Meneer, en ook mevrouw, vergezelden hen de trap af, naar beneden.
- Non goan we doar ne kier 'n heul fijn gloazeken op drijnken, iets da ge misschien
van ulder leven nog nie gedronken 'n hèt, zei meneer.
Hij opende een deur, verzocht hen binnen te gaan en te zitten, haalde fijne, ronde
glazen en een dikke flesch met vergulde kurk te voorschijn.
- Es da sampoande? vroeg Sies met glinsterende oogen.
- Joa 't, glimlachte meneer. Hè-je da al gedronken?
- Van mijn leven nog niet, bekende Sies, zijn stralende oogen op de flesch
gevestigd.
Meneer ontkurkte, hield de knal half tegen.
- O, jongens toch! schrikte niettemin Mietje.
Hij schonk het schuimende vocht in de glazen.
- 't Es lijk melk! lachte Mietje.
- Ge 'n zoedt er geen boter van kirnen! proestlachte Sies.
- Op ulder gezondheid, zei meneer. En nogmaals dank; nog wel duizend en duuzend
maal dank.
Zij klonken aan en dronken. Sies, die te gulzig was, verslikte onmiddellijk, moest
hoesten en proesten.
- Ne meinsch zoe da moeten geweune zijn! lachte hij, vuurrood en stuiptrekkend.
Mietje vond het heerlijk, hemelsch.
- 't Es lijk suiker, zei ze.
Mevrouw was dadelijk weer opgestaan.
- 'k 'n Mag Alineke nie lang alleene loaten, verontschuldigde zij zich.
Zij begrepen dat. Zij drukten haar de hand en Mietje beloofde dat ze heel gauw
weer met kersen en krieken zou aankomen.
- Drijnk ne keer uit, zei meneer, zoodra zijn vrouw weg was.
Sies liet het zich geen twee maal zeggen. Hij ledigde tot den bodem en stak zijn
glas naar de flesch toe. Mietje had eenig bezwaar. ‘'k Zoe ik zat worden,’ vreesde
zij. Maar zij liet zich toch ook overhalen en zei:
- Ne meinsch 'n zoe lijk gien goeste mier hen om te wirken as hij da gedronken
hèt.
Meneer bood Sies een sigaar aan. Hij knipte 't puntje met zijn nagel af en stak ze
verkeerd in den mond.
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- Azeu niet, waarschuwde meneer. Ze zoe oaverechts afpellen.
Sies keerde de sigaar anders om en stak smakkend aan.
- Drijnk nog ne kier uit, zei meneer.
Maar Sies had geen haast. Er was nog genoeg in de flesch en hij had nu wel graag
iets willen vragen, iets waarover hij met Mietje reeds gesproken had en waarop hij
al een tijd te broeien zat. Hij keek naar Mietje, of het oogenblik gekomen was, maar
Mietje wendde 't hoofd af, alsof ze zijn vraagblik niet verstond. Zij verstond het heel
goed, maar was er eigenlijk tegen, oordeelde dat Sies daar maar liefst niet over
spreken moest.
't Was naar aanleiding van dien steen, dien ze in de nieuwe kerk van Sint Maria's
Houthem voor Alineke's genezing geofferd hadden. Had het met Alineke ongelukkig
slecht moeten afloopen, zeer zeker zou Sies daar niet meer van gewaagd hebben;
maar nu het Goddank goed was afgeloopen, vond hij, oordeelde hij, dat meneer dit
voorschot eigenlijk wel terug mocht geven. Het had natuurlijk heel weinig te
beteekenen; maar enfin die steen stond nu eenmaal op naam van Alineke en niet op
hun naam, zoodat enfin.... Mietje was er tegen dat hij er over sprak, maar hij toch
meende dat het zoo mocht afgehandeld worden; en eensklaps nam hij al zijn moed
te zamen, terwijl meneer opnieuw de glazen volschonk en hij zei:
- Aangoande va die stien, meniere, hoe zoe'n we dat doen? Es da op rekeninge
van iefer Aline of zoe-je liever hèn da we wij da.... enfin....
Verbaasd keek meneer op, de flesch even roerloos in de hand. Het drong niet
dadelijk tot hem door, maar eensklaps begreep hij en zijn mond ging van verbazing
open. Het duurde slechts een oogenblik; een glimlach zweefde even om zijn lippen
en verdween; en met de meeste bereidwilligheid gaf hij het antwoord:
- Da es veur mij, natuurlijk, natuurlijk. Hoeveel es mijn schuld, Sies?
- Tuttuttut, es da nou de moeite weird! knorde Mietje, bijna boos.
- Toetoet.... toetoet.... drong meneer aan. Hoeveel es 't, Sies?
- Ha.... twie frann, meniere, en ne frann drijnkgeld veur de metser, antwoordde
Sies, toch wel eenigszins gegeneerd.
- Ach! 'k 'n wee nie hoe da ge doar wil van klappen! bromde Mietje.
Meneer ging haastig in zijn portefeuille, haalde er een bankbriefje van vijftig frank
uit.
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- Kijk, Sies; de rest es veur ulder moeite. En ge zij wel bedankt, zille!
Maar Sies stoof op, bijna beleedigd.
- Ha nie nie, meniere, dà niet, zille! W'hèn da gedoan uit liefde veur Alineke. We'n
willen geene cens meer of dat ons toekomt.
- Woarom niet, Sies? G'hèt al die moeite gedoan, drong meneer aan.
- O, nie nien, meniere, o, nien nien! riepen zij nu alle twee. En meneer moest het
briefje terugnemen en drie gepaste franken in de plaats geven. Toen waren zij
tevreden.
- Drijnk nog ne keer uit, zei meneer.
Zij dronken leeg en stonden op. Meneer begeleidde hen naar buiten. De avond
daalde, met weelde van goud over de mooie velden. Er hing iets van geluk en vrede
in den schoonen hemel. De zwaluwen vlogen zingend om de torens van 't Kasteelken
elkander in steeds herhaalde kringen na; en Sies en Mietje, nog eens omkijkend,
slaakten eensklaps een kreet van verrassing: Dáár,.... daarboven, achter een der ramen,
stond naast mevrouw Alineke,.... Alineke gansch in het wit, met een witten mantel
en de bruine lokken los over de schouders hen liefelijk-glimlachend, met haar beide
handjes na te wuiven.
- Ach Hiere toch! riep Mietje, tot de tranen ontroerd. En zij wuifde tegen, met haar
roode, dikke handen; en ook Sies wuifde, blakend-rood, met zijn zwart hoedje heen
en weer.
- Loat ze toch veurzichtig zijn, zeiden zij tot meneer, die hen tot aan het hek
vergezelde.
Meneer glimlachte verteederd, maar gaf toch een teeken van berisping; en Alineke
verdween, na een laatsten groet, met haar moeder, van achter het raam.
- Ach Hiere toch! Ach Hiere toch! zuchtte Mietje. En met bevende hand haalde
zij haar zakdoek uit om haar tranen af te vegen....
CIJRIEL BUIJSSE.
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De zelfvermomming des absoluten. IV.
In ons vorig opstel hebben we de kudde-vorming beschreven als een gestadig proces
van beweging en groepeering en aangetoond hoe zich daarin het beginsel der
Zelfvermomming openbaart. Dat was een afwijking van het deel van ons onderwerp
dat we onderhanden hadden - het als noodzakelijk aantoonen, maar tegelijk
weerleggen van de gangbare opvattingen omtrent den Staat - maar het was
noodzakelijk om de definitie ‘Vieleinigkeit entgegengesetzter Interressen’ te
ontzenuwen als een ijdele poging, om den Staat als een Hegelische ‘Eenheid van
tegendeelen’ voor te stellen, door die ‘Entgegengesetzter Interessen’ aan te toonen
als buitennationaal, noch door het Staatsverband bepaald, noch daarin opgaand.
Keeren we thans tot ons onderwerp terug.
De exaltaties omtrent den Staat als ‘Eenheid’ vinden, gelijk gezegd, hun
voornaamsten steun in de misvattingen omtrent ‘Landstaal’ en ‘Volksaard’, wil men
dus het kunstmatige en onwaarachtige van Staatsverband aantoonen, dan moet men
het kunstmatige karakter van de landstaal en het onwaarachtige (opportunistische)
karakter van de bestaande anthropologische theoriëen aantoonen. Laat ons allereerst
het eerste beproeven.
Tusschen het ontstaan van naties in het proces van rasgroepeering en rasverevening
en dat van nationale talen in het proces van taalrasgroepeering en taalrasverevening1)
valt duidelijk een parallel te

1) De hedendaagsche wetenschap neemt drie taal-rassen aan: isoleerende, agglutineerende en
flecteerende. De talen van het eerste ras bestaan uitsluitend uit eenlettergrepige woorden en
heeten daarom ook monosylabische; de waarde van elk woord wordt bepaald door zijn plaats
in den volzin, zooals de beteekenis van een cijfer, door zijn plaats in het getal - bij die van
het tweede nemen de woorden voor- en achtervoegsels aan, zonder daarmee te vergroeien
-; bij die van het derde, waartoe de Indo-Germaansche taalfamilie behoort, vergroeien woord
en toevoegsels volkomen.
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trekken. Evenzoo kunstmatig als zich, door roof, koop, ruil, huwelijk - kunstmatig
ten opzichte van het proces der ras-groepeering en ras-verevening - de Staten vormden,
evenzoo kunstmatig vormden zich de landstalen.
Een der openbaringen van de vergelijkende taalwetenschap is de gelijksoortigheid,
over de geheele aarde, in de taalprocessen, taal-bouw en taal-ontwikkeling, hetzelfde
eenvormigheidsbeginsel, waarvan we in ons tweede opstel uit het zijn des Absoluten
de noodwendigheid hebben verklaard, en hetwelk door Darwin, voor natuurvormen,
als ‘most striking discovery’ en door Wilhelm Wundt, voor cultuurvormen, als
‘besonders Merkwürdig’ is opgemerkt. Geven we ons daarnaast rekenschap van de
groote innerlijke overeenkomst der verschillende talen, overeenkomst in beeldspraak,
zinvorming, spreekwijzen, berustend op overeenkomst in aanleg en in cultuur, immers
sinds lang internationaal, dan dringt zich onweerhoudbaar de gedachte op dat bij de
vorming van landstalen elementen buiten de categorie van taalgroepeering en
taalverevening overwegend hebben ingewerkt. Het kan immers niet anders of de
‘eigen taal’ moet van meet af aan in de vorming en handhaving van kudden op
nationalen grondslag een groote rol hebben gespeeld als niet genoeg te schatten
collectief distinctiemiddel in den dubbelen zin van grensscheiding en bindmiddel.
In de algemeene heiligverklaring - het idealiseeren van belangen, dat we in
‘Prometheus’ uitvoerig beschreven - moest de taal onmiddellijk in aanmerking komen.
De Joden reeds gingen voor in het heilig-verklaren van bepaalde klank- en
teekenverbindingen en noemden hun taal ‘Losjoun-Hakoudesj’1) en ze zijn daarin
door alle Joden (d.i. nationalisten) van alle eeuwen getrouw nagevolgd.
We zullen straks van zulk een geval van nationalistische inmenging in het proces
der taalvorming en taalverevening de ingrijpende resultaten nader bespreken. Nog
in onze dagen hebben nationalisme, provincialisme, ja esprit-de-corps op
onstaatkundigen grondslag de behoefte, de fictie van een eigen zijn uit te drukken
in hun eigen taal, een overwinnend volk vertoont ‘puristische’ neigingen uit
hoogmoed, een ‘in zijn bestaan bedreigd’ volk uit vrees -, de

1) ‘Heilige Taal’. Ten opzichte van oude boeken in Hebreeuwsche letterteekens, zelfs losse
blaadjes, ongeacht den inhoud, is den Joden de grootste eerbied voorgeschreven. Ze moeten
zorgvuldig verzameld en begraven worden. Dit instinct zit er zelfs bij ‘moderne’ Joden zeer
diep in.
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monarchisten in Frankrijk heeten zich ‘camelots du Roy’ met een y -, een terugkeer
naar de spelling van het monarchistische Frankrijk krijgt aldus reeds de kracht van
een politieke demonstratie.
Bij de vorming en de instandhouding van dieventalen e.d. speelt de collectieve
distinctiedrang, esprit-de-corps een even groote rol als die van veiligheid, de ‘toffe
jongen van de vlakte’ spreekt nog zijn argot, al verstaat het elke politieagent.1)
In de Hollandsche dagbladen verschijnen zoo nu en dan annoncen die er met hun
oa's en ea's en vreemde lettervoegingen en streepjes en stipjes eenigszins barbaarsch
uitzien -, nader beschouwd blijkt dat dan Zeeuwsch of Friesch of Groningsch. Hier
ziet men in volle duidelijkheid de neiging om oorspronkelijk geringe accent- en
uitspraakverschillen te exalteeren en in de geschreven, officieele taal te consolideeren.
Ging men de taal van elke streek, van elk individu, het meest-‘zuivere’ Hollandsch
op die manier schrijven, dan zou men zeker tot dezelfde streepjes, stipjes, accenten
en letterkoppelingen zijn toevlucht moeten nemen, daar, zooals elkeen weet, de
zes-en-twintig teekens van ons alfabet lang niet toereiken tot het uitdrukken van de
vele klanknuancen, denken we maar alleen aan de o-klanken in bok en in brok.
Inmiddels doet men het ermee, in volle tevredenheid en zonder hinder en uitsluitend
het verlangen om ‘eigen zijn’ uit te drukken door ‘eigen taal’, brengt tot het exalteeren,
dat soms vrijwel fingeeren lijkt, van de verschillen met een andere taal.
Waar dit nu al plaats grijpt bij een tam en gematigd provincialisme als ten onzent,
dat allerminst een aanslag op de ‘nationale eenheid’ zoekt te plegen, daar kan men
zich wel denken hoe in een tijd van vijandschap en spanning in een gewest dat zich
werkelijk van het ‘moederland’ wenscht af te scheiden de bedoelde ondergeschikte
accent- en uitspraakverschillen zullen worden geëxalteerd. In de letterkundige
voortbrengselen van de woordvoerders der periode zal dat uitteraard op zijn
allersterkst uitkomen en juist deze voort-

1) In ‘Joan and Peter’ vertelt Wells hoe het Engelsche vliegenierscorps (Royal Flying Corps)
bij gebrek aan een door traditie gevormd ‘slang’ zooals de ‘public schools’ en de oudere
militaire corpsen bezitten en als kostbaar distinctie-middel in stand houden, zich een eigen
taal creëert. En wat voor taal!
‘....an atrocious slang of facetious misnomers; everything one did was a ‘stunt’, everything
one used was a ‘gadget’, the machines were ‘buses’, and ‘camels’, and ‘pups’....
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brengselen die van den stand der taalontwikkeling en taalvorming aldus een volkomen
verwrongen beeld geven, blijven het nageslacht ter bestudeering over, daaruit worden
de ‘wetten’ geformuleerd, de ‘ontwikkelingsgangen’ afgeleid!
Heeft er, na de spanning, een scheuring plaats, dan worden de geforceerde
verschillen voor goed vastgelegd. In beide voortaan gescheiden en waarschijnlijk
vijandige gewesten zal het proces van aangroeien en afslijpen, van op de tweede
plaats en in onbruik raken zijn gang gaan, doch niet steeds de dezelfde woorden en
deelen daarvan aantasten en na een geruimen tijd zal het schijnen als had men met
twee verschillende talen te doen. In beide gewesten ook zal men, gelijk reeds in
Griekenland omstreeks 400 v. Chr. van Staats-wege spellingswijzen en alfabetische
systemen dicteeren, maar de daarmee belasten zullen niet steeds van dezelfde
gezindheid zijn1) en de verwijdering neemt toe. Daaronder blijft de volkstaal aan
zichzelf overgelaten, zoodat zich daarin de processen van taalverevening en
taalvorming zuiverder afspelen maar, gelijk gezegd, de ongeschreven volkstaal
spreekt niet tot het nageslacht.
Op welke wijze talen-groepeering en talen-verevening tot stand zou zijn gekomen,
indien niet van meet af de taal de rol van collectief distinctie-middel bij het vormen
en instandhouden van stammen en Staten had moeten spelen, laat zich nu achteraf
niet zeggen. Wel zien we dat in tijden van individualistisch cosmopolitisme, wanneer
de nationalistische taal-exaltatie afneemt, de neiging naar taal-verevening en
rasverevening toeneemt, altijd weerstreefd door het nationalisme en het rasgevoel,
dat steeds min-of-meer vertroebelend en ten slotte weer vormgevend en grensregelend
optreden zal.
De geheele vergelijkende taalwetenschap is immers ontstaan als symptoom van
dat afnemen van kaste-gevoel, nationalisme en rasseneigendunk, dat toenemen van
den drang naar (pantheistisch) opsporen van eenheid en verband. Dat is er dan ook
het belangrijke van, niet de hypothesen en systemen op zichzelf. Deze zijn als alle
hypothesen en systemen, willekeurig en in zekeren zin fictief -,

1) Het is bekend dat de oudste Grieksche en Latijnsche handschriften, evenals het Hebreeuwsch,
van rechts naar links werden geschreven. Men neemt, voor het Grieksch, ook daarom ‘een
semietischen oorsprong’ aan. Zal nu niet het willen verloochenen daarvan om ‘politieke
beweegredenen’ tot dever andering bijgedragen hebben, zal niet, in 't algemeen, nationale
toenadering of verwijdering in deze dingen tot uiting komen?
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wezenlijk is echter de ingegeven wereldbeschouwing (‘immanent dogma’) die eraan
ten grondslag ligt en die zich als ‘leidende gedachte’ laat gelden. Deze
‘wereldbeschouwing’ behoort als symptoom tot des Absoluten Zelfbeschouwing.
Het teekent Darwin als grooten geest dat hij zelf het ontwortelen van het tot dan
geldende theologische dogma, d.w.z. de richting van zijn denken meer dan de
resultaten ervan als het essentieele van zijn werkzaamheid heeft gevoeld.1) Veel is
er in de feiten-groepeering van Darwins systemen dat aandoet als verwrongen en
zelfs fictief, maar wezenlijk is zijn beteekenis als phenomeen eener individualistische
anti-dogmatische geesteshouding, van zin voor het beweeglijke en betrekkelijke,
voor samenhang en verband.
Ditzelfde beduidt de vergelijkende taalstudie, ook zij is symptoom en product van
rijp of onrijp, bewust of onbewust pantheisme. Want ook in dat gebied heerschte tot
dan de oude, ante-Darwinistische, anthropocentrische wereldbeschouwing die de
spraken zoo goed als de soorten moest opvatten als afzonderlijke creaties, meer of
min ‘volmaakt’ van den Schepper, elk afzonderlijk, elk ‘naar zijnen aard’. In
vergelijking ligt steeds de tendentie naar verevening, dus hoeft het ook niet te verbazen
dat de grondslagen der vergelijkende taalwetenschap gelegd zijn door de
nieuwlichters, de ikonoklasten van hun tijd, de oudere en jongere tijdgenooten van
Hegel en Darwin. Franz Bopp, die geacht wordt, die door Friedrich Schlegel
aangevangen beoefening der Oud-Indische talen tot bloei te hebben gebracht, behoorde
tot de ‘dragers van den nieuwen geest’, evenzoo zijn vriend en beschermer: Wilhelm
von Humboldt, op wiens ‘Versuch der Wirksamkeit eines Staates zu bestimmen’ de
hedendaagsche ‘edel-anarchisten’ zich nog voor hun theoriëen beroepen.
Ook Darwin heeft in ‘The Descent of Man’ het talenvraagstuk aangeroerd en hij
ziet de ontwikkeling der spraken parallel aan die

1) Daarom zal de niet-creatieve, onoorspronkelijke geest, die geen eigen ‘richting’ heeft, tot
zijn zelfbevestiging altijd aan ‘resultaten’ hangen, aan bewezen ‘feiten’ en ‘sterke hypothesen’.
Hierin ligt het onderscheid tusschen het Intellect, dat vrij is zijn eigen oogmerk te dienen en
het Vernuft, tot den dienst van het Absurde verwezen, krachtens de noodzakelijkheid der
Zelfvermomming - een onderscheid, zoo fundamenteel, dat het, met allen goeden wil, door
geen overredingen en uiteenzettingen op te heffen is.
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der soorten1), terwijl hij de ‘volmaaktheid’ van sommige z.g. primitieve talen - door
sommigen zijner tijdgenooten aan primitieven menschelijken schoonheidszin, door
anderen aan ‘goddelijken oorsprong’ toegeschreven - op één lijn stelt met de
‘volmaaktheid’ van natuurvormen2). Met instemming citeert hij het oordeel van den
philoloog Max Muller,3) dat de vorming der talen door selectie wordt beheerscht.
Duidelijk zien we hier weer hoezeer schijnbaar uit ‘objectief’ gadeslaan en
‘onpartijdige’ studie verkregen ‘wetenschappelijke inzichten’ onder de beheersching
staan van gemoedsbewegingen en geestestoestanden, die weer projecties zijn der
bewegingen en toestanden van het tijdsgewricht. Alleen zij hebben de illusie dat
‘wetenschappelijk inzicht’ van ‘levensbeschouwing’ gescheiden kan blijven, die
dingen als kerklidmaatschap en politieke kleur tot de eenige en zuivere componenten
van een ‘levensbeschouwing’ rekenen, zoodat dan de gebruikelijke onverschilligheid
daartegenover op zichzelf als een waarborg van objectiviteit gelden kan. Ware
datinderdaad zoo, dan moest aan den anderen kant de ‘wetenschappelijke arbeid’
van zich belijdenden Gereformeerden en Roomschen volkomen waardeloos zijn!
Het formuleeren van de wezenlijke levensbeschouwing echter is voor verreweg de
meesten een evenzeer onaantrekkelijke als onuitvoerbare taak -, maar daarom laat
ze zich wel voortdurend gelden. Reeds observeeren is interpreteeren.
Duidelijk is de drang naar vergelijkende taalstudie in haar grondleggers een
openbaringswijze van dien algemeenen en almachtigen drang naar verevening
(wijzend naar opheffing!) van dat algemeen en almachtig beseffen van Eenheid en
betrekkelijkheid, hetwelk door de erkenning van de onhoudbaarheid aller gesteldheden
leiden

1) The formations of different languages and of distinct species, and the proofs that both have
been developed through a gradual process, are curiously parallel (‘The Descent of Man’ pag.
138).
2) With respect to perfection, the following illustration will best shew how easily we may err:
a Crinoid sometimes consists of no less than 150.000 pieces of shell, all arranged with perfect
symmetry in radiating lines (‘The Descent of Man’ pag. 139).
3) A struggle for life is constantly going on amongst the words and grammatical forms in each
language.
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moest tot de erkenning van de al-macht der Idee.1) En zoo goed als de dragers van
het oude theologische dogmatisme opkwamen tegen de verevenings-tendenties in
Darwins sytemen, zoo goed kwamen ze ook tegen de verevenings-tendenties der
vergelijkende taalwetenschap op, gelijk ze zich eerder tegen de vereveningstendenties
van Lessing hadden verzet.
In ‘Prometheus’ hebben we den onderlingen samenhang aangetoond tusschen den
egocentrischen, den anthropocentrischen, den geocentischen, den nationalistischen,
den aristocratischen en den rassen-hoogmoed -, daar zij alle beduiden de vormen
van ondoordachte collectieve zelfverheffing, die voor de doordachte fiere nederigheid
van het denkend individu altijd altezamen wijken moeten. De anthropocentrische
hoogmoed maakte zich razend tegen Darwin, de Europeesch-Christelijke hoogmoed
tegen Lessing -, en onder het ‘wetenschappelijk scepticisme’ dat zich in spot en
wrevel tegen de eerste taalvergelijkers kantte ligt de ‘Arische’ aanmatiging tegenover
‘gekleurde rassen’, de Germaansche en Romaansche tegenover Slavische groepen:
‘Was doch noch zur Zeit Gottfried Hermanns die Zahl der Philologen nicht allzu
klein, die es als ein Attentat gegen den heiligen Geist der Philologie betrachteten,
solche Sprachgebiete wie Litthauisch, Armenisch, Slavisch, ja selbst Sanskrit, mit
den classischen Sprachen und Litteraturen in Zusammenhang zu bringen.’2) Men
vergete daarbij niet dat de groote vraag, welke taal de Heer met Adam sprak in het
Paradijs, voor de kwestie der uitverkorenheid van zoo groot belang, door de
vergelijkende taalwetenschap even radikaal van den baan werd geveegd als Adam-zelf
door het Darwinisme.

1) Nu zij ‘vanzelfsprekend’ is geworden, heeft ze als richting, als overtuiging geen beteekenis
meet, gelijk we dat in ons eerste opstel uiteengezet hebben, en haar huidige resultaten hebben
uitsluitend waarde, voor zoover ze in hen die ze behaalden, toch weer in een anderen zin op
een richting of overtuiging wijzen!
2) Wilhelm Wundt ‘Sprachgeschichte und Sprachpsychologie’ pag. 33. Ten onzent schijnt nog
‘de groote Cobet’ zich tamelijk onwelwillend te hebben gedragen ten opzichte van de pogingen
verwantschap aan te toonen tusschen allerlei vulgaire talen en het Heilige Grieksch. (‘Losjoun
Hakoudesj’ der Geleerden!) Het zal hem en anderen geen moeite hebben gekost, het
ontoereikende en ongegronde van de vergelijkende taalwetenschap aan te toonen, maar onder
al die ‘klemmende argumenten’ ligt altijd een krachtig instinct, hier: geblesseerde hoogmoed!
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Zoo zien we in tijden van individualisme (= cosmopolitisme, democratisme,
anti-dogmatisch deïsme en pantheisme) eerst de drang naar onbewuste taalverevening
(daar de kudde-taal niet als een ‘heiligdom’ wordt geëerden de collectieve hoogmoed
ontbreekt), en, in een later stadium de behoefte aan bewuste taalvergelijking, als
symptoom van dezelfde geesteshouding.
Was daartegenover de vorming van scherp-gescheiden groepstalen door het machtig
kudde-instinct van meet af onvermijdelijk, het behoefden daarom niet altijd stamtalen
of, later, nationale talen te zijn. We zouden haast zeggen, het tegendeel is waar. In
ons vorig hoofdstuk toonden we aan dat het buiten-nationaal verband voor het individu
veel meer beteekent dan het nationaal verband. Het volgroeide individu zoekt geen
groepen, maar personen tot persoonlijk verkeer op zedelijken en intellectueelen
grondslag (Lessing's ‘Republiek van Geleerden en Geletterden’), doch ook in den
kudde-mensch is het kaste-gevoel veel reëeler dan het nationalisme. Zelfs in tijden
van nationalistische exaltatie, schreven we in ons vorig opstel, staat de adellijke
officier zijn collega in het vijandelijk leger veel nader dan den ‘pummel’ in zijn eigen
leger. De vorming van Kaste-talen (kasten op basis van geboorte of andere
vastgestelde onpersoonlijke distinctie-middelen) en van groepstalen (groepen op
basis van persoonlijke zedelijke of intellectueele voorliefden en neigingen) zou dus
veel meer in de rede gelegen hebben dan die van nationale talen. Eenigszins in die
richting wijst het gebruik van het Fransch als de taal der hoven en diplomaten, van
het Latijn als die der geleerden, van het Engelsch als die der kooplieden. Men kan
zich in die richting velerlei mogelijkheden denken, en ook het ontstaan van een
weinig-gecompliceerde hulptaal als gebruikstaal voor het verkeer met kinderen en
minderen, zooals het zoogenaamde passar-Maleisch in het Oosten. Want zoo goed
als de Kaste der ‘beschaafden’ in alle landen sinds lang vrijwel dezelfde internationale
‘cultuur’, ook te noemen ‘dressuur’, bezit, zoo kon ze ook sinds lang dezelfde taal
hebben gehad bij een taal-ontwikkeling in analoge richting. Dit is niet geschied -,
integendeel, het gebruik van het Latijn tusschen geleerden en van het Fransch aan
de hoven neemt eerder toe dan af -, het stijgend internationaal verkeer heeft niet,
gelijk men verwachten zou, de ‘liefde tot de eigen taal’ op nationalen grondslag
verminderd1),

1) In de achttiende eeuw lazen en correspondeerden de ‘beschaafden’ vooral niet in het
Hollandsch en ze waren daar trotsch op -, dit is thans in dien omvang en op die wijze
nauwelijks denkbaar.
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heeft niet de vorming van internationale groepstalen in de hand gewerkt. Waarom
niet, hopen we uit het volgende te doen blijken.
Er is een tijd geweest, waarin naar het vormen van een taal voor een
scherp-afgebakende kaste in vollen ernst werd gestreefd, dat was in de eerste helft
van de zeventiende eeuw, in Frankrijk, toen de ‘hoogere standen’ en de in hun dienst
staande filologen onder aanvoering van Vaugelas er zich toe zetten het Fransch te
‘devulgariseeren’, te ontdoen van provincialismen en technicismen en te maken tot
een taal ‘à l'usage des honnêtes gens pour causer et pour écrire’. Dat was toen
mogelijk, omdat nog niet bestond de behoefte aan een Moedertaal als Heilig Pand,
waarvoor men zich geestdriftig in den strijd kon begeven. De edelman van toen kon
vrijelijk erkennen dat hij den ‘frisschen, vroolijken krijg’ begeerde als een middel
om zich te onderscheiden in wat destijds als hoogste deugden golden: dapperheid,
doodsverachting, list, koelbloedigheid, en zich ‘met roem te overladen’, zonder
verdere fabels en verzinsels en de massa begaf zich niet in den oorlog, zij werd erin
gedreven, of zij verhuurde zich aan de meestbiedenden of zij werd, als in Schillers
dagen, door haar ‘Landsvader’ aan dien meestbiedende verkocht. Voor de rôture
bestond geen andere wet dan ‘Soyez soumis’, en tot in de achttiende eeuw konden
hof en adel in alle landen waar de ‘langue des honnêtes gens’ den boventoon voerde,
zonder schroom van hun minachting voor en onbekendheid met de landstaal doen
blijken, (Frederik de Groote!) zonder vrees door hun onderdanen te worden in den
steek gelaten.1)
Maar de dag kwam dat het woord ‘Rechten van den Mensch’ werd gesproken en
verstaan en dat het ‘Soyez soumis’ niet langer volstond. Het werd zede motieven
voor zijn daden te willen ontvangen en geven, alle plichten heetten niet langer zonder
meer vanzelfsprekend. Fundamenteel was en bleef de noodzaak der landsverdediging.
Een bijeenwonende kudde kan niet uit leden van één enkele kaste bestaan, zij zal,
behalve een kern van aristocraten altijd ook minderen van allerlei professie en
werkzaamheid tellen, wier levens, hoe ook nietswaardig geacht, wier belangen, hoe
gering ook, met

1) Op dezelfde wijze slikt men thans het ‘nationalisme’ van hen, die hun honden en paarden
hooger achten dan negenennegentig honderdsten van hun ‘landgenooten’.
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hun levens en hun belangen samenhangen, zoodat er een band bestaat die op de eene
wijze beschouwd, alles beteekent (leven en eigendom) en tegelijk niets beteekent,
daar het zedelijke, geestelijke, aesthetische ontbreekt - zooals men van het eten ook
kan zeggen dat het hoogst belangrijk en hoogst onbelangrijk is, al naar men het beziet.
De noodzaak der samenwerking tusschen niet-saamhoorenden bleef, maar de ‘Rechten
van den Mensch’ eischten voortaan een reden.
Het nationalisme moest derhalve in de latere tijden zijn fundamenteel-aristocratisch
karakter verloochenen en voor de massa verving de ‘Eenheid van Taal’, ‘Eenheid
van Cultuur’ en ‘Eenheid van Ras’ het oude ‘Soyez soumis.’ Kon men er namelijk
in slagen de ‘landszaak’ voor te stellen als een ‘familiezaak’ en het mogelijke
opdringen van een ‘vreemde taal’, de mogelijke overheersching van een ‘vreemd
ras’ te suggereeren als een ramp voor allen zonder onderscheid, dan was voor het
oogenblik de zaak gewonnen. Weerplicht tusschen familie-leden onderling gold nog
steeds als ‘vanzelfsprekend’ - en geldt ook nu nog als zoodanig bij hen, die in de
familie hun eenigen verschijningsvorm hebben - de bewijslast ging dus niet verder
dan het aantoonen van den familieband. Niet langer kon men derhalve voor den dag
komen met kaste-talen en kaste-litteratuur! Filologen en anthropologen beijverden
zich om strijd die ‘Eenheid van Taal’ en ‘Eenheid van Ras’ aan te toonen1) in dubbele
mate, omdat de definitieve erkenning van de Rechten van den Mensch samenviel
met den bloei van het positivisme (1848!). Oude en overigens onveranderlijke
vooroordeelen - onveranderlijk want wortelend in fundamenteele functies - behoefden
voortaan een theorie, een wetenschap, die ze tot ‘objectieve waarheid’ stempelde;
men wilde alleen aanvaarden, wat wetenschappelijk bewezen was, dus werd alles
wat men aanvaarden wilde, wetenschappelijk bewezen. Zoo ontstond het Gobinisme
als een ‘wetenschappelijke’ bevestiging van wat den edelman in de zeventiende eeuw
als vanzelfsprekend accepteerde: zijn eigen superioriteit....,
Maar de wederzijdsche weerplicht zelfs tusschen ‘kind'ren van één

1) Le panslavisme, le pangermanisme, le panbrittanisme, le panmagyarisme cherchent souvent
et trouvent toujours des raisons pour sacrifier ceux qu'ils rencontrent sur la route de leurs
appétits démesurés, dissimulés sous le mensonge de l'unité du sang et de la civilisation
commune.
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Huisgezin’ bleef niet langer ‘vanzelfsprekend’. Er kwam een tijd dat het woord
‘Kategorische Imperatief’ lang tevoren uitgesproken, begrepen begon te worden en
dat de menschen in hun eigen geweten een rechtsgrond begeerden te vinden voor
hun handelwijzen. De botsing tusschen ‘loyauteit’ en ‘recht’ tusschen het individu
dat de zaak der voorvaderen en der kaste en dat hetwelk de rechtvaardige zaak
wenscht voor te staan, is reeds in het begin der negentiende eeuw door mevrouw De
Staël in ‘Delphine’ beschreven. Maar individuen als de laatste gelden daar nog als
uitzonderingen, eer een derde mogelijkheid tusschen ‘loyaal onderdaan’ en
‘landverrader’ zich voor breedere kringen opende, zou het nog wat later worden,
toch geschiedde dat ook: een oppositie, hoe zwak ook (zwak naar het aantal en zwak
van gehalte) als in Engeland tegen den Boerenoorlog, was toch in vroeger tijden niet
mogelijk geweest. En daarom is er dan ook nooit te voren en in geen één oorlog
zooveel als in deze over ‘rechtsgronden’ en ‘schuldvragen’ gesproken. Nooit in
vroeger eeuwen strekte de begeerte ‘zijn land’ te vergrooten en te verheerlijken, een
heerscher anders dan tot eer, noch het blindelings volgen den onderdaan - de
veronderstelling dat het een zijner vijanden ingevallen kon zijn Lodewijk XIV voor
een rechtbank te dagen als aanstoker van een veroveringsoorlog, doet aan als absurd
-, in onzen tijd wordt over het berechten van een aan dat euvel ‘schuldigen’ Keizer
althans gesproken, en over zijn volk als ‘medeplichtig’.
Beduidt dit zedelijke en intellectueele vooruitgang? Men zou het, oppervlakkig
gesproken, wel zeggen. Maar als men ziet welke frasen en fabeltjes de menschen als
‘rechtsgronden’ slikken, en dat dit alles toch maar ‘moraal voor anderen’ is, en als
men er zich rekenschap van geeft welk een suggestieve kracht er uitgaat van een
woord als ‘Volksbestaan’ ook op ‘intellectueelen’, als gold het iets wezenlijks, als
ging niet alles, wat het menschelijk leven inhoud en beteekenis geeft volkomen om
buiten een ‘Volksbestaan’ dat door anderen bedreigd zou kunnen worden, dan ziet
men duidelijk hoe de behoefte aan rechtsgronden van de denkende individuen die
geleerd hadden wat ‘Kategorische Imperatief’ beduidde, in de kudde als altijd tot
behoefte aan frasen verwordt en is men eerder geneigd van achteruitgang te spreken,
wat ook weer onredelijk zou zijn.
Inmiddels is wel, door de verwording van zoovele rechtsgedachten en wijsgeerige
gedachten tot frasen, de Leugen de voornaamste
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Europeesche Mogendheid van de negentiende eeuw geworden -, gelijk Lasalle het
uitdrukt.
Met dit kort-geschetst verloop hebben we getracht duidelijk te maken waarom de vorming van groepstalen krachtens het kuddeinstinct als onvermijdelijk
vooropgesteld - de vorming van kastetalen, welke zooveel meer voor de hand zou
hebben gelegen, door de vorming van nationale talen, als officieele talen althans,
overvleugeld moest worden. Waar echter alle nationalisme fundamenteel aristocratisch
is, daar ‘lands-eer’ en ‘lands-belang’ vrijwel uitsluitend bij een kaste van
bevoorrechten berusten - ‘chaque pays a ses “nationalistes” qui joignent au mépris
de l'étranger la même haine et le même dédain pour une partie de leurs concitoyens’
- is elke officieele landstaal toch eenigszins tegelijk ook kaste-taal, zij het niet op
internationalen grondslag. In het taalzuiveringsmouvement dat we zooeven reeds
noemden en waarop we nog terugkomen, ziet men duidelijk naast het aristocratische
het nationalistische element, naast de neiging, het Fransch te maken tot een taal ‘A
l'usage des honnêtes gens pour causer et pour écrire’ deze andere neiging: de la rendre
vraiment maitresse chez elle et de la nettoyer des ordures qu'elle avait contractée.1)
Aan de andere zijde hooren cosmopolitisme (rasverevening) en democratisme
(kaste-verevening) met deïsme (geloofsverevening) bijeen en deze geest heeft zich
in het taalgebruik van het Humanisme door de macht van de persoonlijke keuze als
een neiging tot eklektische taal-verevening laten gelden. Denkt men zich een
oogenblik de mogelijkheid van taalvorming op dezen humanistischen
(cosmopolitischen, democratischen) grondslag, dan beseft men hoe alleen in zoo'n
geval de onderzoeker tegenover zuivere taalprocessen zou staan. Maar ze is, gelijk
gezegd, onmogelijk en als steeds en overal, trad ook daar en toen het aristocratisch
nationalisme regelend en grensstellend op.
Welk criterium gaf hij dit kiezen en schiften den doorslag?
‘Le bon usage’ decreteert Vaugelas, in navolging van Malherbe. ‘Même l'analogie
et le raisonnement y sont réduits.’2) En wat is

1) Vaugelas ‘Remarques sur la langue française’.
2) Le bon usage -, karakteristiek voor den geest der collectiviteiten, wien het nimmer om
waarheid en redelijkheid (in het taalgebruik: ‘analogie et raisonnement’) maar steeds om de
tradities en dogma's om hun zelfs wil is te doen! Een der grootste moeilijkheden aan het
werk der Bijbelvertaling (eind zestiende, begin zeventiende eeuw) verbonden, was het verzet
van de godvreezende massa tegen al te ingrijpende veranderingen in hun Bijbel. Dat deze in
dat geval alleen konden strekken om den zin van Gods Woord klaarder te kennen, telde niet
mee. Men begeerde niet het geloof, gelijk dat den Ouden door God was gegeven, maar gelijk
men het van zijn eigen dominee had geleerd: het dogma, ‘waarin men was opgevoed’ ongeacht
of het zin of onzin bevatte. En de met de vertaling belaste theologen en hunne helpers
eerbiedigden dit gevoel; schoon ze het niet volkomen deelden, ze hebben er zooveel mogelijk
rekening mee gehouden. Een ongezochte, curieuse bevestiging van wat we in ons vorig opstel
zeiden, dat de collectiviteiten zich om den zin en de herkomst van hun dogma's ongeveer
even zooveel bekommeren als de gewone man om zijn eigen scheikundige samenstelling!
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‘bon usage’? ‘C'est la facon de parler de la plus saine partie de la cour, conformément
à la facon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps’. En wat zijn ‘les plus
saines parties’? ‘Ce seront celles en qui l'on ne trouve point trace de provincialisme
ou de language technique.’ Op welk een curieuse wijze komt hier de opvatting van
‘honnêtes gens’ tot uiting, evenmin als hun leven mag hun taal aanraking vertoonen
met eenvoud en arbeid.
Waar alzoo elk min of meer streng te handhaven wetenschappelijk beginsel werd
terzijde gelaten, en de schifting der woorden het karakter droeg van een schifting
der kasten, was er alle plaats voor wrijving, voor onzekerheid, voor ‘politiek’ van
allerlei aard, ook voor damesintrigues: ‘Voiture gagna l'appui de la princesse Julie
contre l'hostilité du romancier Gomberville en faveur du mot ‘car’.1)
Aldus stelde zich het complex aristocratisme-nationalisme tegenover de tendenties
naar taalverevening en kasteverevening (cosmopolitisch democratisme) door het
Humanisme aan den dag gelegd.

1) Nogmaals kunnen we deze taalreformatie vergelijken met de Bijbelvertaling ten onzent,
eveneens van groote beteekenis voor de vorming van de Nederlandsche Taal en waarvan de
voltooiing precies samenviel met de oprichting van de ‘Académie francaise’ (beide omstreeks
1635). Gedurende Leicesters verblijf in de Nederlanden werd Marnix vanwege de Nationale
Synode voor het eerst aangezocht om het N.T. te vertalen. Het drijven der Calvinistische
predikanten deed hem dit afwijzen. En dit drijven berustte op Marnix' antipathie tegen
Leicester, waarmee zij dus den landvoogd, op wiens bescherming van Kerk en Leer ze stellig
rekenden, in het gevlei hoopten te komen! Verdiept men zich in den geest van dien Tijd dan
vraagt men zich af of er bij die vertaling, aan theologen zonder litteraire beteekenis
opgedragen, nog wel andere bekommeringen dan kerkelijke rechtzinnigheid en politieke
toelaatbaarheid kunnen voorgezeten hebben. Ook hier zal op critieke punten ‘le bon usage’
wel den doorslag hebben gegeven. Op die wijze is dan het godvruchtige Hollandsche Volk
aan zijn Bijbel en aan zijn taal gekomen.
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Welnu, in dit alles is niets abnormaals en in den loop der eeuwen moet ditzelfde
herhaaldelijk voorgekomen zijn. Zoowel in de Oudheid als later behoorde collectieve
hoogmoed en eigendunk, zoo goed als wapenen en forten, tot de uitrusting van den
soldaat, tot de weerbaarheid van het land, elk volk dat zich op zijn beurt ‘uitverkoren’
heette en voelde moet op zijn beurt zijn taal ‘losjoun hakoudesj’ hebben genoemd
en moet er in zijn bloeitijd naar hebben gestreefd die taal van de verwante en
omliggende te (onder) scheiden, zijn grenzen te versterken door zijn taal te forceeren.
De waan, tot ‘leiden’ en ‘voorgaan’ (de moderne euphemismen voor heerschen en
bezitten) te zijn geroepen, bestaat nog onveranderd, zou niet hetzelfde instinct zich
steeds van dezelfde middelen bedienen?
Nationalisme en Aristocratisme legden de grondslagen van onze Moedertalen -,
voor het aangezicht der Gewapende Volkeren durven die twee zich weliswaar niet
meer zoo opelijk als vroeger tezamen vertoonen -, maar intusschen is en blijft de
officieele landstaal tegelijkertijd kaste-taal. De taal van den boer is de taal van zijn
streek. Het merkwaardige hierbij is dat dezelfde lieden, die zich voor hun eigen taal
tot dwaaswordens toe exalteeren, dit heel goed zien als het anderen betreft en het
uitspelen ook, wanneer nationalistisch-aristocratisch imperialisme aan een
‘rechtsgrondslag’ behoefte heeft. Zoo weten de Fransche bladen nu, onder aanroeping
van ‘alleszins bevoegde beoordeelaars’ te vertellen dat zelfs in het z.g.
Duitsch-sprekende deel van den Elzas de eigenlijke taal zoo weinig op Hoog-Duitsch
geleek, dat men er nu evengoed Fransch invoeren kan. Inderdaad.... maar men had
dit met evenveel vrucht van de verschillende onderdeelen van Bismarcks Duitsche
Vaderland kunnen beweren. Men had het evenwel eens moeten wagen in den bloeitijd
van het régime van Bloed en IJzer met iets van dien aard over het Dierbare Duitsch
aan te komen.... of thans, in Frankrijk, over Baskisch en Bretonsch! Hetzelfde
aristocratisme dat instinctief de landstaal als kastetaal te handhaven zoekt, den boer
binnen de grenzen van zijn dialect houdt door zich tegen volksontwikkeling te kanten,
zal altijd het luidst de Moedertaal noemen als ‘ideëelen inzet’ van de oorlog, als
bolwerk van het ‘Volksbestaan’!
Doch afgezien van herkomst en vorming dier landstalen, en voor het oogenblik
ook van opzettelijke misleiding en bot onbegrip, hoe te verklaren het onloochenbaar
verschijnsel dat zeer velen zedelijk en intellectueel volstrekt niet zoo laag staanden
zich exalteeren voor wat ten slotte toch niets meer is dan een verzameling
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op zich zelf volstrekt-zinledige teekens en klanken -, terwijl niemand er aan denken
zou, benamingen als ‘dierbaar’, ‘schoon’, ‘heerlijk’ of ook wel ‘kloek’, ‘stoer’,
‘gespierd’ en dergelijke, steeds vleiende, praedicaten te verbinden aan een
noten-systeem of aan het metrieke stelsel? Hier begeven we ons in een chaos van de
meest uiteenloopende verschijnselen, want de taalkwestie is netelig en ingewikkeld
als misschien geen andere.
In ons eerste opstel bespraken we de schier onbegrensde macht van het
‘vanzelfsprekendheidsgevoel’ door den Levenswil geinspireerd tot weerstreving van
de Rede die immers uit verwondering komt en door verwondering, twijfel en
weerlegging de opheffing bereikt. We heetten het ‘vanzelfsprekenheidsgevoel’ den
zuiveren vorm van dogmatisme - daar dogmatisme, 't welk zichzelf als zoodanig
kent, reeds geen dogmatisme meer is - we stipten aan, hoe het
vanzelfsprekendheidsgevoel, zelfs in den denkende, buiten toedoen van de rede en
tegen haar regelen in, in vele dingen de levensbeschouwing bepaalt, terwijl het in
den niet-denkende de uitsluitende en eenige factor is van alles wat hij in zich zelfals
‘meening’, ‘inzicht’, ‘overtuiging’ meent waar te nemen. Het
vanzelfsprekendheidsgevoel houdt bepaalde zienswijze en opvattingen, waarvan het
weerleggen nauwelijks moeite zou kosten, die zelfs het flauwste licht der rede niet
lijden kunnen, bij de massa in stand en het zijn altijd die zienswijzen en opvattingen,
waarop het behoud der collectiviteit is gebaseerd, zoodat op alle wijzen de
dienstbetrekking van het vanzelfsprekendheidsgevoel tot den levenswil blijkt. Van
zijn inwerkingen op het gebied van taalgevoel en taalgebruik, het vergroeien van
woorden met hun beteekenis, totdat die aan de teekens en geluiden zelf schijnt vast
te zetten, gaven we reeds voorbeelden. Hierin ligt een der groote factoren van de
taal-exaltatie in al haar uitingen, hieruit stammen de fabeltjes over mooie en minder
mooie, kernachtige, expressieve, rijke en arme, kloeke en stoere talen, talen wel of
niet geschikt om te filosofeeren, over de wenschelijkheid om boeken in hun
‘oorspronkelijke taal’ te lezen en wat dies meer zij. En hoe ver dit verbinden van een
bepaalde beteekenis aan een bepaalde klankencombinatie kan gaan, willen we door
enkele voorbeelden toonen.
Bij de meergenoemde ‘devulgarisatie’ van het Fransch behoorde ook het uitwerpen
van ‘les mots ignobles’ en hierin was men nogal radikaal: ‘face’ zou niet meer worden
geduld, omdat men een
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zeker lichaamsdeel wel aanduidt met ‘face du Grand-Turc’, ‘poitrine’ omdat men
spreekt van ‘poitrine de veau’ en het woord ‘besogne’ om een beperkte bij-beteekenis.
Elke taal bevat woorden, die men niet gaarne en niet licht over de lippen brengt,
ofschoon ze volkomen dezelfde zelfstandigheden, toestanden en handelingen
aanduiden als andere woorden, die men wel zegt. Die bepaalde ‘platte’, ‘vuile’, of
‘gemeene’ woorden zijn op zichzelf niet platter, vuiler of gemeener dan hun
synoniemen, al-met-al immers niets dan wezen-looze geluiden en teekenen, maar ze
beduiden bepaalde gemoedstoestanden even stellig als ‘stoel’ zitmeubel en ‘kast’
bergmeubel beduidt. Het moedwillig gebruik van een als ‘gemeen’ aangemerkt woord
duidt op den lust in zich zelf en den toehoorder directe zintuiglijke voorstellingen
van bepaalde handelingen, toestanden, zelfstandigheden te weeg te brengen en daar
deze ontleend zijn aan het sexueele leven en aan wat daarmee voor den onbeschaafde
en den primitieve (het kind bijvoorbeeld) samenhangt, heeft dat tweeërlei uitwerking
bij den hoorder. Ten opzichte van sommige dingen eenvoudig walging en afkeer
doordat men a.h.w. geforceerd wordt te kijken naar wat men liever niet ziet -, maar
meestal iets anders: schaamte uit de heugenis van het heimelijk en onheilig genoegen
dat bijna elk mensch als kind, toen al vaak tot zijn eigen ellende en schaamte, heeft
gevoeld wanneer hij die onmiskenbare getuigenissen van zintuiglijke voorstellingen,
derhalve duidelijk als afbeeldingen op muren en schuttingen geschreven zag. Die
schaamte keert zich dan in toorn tegen hem die dat vergetene en verborgene
gewelddadig in hem blootlegt, maar ze verbergt op den bodem een schuldgevoel om
eigen, diep-verborgen en hoe zwak ook, behagen, om althans die nieuwsgierigheid,
welke misschien alle vrouwen zich één seconde zal doen omkeeren, voor ze met
bedekt aangezicht vluchten voor den naaktlooper of den exhibitionist.1)
Het hooren of gebruiken van een ander, niet-‘gemeen’ woord voor dezelfde
toestanden, handelingen, zelfstandigheden duidt in

1) Brantôme vertelt van een jong meisje die in gezelschap van heeren een onschuldig verhaal
zat te doen, maar ineens onwetens door een toevallige woordkoppeling iets buitengewoon
onvoegzaams zei. Daarop schertsend opmerkzaam gemaakt, viel ze van haar stoel en bleef
op de plaats dood. Dit waarschijnlijk verzonnen, in alle geval sterk-overdreven verhaal
illustreert heel goed onze bedoeling.
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spreker en hoorder op de noodzakelijkheid, uit medische, sociale, anderszins
wetenschappelijke of litteraire belangstelling daarover te spreken, het wekt dus geen
directe en duidelijke zintuiglijke voorstellingen op, maar, en dit is de hoofdzaak, het
correspondeert niet op de genoemde heimelijke, niet te avoueeren gevoelens of de
verontrustende herinnering eraan. Al deze dingen nu zijn zoo met de woorden
vergroeid, dat het hooren en zien daarvan reeds afschuw en huiver opwekken kan.
Een vreemde voelt ze echter niet, al weet hij ze, omdat de vergroeiing, de snelle
correspondentie pas plaats grijpt door lange ervaring, daarom voelen wij ze ook niet
in een vreemde taal. Wie weet hoe het ‘face du Grand Turc’ dat we hier nu ten tweede
male opschrijven, een lezer die lang in Frankrijk was - tenzij het woord in onbruik
raakte! - choqueeren zou, en zoo schrijven en zeggen we woorden in vreemde talen,
ook al weten we dat ze als ‘gemeen’ gelden, in volle kalmte, als bewijs hoe onschuldig
die woorden-zelf zijn en dat ze volstrekt niets uitdrukken, doch de Hollandsche
woorden duiden we aan, maar schrijven ze niet op.1)
Aan de plaatsbepaling van elk dezer synonieme woorden werkt, met zeer vele
andere factoren, ook onmiskenbaar het aristocratisme mee. Zoo zullen woorden die
in het Latijn wellicht ‘gemeen’ waren tot deftige woorden opklimmen, en andere,
b.v. door matrozen meegebracht uit het Engelsch, waar ze een heel onschuldige
beteekenis hebben, tot vuile en gemeene woorden afdalen. Het hangt er maar van af,
door welk deel der bevolking en uit welke taal ze in de landstaal gekomen zijn.2) Als
altijd waar factoren van dien aard werken, komen ‘Analogie et raisonnement’ pas in
de tweede plaats, zoodat de conventioneele beteekenis van een woord niets met een
algemeene of vroegere heeft te maken, zelfs meermalen dwars daartegen in gaat; en
hetzelfde woord in de eene taal een verheven, in de andere een platte beteekenis
heeft, o.a. het woord

1) De gewoonte van ouderwetsche schrijvers om in ‘platte’ woorden de klinkers door stipjes
te vervangen, of ze te spellen, werkt eveneens voorstelling-verzwakkend. De seconde van
aandacht die men noodig heeft om het woord te voltooien of te reconstrueeren, is voldoende
om o.h.w. het hoofd af te wenden, eventueel om een blos te verbergen!
2) Soms ook raakt een woord eenvoudig in discrediet door een toevallige klankovereenkomst
met een ander woord dat iets ongunstigs aanduidt. Zoo het woord ‘mieter’ in ‘Het kan mij
geen “mieter” schelen’, waar mieter staat voor mijter (klein muntje met bisschopsmijter)
volkomen onschuldig aan de ‘zonde van Sodom’.
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brein, dat de Westfaalsche boer alleen bezigt voor de hersens van een dood varken
en dat zich in rang tot het onze verhoudt als ‘kreng’ tot ‘stoffelijk overschot’. Wat
nu ook in al die gevallen tot de plaatsbepaling heeft geleid, het woord zelf drukt
nimmer iets uit, niet ten goede en niet ten kwade. Daarom is het supprimeeren van
bepaalde woorden zoo nutteloos en zoo dwaas, als hadden de woorden het gedaan.
De neiging tot het gemeene en daarmee de noodzaak om den gemeenen
gemoedstoestand in een bepaald woord te karakteriseeren, heeft het bestaande woord
zijn plaats toegewezen, die gemoedstoestand blijft, en zal eenvoudig een ander woord
tot zondebok maken! Men heeft ‘Meerenberg’ - is er iets zoo lieflijk als een Meer
en een Berg! - vervangen door ‘Provinciaal Ziekenhuis’ of iets dergelijks, maar wat
helpt het? Het afgrijzen tegen waanzin zal zich vastzetten op een ander woord en
over vijftig jaar zal ‘Jij bent rijp voor Santpoort’ of ‘Jij hoort in 't Provinciaal’ precies
zoo klinken als nu ‘Je bent rijp voor Meerenberg’.
Er zijn geen gemeene woorden, er zijn ook geen krachtige, geen stoere, geen
gespierde, geen mooie, geen indrukwekkende, er zijn in het algemeen geen expressieve
woorden, behalve dan de directe klanknabootsingen1). Hoe kan ‘sinister’ in den klank
iets akeligs uitdrukken, terwijl het ‘links’ beteekent.?2) In mijn eigen omgeving heb
ik een kind gekend, dat stellig meende dat ‘frivool’ droefgeestig beteekende! Ze wou
nauwelijks onze verklaring aannemen, het woord ‘drukte het zoo volkomen uit’. Een
ander vond dat het Engelsche ‘mob’ zoo goed het plompe en compacte van een
volksmenigte weergaf, het is echter juist de eerste lettergreep van ‘mobile’ (‘vulgus
mobile’). Kort geleden stond er ergens in een krant allerlei diepzinnigs over de
expressieve kracht van het woord sikkel -, we vroegen ons af hoe die brave fantast
aan moest met bikkel! Velen voelen een indrukwekkende klank in ‘Christus’ -, maar
de Engelsche ‘Christ’ lijkt machtig veel op ‘to cry’ en zal toch voor het Engelsche
oor wel even ‘indrukwekkend’ zijn. Het

1) Soms lijkt een woord op een klanknabootsing en wanneer het zinsverband die gelijkenis
versterkt kan zulk een toeval in de oorspronkelijke beteekenis wijziging brengen. Zoo durven
we het woord ‘verorberen’ geen gelukkige toekomst voorspellen. De klankovereenkomst
met ‘slobberen’, ditmaal wellicht de analogie met ‘verslinden’, zouden dit etymologisch aan
het deftige ‘nuttigen’ gelijkwaardig woord (ver-oorbaren; oorbaar = nuttig), wel eens
noodlottig kunnen worden!
2) De links-opvliegende vogels voorspelden onheil.
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zijn ten slotte alles de inblazingen van het vanzelfsprekendheidsgevoel, 't welk zegt
dat iets zoo moet zijn, omdat het bij geval zoo is, varianten op dat ‘dierbaar’ woord
‘Mesopotamië’ -, tweestroomen-land, de streek tusschen Euphraat en Tigris, een
naam als Oostdorp en Zuidkaap! En Nicht Naatje, die we allen kennen, die van ‘Anno
libertatis Batavae’ vond ‘dat het zoo vies stond’ heeft precies evenveel recht van
spreken als onze hyper-aestheten, die zich inbeelden dat cierlijk sierlijker dan sierlijk
en fraaij fraaier dan fraai zou zijn! De beteekenis der woorden is zuiver conventioneel,
men kan ze niet voelen, men moet ze weten. Het verraadt gebrekkige kennis van de
Nederlandsche taal, wanneer een vreemdeling zich aanbiedt ‘in de eigenschap van
secretaris’. Hier ware ‘hoedanigheid’ gepast geweest, maar het ‘waarom’ is zuiver
conventioneel, de beide woorden zijn synoniemen die vaak voor elkaar gebruikt
kunnen worden, alleen hier niet. De vertaalster die Michel Angelo en Da Vinci
‘onverbeterlijke Genieëen’ noemde en zich daarmee belachelijk maakte, zondigde
toch alleen tegen de regels der conventie, in de beteekenis van het woord
(niet-te-verbeteren) is niets dat het gemaakte gebruik weerspreekt. Men moet deze
dingen eenvoudig weten. Daarom werkt op dat gebied ook het spreken over
‘taalgevoel’ zoo misleidend. Want taalgevoel is geen gevoel in den zin van muzikaal
gevoel en gevoel voor lijn en kleur. Het muzikaal gevoel en het picturaal gevoel
beduiden een vatbaarheid om zonder overdenking het schoone te onderscheiden of
ook voort te brengen en die vatbaarheid is wel beperkt, maar ze is niet begrensd, niet
aan bepaalde gebieden en aan bepaalde tijden gebonden.1) Het wiskundig gevoel2) is
het bijzonder vermogen tot het vatten en doorgronden van een zienswijzen-complex
dat, omdat het zich met den tijd niet schijnt te wijzigen en zich aan alle beoefenaars
op dezelfde wijze voordoet, ‘objectief waar’ heet, in tegenstelling met de ‘subjectieve
opinies’ van de aesthetiek en de wijsbegeerte. Noch met het een, noch met het ander
valt ‘taalgevoel’ te vergelijken. Het onfeilbare ‘gevoel’ voor de kracht, diepte en
draagwijdte der woorden tot in de fijnste nuancen, is resultaat van een (min of meer
bewuste) opmerkzaamheid, die uit de beschouwing van af-

1) Over het ‘dit is mooi’ en ‘ik vind dit mooi’ later meer.
2) We durven het te eerder zoo noemen, nu onlangs een beoefenaar en aanprijzer der wiskunde
‘intuitie en fantasie’ als componenten voor den wiskundigen aanleg noemde.
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zonderlijke gevallen tot een synthese komt, door voortdurend in de synthese (van
den volzin) elk woord zijn aandeel in den zin van het geheel toe te wijzen -, het is
als zoodanig symptoom van het onderscheidend en ordenend vermogen der
zelfstandig-werkzame persoonlijke intelligentie, juist omdat hier elke verborgen
‘wet’ en logische samenhang, welke intuïtief kan worden aangevoeld, ontbreekt,
juist omdat de waarde der woorden ‘conventioneel’ is in den zin, waarin een b.v.
wachtwoord ‘conventioneel’ is. De wiskundige vatbaarheid staat o.i. om die reden
de muzikale en picturale vatbaarheid en het maatgevoel veel nader dan het z.g.
taalgevoel. Vandaar dat we van die zoo lang en zoo hoog geprezen ‘ontwikkelenden
invloed’ van het wiskunde-onderwijs op het ‘logisch denken’ eigenlijk nooit iets
gemerkt hebben1). De fundamenteele misvatting in deze ijdele verwachting is deze,
dat de vatbaarheid voor het aanvoelen der ‘wereld-logica’ zooals die zich ook in de
wetten der wiskunde openbaart, samenhangen zou met een persoonlijk vermogen tot
onderscheiden en ordenen (‘cogitare’)2). Ook in dans en muziek komt die
‘wereld-logica’ als rythme tot uiting en men zou dus aan iemands maatgevoel en
muzikaal gevoel dezelfde verwachtingen voor zijn ‘logisch denken’ moeten
vastknoopen. Wij voor ons zouden de mate van het ‘taalgevoel’ een veel
betrouwbaarder intelligentie-‘test’ voor scholieren achten dan die van den
wiskundigen aanleg. Men zou dan niet meer, wanhopig over het gebrek aan doorzicht,
begrip en originaliteit der volwassenen, behoeven te vragen ‘waar al de knappe
kinderen toch bleven’, die zouden er, volgens de nieuwe maatstaf, heel wat minder
zijn: leerlingen met ‘taalgevoel’ zijn zeldzamer dan ‘wiskundekoppen!’3)
Dit terloops.
Niet alleen het al of niet ‘gemeene’ ook het al of niet ‘banale’ en ‘afgezaagde’ van
woorden hoort dus geenszins tot die woorden zelf. Hart en smart, geur en kleur heeten
afgezaagde rijmen omdat

1) Of zijn ingenieurs, genie-officieren en doktoren in de wiskunde soms minder dan anderen
de blinde, bekrompen, eenzijdige slachtoffers van het ‘vanzelfsprekendheidsgevoel’ in alles
dat niet raakt aan hun vak?
2) Dus weer dezelfde begripsverwarring, waarover we in ons eerste opstel spraken, die niet
tusschen onpersoonlijk instict en persoonlijke intelligentie onderscheiden kan.
3) Men denke vooral niet dat wij zelfs elken ‘letterkundige’ in dien zin taalgevoel toekennen
willen.
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ze, net als het gebruik van gemeene woorden den ruwen, baldadigen geest, het
machtelooze en onpersoonlijke van den dichter die ze nu gebruiken zou in het
algemeen karakteriseeren. Maar zooals Anatole France het woord ‘mediocre’
rehabiliteerde, door het op een zeer persoonlijke, maar tegelijk voor den lezer
bevattelijke manier1) aan te wenden en zooals Shaw met opzet blijkens zijn eigen
getuigenis, elke oude tooneel-truc bezigt als bewijs, dat de waarde van een drama
van andere factoren afhankelijk is, zoo zou een dichter van groot kaliber het banaalste
rijm kunnen rehabiliteeren als hij het uit innerlijke overtuiging, en niet uit bravour
of originaliteitsvertoon, gebruiken zou. Het ‘mooie’ en ‘leelijke’ van woorden is
zuiver traditioneel en conventioneel. Dit blijkt op eigenaardige wijze als een
buitenlander in het Hollandsch dichten gaat, zooals inderdaad is geschied. De bedoelde
dichter (es) vond ‘geur’ en ‘kleur’ prachtige rijmen en gebruikte ze, omdat haar niet
door hun traditie werd gesuggereerd dat ze ‘banaal’ waren. Voor haar waren alle
woorden nieuw, ook de meest ‘afgezaagde’ maar daardoor werd het dan ook vrijwel
ondoenlijk haar waarde als dichter te schatten en te controleeren, daar het persoonlijke
en wezenlijke van den dichter zich laat kennen door bewuste woordkeus, die meestal
meebrengt het vermijden, doch in hooger aanleg ook het ‘rehabiliteeren’ van
‘cliché's’.2) De ‘mooie klank’ van woorden speelt bij dit alles een oneindig veel
geringer rol dan hun conventioneele waarde.... is er een mooier klank dan ‘O zeur,
ga deur....’?
Een sterk voorbeeld van schier onuitroeibaar gevoelsdogmatisme

1) De letterkundige kunstenaar is voor het persoonlijk taalgebruik toch gebonden aan de
conventioneele beteekenis der woorden, hoogstens kan hij ‘raisonnement et analogie’ de
plaats inruimen die ze in het algemeene taalgebruik verloren hebben. Volkomen willekeur
in het taalgebruik is onzinnig en doet dus aan als leelijk, zoo bijvoorbeeld het gebruik van
‘in eensen’ door Van Looy. Het ‘in eens’ is een uitzondering op ‘in tweeën’ ‘in drieën’. ‘in
vieren’; schrijft men ‘in eenen’ dan stelt men de wet der analogie, maar ‘in eensen’ is redeloos
en dus leelijk.
2) Waarom spreekt uit de aanspraak ‘Goede Dood....’ de dichter en uit ‘Goede God....’ de
rijmelaar? Omdat ‘goed’ bij God als (le bon Dieu) ‘epitheton ornans’ een cliché is geworden,
terwijl oudere dichters, wanneer ze den Dood aanriepen, meestal ‘genadige’, ‘verlossende’
en ‘barmhartige’ bezigden. Wie dit nu nog doet, geeft blijk dat hij zonder ontroering rijmelt.
De keus van het woord ‘goed’ getuigt van de diepe ontroering, die in geen ander dan in dit
simpele woord tot uitdrukking wil komen. Maar het woord ‘goed’ is noch mooi, noch leelijk
op zichzelf.
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op dit gebied is de indruk die altijd opnieuw het ‘Afrikaans’ op ons maakt. ‘Wijnant,
breng de schaap naar kraal, ons kan hulle algaar slagten en de vleesch maar
droogmaken.’ ‘Oudneef, jij kan geen school houën, jij is te lui om te werk en daarom
heb jij al de schapen ineens den kop afgesneden, jij moet maar trek.’ ‘Die kommittee
het hulle algaar te dank.’ ‘Visse was daar baïng in Holland, partij het daarvan net
gelijk as slange, paepie eet dis, hij zeg dis lekker, maar Maemie zeg dit lijk toch als
te danig zoos slange, zij zal dit nie eet nie.’
Bij het lezen van deze taal, waarin officieele stukken en litteratuur worden
geschreven en die voor den geboren Afrikaner niets mals heeft, waarvan hij
ongetwijfeld zal verklaren, desgevorderd, dat het de ‘zoetste tale ter wereld’ is,
kunnen wij niet anders dan aan kinder- en kaffer-gebrabbel denken. En dit berust op
de algemeene dwaling van het vanzelfsprekendheidsgevoel, dat woorden, wat ze
benoemen, ook wezenlijk uitdrukken. Dit en vele andere fabeltjes van dien aard,
waaronder een der meest-verspreide is dat men elk boek in zijn oorspronkelijke taal
moet lezen, omdat het ‘bij vertaling altijd verliest.’1) Men ziet hieraan alweer, welk
een betrouwbaar richtsnoer wij bezitten in het ‘spontane gevoel’!
Waren woorden wezenlijk expressief, ze zouden internationaal-expressief zijn,
als muziek en schilderkunst, of universeel-expressief, als het gebaar.
Het is bekend dat over de geheele aarde de mensch zich tot het uitdrukken van
bepaalde gemoedstoestanden van dezelfde gebaren bedient, zoo goed als van het
lachen en het schreien. Het fronsen van het voorhoofd als teeken van ontstemming,
het stokstijf met open mond staan van schrik, het schouderophalen als teeken van
geringschatting of onwetendheid en nog vele andere gebaren zijn
algemeen-menschelijk en dus wezenlijk expressief. De verklaring waarom juist die
bepaalde spierbewegingen op de correspondeerende gemoedstoestanden wijzen, zal
misschien wel, misschien niet te geven zijn, voor ons onderwerp is ze van geen
belang. Elkeen die in reisbeschrijvingen foto's van wilde volksstammen heeft gezien,
moet wel eens getroffen zijn geweest door die eenvormigheid in de

1) Wij stellen ons voor aan de gecompliceerde kwestie van het Vertalen een afzonderlijk opstel
te wijden, daar ettelijke factoren ervan buiten de categorie der ‘Zelfvermomming’ vallen.
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gebarentaal, bij de meest verschillende milieu's en hemelstreken. De in schroom
verkapte behaagzucht der meisjes, de branie-achtige onverschilligheid der jongens,
de uitdrukking der mannen, die het eigenlijk ‘flauwen kul vinden’ en der moeders
die ‘eigenlijk geen tijd’ hebben, het wijst alles op een krasse eenvormigheid, welke,
in verband met de bekende eenvormigheid in de taalprocessen, de groote verschillen
tusschen de talen onweerhoudbaar opdringt als iets kunstmatigs. Naast deze natuurlijke
gebaren bestaan conventioneele gebaren zooals het afnemen van den hoed, maar dit
gebaar zegt dan ook den oningewijde niets en komt hem veeleer belachelijk voor.
Voor ons is het evenzeer expressief als teeken van beleefdheid als het schouderophalen
als teeken van onwetendheid of geringschatting -, maar toch dienen we tusschen die
twee gebaren-categoriëen te blijven onderscheiden, de eene soort te begrijpen als
wezenlijk-expressief, de andere als conventioneel-expressief. Dit laatste zijn ook de
woorden, den ingewijde zeggen ze alles - zoo schijnt den niet-denkende ingewijde
het hoedafnemen evenzeer een natuurlijk gebaar als het schouderophalen! - maar
den oningewijde zeggen ze niets, ze zijn niet wezenlijk expressief en kunnen dus
door andere, onverschillig welke klank- en teekenverbindingen ten allen tijde
vervangen worden.
Zoo als de hoop steenen pas tot bruikbaarheid en zelfs schoonheid wordt door de
kiezende, rangschikkende werkzaamheid, den geest van den metselaar of den
bouwmeester, zoo wordt de verzameling op zichzelf nietszeggende klanken en teekens
pas tot ‘taal’, tot wezenlijkheid en zelfs tot schoonheid door den menschelijken geest.
Wie dus ‘De Moedertaal’ verheerlijkt, doet hetzelfde als iemand die een hoop steenen
verheerlijkt, ja, hij begaat nog krasser onzin, omdat de grondstof der steenen niet,
maar ‘de taal’ wel zijn eigen maaksel is.
Eerder in dit opstel noemden we de neiging der volkeren om hun taal op de een
of andere wijze heilig (‘Losjoun Hakoudesj’) te verklaren als een kant van de
algemeene behoefte om het nuttige (slechte) het aanzien van het heilige te geven,
opdat het eerlijke en belangelooze verdedigers vinde, als een kant dus van de
Zelfvermomming. De moderne zelfbezinning heeft veel dier heiligdommen Eigendom, Overheid, Rechtspraak - in den denkende althans, tegen den grond gehaald,
de taal-exaltatie echter blijkt taaier dan welke andere ook. Hoe dit te verklaren? Ons
dunkt: door de dubbele

Groot Nederland. Jaargang 20

99
functie van de taal als uitdrukkingsmiddel voor den kunstenaar en als gebruikstaal
(distinctie-middel) van de collectiviteit.
Beschouwen we aandachtig de verschillende taal-mouvementen in de eeuwen die
achter ons liggen, dan zien we duidelijk hoe aanhoudend de schromelijkste verwarring
ontstaat door het nietonderscheiden tusschen de gevoelens van den kunstenaar
tegenover zijn uitdrukkingsmiddel en die van den landsman tegenover zijn landstaal.
Ze zijn van geheel verschillende orde en hebben geheel verschillende oogmerken.
Het artistiek purisme - o.a. van de Renaissance - is iets volkomen anders dan het
nationalistisch purisme - van de zeventiende eeuw. In de perioden, waarin de kunst
niet dienstbaar is (aan Kerk en Staat) in de perioden dus, welke kunst voortbrengen,
die ons aandoet als ‘modern’ streeft de kunstenaar voor zichzelf naar eerlijkheid en
eenvoud. Dit eischt hij ook van anderen. Met name in het taalgebruik zijn slofheid,
pedanterie en snobbisme de dingen waarvan de Humanist al gruwde en waarvan in
onze dagen de gevoelige en de denkende nog immer gruwt. Slofheid, pedanterie,
snobbisme openbaren zich veelal in het gebruik van ‘vreemde’ woorden en
uitheemsche woordkoppelingen. Wanneer nu de kunstenaars, de denkers en de kleine
kring van aan hen verwanten van onze dagen zich aan al die anglicismen, gallicismen
en germanismen ergeren, dan meenen ze dat ze zich ergeren aan de vertroebeling
van de taal, maar in werkelijkheid ergeren ze zich aan den geest der sportvlegels en
der ‘zaken’vlegels in onze samenleving, welke geest ook in het taalgebruik tot uiting
komt, de geest van het ‘Royal Flying Corps,’1) de geest der afkortingen en slappe
benamingen, (de ‘zaken’-man en de sportsman2) hebben het immers voor lange
woorden te druk) van 'phone en ‘'buses’ en Mespot en ‘demob’ en Frisco, van ‘things’
(voor alles en nog wat) en ‘helpings’ (voor een portie eten, omdat men elkander aan
tafel ‘helpt’ in het Engelsch zoowel als in het Hollandsch!) men kan toch ook waarlijk
van zaken-mannen en sportmannen niet verlangen dat ze zich rekenschap geven van
wat ze zeggen of daarover in bijzonderheden treden,

1) Want met het ‘atrocious slang’ dier heeren hangt zeer nauw tezamen hun pleizier: ‘to scrap
with soda-water syphons and rag to the tunes of a gramophone’.
2) Het veelvuldig gebruik van het woord ‘man’ in deze en dergelijke samenstellingen is niet
Hollandsch, naar nageaapt Engelsch: business-man, Oxford-man, country-man,
man-about-town, Harrow-man. Het ergert niet omdat het uitheemsch, maar omdat het nageaapt
is.
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ze hebben toch waarlijk al genoeg te doen in een maatschappij, die zonder hen niet
kan bestaan! Het is dit arrogant snobbisme, en niet het gebruik-zelf van uitheemsche
woorden dat den denkende en den gevoelige kwetst. Het uit zich op kleinere schaal
in het imiteeren van modewoorden en is dan even hinderlijk, al betreft het bij toeval
Hollandsche woorden. Zoo het woord ‘huisbrand’ het officieele distributie-woord,
dat sinds ieder prutszaakje zich haast op de deur te schrijven, omdat het ‘echt’ staat,
modern, zaken-mannerig.
Men hoort toch liever een boer pruttelen als hij niet ‘avanceert,’ - een woord dat
boeren veel gebruiken - dan een kolenwinkelier deftig over ‘huisbrand’ oreeren.
Voor den ‘taalgevoelige’ (d.i. de voor onderscheidingen gevoelige) gaat het nooit
om ‘purisme’ in de nationalistischen zin.
Is niet boven het ondraaglijk-pedante purisme van Hooft in zijn ‘Historien’, voor
elken zuiver-voelende het argeloos taalmengelmoes van zijn eenvoudige tijdgenooten
verkieslijk?
Echter ontbreekt het den zoogenaamd ‘taalgevoelige’, den taalkunstenaar - die
daarbij, men vergete het niet, dikwijls heel erg de dupe is van de fictie der ‘mooie’,
‘leelijke’, ‘kloeke’, ‘teere’ in het algemeen der expressieve woorden - vaak aan het
zelfonderscheidingsvermogen, waardoor hij zijn wrevel en weerzin zou kunnen
doorgronden en laten gelden voor wat ze zijn, en door dit ontbreken valt hij dan den
nationalistischen purist in handen, en gaat met hem samen, en laat zich wijsmaken
dat hij met hem een gemeenschappelijk ideaal nastreeft, ofschoon geen twee dingen
meer verschillen kunnen dan het purisme van den taalgevoelige en dat van den
nationalist, het republikeinsch purisme en het Monarchaal purisme.
Het nationalistisch purisme is op het behoud van zijn distinctie middel als op dat
van zijn grenspalen bedacht. Het waakt ervoor dat zijn gebied niet ineensmelt met
dat van zijn overmachtige en vijandige naburen. Het ‘Holland annektiert sichselbst’
was voorheen ten onzent zijn zwaard van Damokles. Geestelijke bekommeringen
zijn het nationalistisch purisme vreemd, en de purist van deze categorie verloochent
zijn liefde tot ‘onze schoone taal’ door zijn overschatting van een
vreemde-talenkennis, die hem tot ‘ontwikkelde’ schijnt te stempelen, maar hem in
werkelijkheid tot de gelijke maakt van elken ober in elk internationaal hotel. Het
wezenlijke is echter ook in hem, gelijk gezegd, het vanzelfsprekendheids-
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gevoel, 't welk hem inspireert dat woorden uitdrukken wat ze benoemen en in gunstige
gevallen, een zekere belangstelling in de litteratuur van zijn land, welks geest hij niet
vermag te scheiden van de nietszeggende klank- en teekenverbindingen die ‘de taal’
vormen.
Dit nationalistisch purisme - voorgestaan door de groepen, die bij annexatie het
meest, want in de eerste plaats wellicht, hun koloniën verliezen zouden - doet dan,
bij monde van ‘de eersten in den lande’ een beroep op den kunstenaar en deze,
meestentijds door de ‘eersten in den lande’ bitter weinig gekend, voelt zich in zijn
ijdelheid gestreeld, laat zich in den nationalistischen taalstrijd dringen, en maakt zich
tot den woordvoerder ervan, daardoor op zijn beurt weer meeslepend degenen die
niet beseffen dat iemand een kunstenaar, zelfs een groot kunstenaar kan zijn en dat
toch misschien zijn oordeel volkomen waardeloos is!
Zoo wist de sluwe Metternich de au-fond revolutionnaire jonge kunstenaars zijner
dagen in hun poëtisch en artistiek Catholicisme te vleien en aan de oogmerken van
zijn reactionair-politiek Catholicisme dienstbaar te maken!
Met het bovenstaande hopen we enkele elementen der misleidingen en
zelfmisleidingen op het gebied van de landstaal te hebben gelijktijdig verklaard en
weerlegd, en met het fictieve van ‘taal’, het kunstmatige van ‘landstaal,’ het fictieve
en kunstmatige van den Staat weer eenigszins nader te hebben aangetoond. Geeft dit
complex van misleidingen een zuiver geval van Zelfvermomming? We definieerden
de Zelfvermomming des Absoluten als een samenvallen van de twee tegenstrijdige
drangen, naar Zelfaanschouwing en naar Zelfverberging, waardoor het redelooze
(behoudende) het aanzien van het redelijke (opheffende) en het ‘slechte’ (zie ons
eerste artikel!) het aanzien van het ‘goede’ krijgt. Strikt genomen kan dus in het
complex der taal-misleidingen en misvattingen van Zelfvermomming niet gesproken
worden. De taal op zich zelf is niet het ‘absurde’ - als de z.g. wetenschap - en niet
het ‘slechte’ - als de collectieve zelfzucht, dat als wijsheid en goedheid verheerlijkt
wordt, maar de taal-exaltatie, het vermogen om het fictieve als iets wezenlijks, ja
iets heiligs en heerlijks te zien, is wèl een hulpmiddel tot die fundamenteele, groote
Zelfvermomming, die in de Eenvormigheid de Eenheid eert, en behoort als zoodanig
tot hetzelfde complex.
CARRY VAN BRUGGEN.
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Levenswoorden
Woordenboek door Dr. M.H.J. Schoenmaekers.
Aantoonen (zie Bewijzen).
Aanvaarden.
= aannemen, maar met de bijgedachte of ten minste het begeleidende gevoel van
iets ‘verhevens’. Een boodschap ‘nemen we aan’, maar we ‘aanvaarden’ een ambt,
we ‘aanvaarden’ persoonlijke verantwoordelijkheid. De bijgedachte van het
‘verhevene’ brengt ook de bijgedachte mee van den wil tot innerlijk verwerken, in
tegenstelling tot het uitwendig aannemen alleen. Zoo krijgt ‘aanvaarden’ ook de
beteekenis van ‘beginnen’, levend beginnen, vernieuwen. Wie een ambt aanvaardt,
begint meteen dat ambt om te zetten tot een deel van zijn eigen persoonlijkheid, hij
‘vernieuwt’ er den inhoud en de waarde van. Een veldheer, die den terugtocht
aanvaardt, gaat niet zoomaar op de vlucht, maar zet die vlucht om tot een persoonlijke
daad van strategische kunst. En een stervend geloovige, die zegt, dat hij ‘de groote
reis aanvaardt’, bedoelt daarmee, dat hij een begin maakt met zijn algeheele
persoonlijke levensvernieuwing, die haar beslag krijgt in het ‘hiernamaals’. Alleen
bij wijze van grapje zeggen we, dat we een gewone vacantiereis ‘aanvaarden’.
De gedachte aan het verhevene is meteen de gedachte aan het tragisch ‘moeten’,
dat we zonder morren of tegenspartelen op ons en in ons nemen. Een inzichtvol
mensch aanvaardt, wat het Lot hem brengt. En zoo is het ‘aanvaarden’ wellicht het
menschelijkste van al wat menschelijk is. Een dier spartelt altijd tegen als het ‘moet’,
't is wel te temmen, maar niet, in strikten zin, te disciplineeren. Een mensch echter
kan het ‘moeten’ in zijn bewustzijn omzetten tot een vrij ‘aanvaarden’.
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Aarde.
Lees eerst: Aandrift, aanhooren, aanschouwen, aandoening.
We hebben hier natuurlijk te vragen, wat ‘aarde’ beteekent als levenswoord. Wat
zegt ons dat woord, als we de aarde aanschouwen als zoo innig-één met ons aardsche
leven?
Dàn brengt dit woord ook onmiddellijk een voorstelling mee van het bovenaardsche,
een ‘betere wereld’, een ‘hemel’, afgezien van de vraag of ons verstand die
voorstelling aanneemt ofverwerpt. We mogen nog zoo vrij zijn van alle kerkelijke
dogmatiek, ieder mensch, die niet geheel en al in beslag genomen wordt door zijn
bestaan en nog tijd en lust heeft om te leven, is niet zonder gevoel, zij 't ook een vaag
droomgevoel, van die ‘betere wereld’.
De houding van 's menschen intellect tot dit gevoel is zeer verschillend:
1. We kunnen het verstandelijk wegredeneeren, en dat lukt vrij gemakkelijk als
onze bestaansdriften sterk werken.
2. We kunnen dit gevoel streng scheiden van onze intellectueele functies. Ieder in
een apart vakje. Zoo deed de ‘moderne theologie’ met haar uitgesproken of
onuitgesproken leuze: ‘Het religieuze geloof bevredige het hart, de wetenschap het
verstand’. We hebben dan alleen te zorgen, dat ieder blijve ‘op eigen terrein’. Dan
spreken geloof en wetenschap elkaar niet tegen en blijven in vrede naast elkaar. De
uitkomsten der moderne-theologie-prediking hebben getoond, dat dit dualisme geen
stand houdt voor levende menschen. 't Is een theorie voor de studeerkamer.
3. Dit gevoel kan zich ook teekenen tot meer of minder scherp omlijnde
voorstellingen van ‘hemel’ (en ‘hel’ en ‘vagevuur’). Het verstand van de weinig
denkende massa neemt zulke voorstellingen gereedelijk aan. De Levensdrift spreekt
in die voorstellingen en het onkritische volk bekommert zich weinig om de juistheid
van levensgedachten als het maar levensgedachten zijn, d.i. gedachten waarin de
Levensdrift spreekt. Zoodra die gedachten niet meer direct levensdriftig zijn verliezen
ze allen ‘vat’ op 't volk. Het volk, het dichterlijke volk, baart legenden, waarin de
bewoners van hemel, vagevuur en hel leven, leven dikwijls in tegenspraak met het
officieele kerkelijke gezag (Zie b.v. Dr. De Vooys, Middeln. Legenden en
Exempelen).
Voor ktitisch intellect leven die massavoorstellingen in ongewijzigden vorm niet,
althans niet direct. De ‘ontwikkelde’ kan ze wel
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gevoelvol en mooi vinden, hij kan zich koesteren in een naïviteit die hij kwijt is en
wellicht betreurt, maar zijn levend intellect blijft er buiten.
4. Verondersteld, dat een ontwikkeld en kritisch-aangelegd mensch het gevoel van
een ‘betere wereld’ niet zonder meer wègredeneert, verondersteld ook, dat hij niet
in den trant van de ‘moderne theologie’ verstand en gevoel ‘apart’ wil houden, kan
hij tòch zeggen, dat er waarheid leeft in de onkritisch geloofde volksvoorstellingen
van ‘buitenaardsche’ wereld; en hij kan trachten, die volksvoorstellingen logisch te
herleiden tot logisch geguiverde en kosmisch verklarende gedachten, Kants bekende
woorden ter harte nemend: ‘Man darf nicht alles glauben was die Menschen sagen,
aber auch nicht glauben, dass sie alles ohne Grund sagen’.
De godsdienstwetenschap heeft nu eenmaal uitgemaakt, dat er treffende
overeenkomst is tusschen de religieuze volksvoorstellingen, ondanks alle
nuanceverschil. Eén menschelijke Levensdrift spreekt in al die voorstellingen en wàt
zou een scherpluisterend en geduldig intellect beletten, óók de zegging van die ééne
menschelijke Levensdrift te vernemen door alle lieve stamelingen der volksfantasiën
heen? Die ééne Levensdrift wordt niet beperkt tot de massafantasiën, maar spreekt
vender door, ook een geoefend intellect kan haar hooren en wel op zijn eigen wijze:
luisterscherp en geduldig.
Mijn intellect heeft zich jarenlang luisterscherp en geduldig opengesteld voor de
ééne Levensdrift die spreekt van aarde, hemel, vagevuur en hel. En als ik eenige
uitkomsten van dit luisteren hier opschrijf, beknopt en onversierd, bij wijze van een
gesprek van Meester en Leerling, dan doe ik dat in de verste verte niet ter wille van
een ‘literairen’ (!) vorm. Mijn intellect erkent inderdaad en in allen deemoed de ééne
menschelijke Levensdrift als zijn Meester en het erkent geen anderen, zoodra
levensvragen ter sprake komen.
MEESTER. Wat weet je, astronomisch, van de aarde?
LEERLING. Heel weinig, Meester. Ik weet, dat de aarde een planeet is, die zich,
als alle planeten, in een ellipsbaan om haar zon beweegt. Ik weet, dat de zon staat in
een van de twee brandpunten dier elliptische baan. En dan weet ik nog een en ander,
maar niet meer dan wat ongeveer iederéén tegenwoordig van de aarde weet.
M. Dat is inderdaad niet veel. Maar zou je nu meenen, dat je
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inzicht dieper en zuiverder zou worden, als je astronomische kennis veel precieser
was en veel uitgebreider?
L. Neen. Ik weet zelfs heel zeker, dat dáárdoor mijn levend inzicht niet verdiepen
en verhelderen zou. Ik zou aan 't meten blijven en aan 't uitrekenen. Misschien zou
ik - in 't allerbeste geval - nieuwe formules vinden ter vereenvoudiging van thans
moeilijk rekenwerk, misschien zou ik nieuwe hypothesen vinden over de
beginvorming van zonnestelsels. Maar ook dàn nog - de wereld zou mij niets méér
te zeggen hebben over haar wezen en over den mensch in haar.
M. Goed. Astronomie is als zoodanig ‘waarneming’ en ‘feitelijkheidsbesef’. Jij
wil iets ànders: ‘aanschouwing’ en ‘ervaring’, jij wil waarheid. Maar dat wilden de
groote astronomen óók, ook zij wilden meer dan astronomie alléén. Copernicus
verwierp het stelsel van Ptolemaeus, niet ten gevolge van geleerde berekeningen.
Hem hinderde vóór alles gebrek aan mooie symmetrie in 't Ptolemaeische stelsel.
Dàt was de eigenlijke reden waarom hij, intuïtief, zich ertegen verzette. Hij vond dat
stelsel niet wezenlijkschoon en dùs niet waar - de berekeningen kwamen later. En
dat schreef hij in de opdracht van zijn werk aan den Paus. Kepler (die kon rekenen
óók!) was een vurig bewonderaar van de Pythagoraeën, die het wereldbeweeg hoorden
als muziek. ‘In heilige geestdrift’ zegt Kepler, ‘mag ik bekennen, dat ik de gouden
vaatwerken van de Egyptenarengenomen heb, om verre van Egypte een altaar te
bouwen voor mijnen God.’
De groote sterrekundigen hebben gewezen naar een inzicht, dat alle astronomie
te buiten gaat. Wèl heb Ik hen ingegeven, het wereldbeweeg nauwkeurig te
beschrijven, zóó, dat de menschen er zich nu in ‘thuis’ voelen. Dat was noodig. Vóór
ze de wereld kunnen doordenken, zuiver en consequent en levend, moeten ze eerst
tot rust komen in het wereldbeweeg. Die rust heeft de beschrijvende astronomie aan
de denkende menschen gegeven. Maar om die rust alléén was het mij in de
astronomische beschouwingen niet te doen, en zèker niet om die beschrijving alleen.
Jij ook hebt 't aan de astronomie te danken, dat je nu vreesloos-rustig te midden van
ontelbare, ontzaglijk-groote zonnen en planeten, denken kunt over zon, over planeten,
over de aarde. Maar nu: verder!
L. Verder? Ik?
M. Waarom niet? Zij hebben geluisterd naar Mij, de ééne almenschelijke
Levensdrift. Dat kan jij toch ook!
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L. Ja. Maar ik mag me toch niet vermeten, mij te vergelijken met de grooten?
M. Denk niet alleen aan jezelf en die grooten. Denk ook aan Mij. De eeuwen nà
die groote astronomen heb Ik, Levensdrift, voortdurend dóórgewerkt in het intellect
der menschen. Wat is dat leniger en vrijer geworden door de eeuwen heen! Dat mag
je gerust bedenken zonder gevaar ijdel te worden, want je weet toch ook, dat Ik het
menschelijk intellect eeuw na eeuw leniger en vrijer heb gemaakt. Jouw intellect is
vatbaarder voor diep en zuiver inzicht den het intellect van eeuwen geleden. Als je
maar de luisterscherpte kent en het luistergeduld. Bèn je luisterscherp en geduldig?
L. Jarenlang stond ik open voor U, voor U alleen, dat geen rimpeltje mij mocht
ontgaan van uw gebenedijde Woord.
M. Dat mag jij zeggen. Maar nu vooral exact blijven. Beter nog een beetje te
spitsvondig dan een beetje te aandoenlijk. Spitsvondigheid slijt wel met de jaren, als
een mensch ten minste leven blijft; geen spitsvondigheid, of ze wordt door het
speelsche leven weggespot. Maar aandoenlijkheid wordt erger dikwijls met de jaren....
Die glimlach is goèd, jongen. Spitsvondigheid glimlacht zoo vredig niet, en
aandoenlijkheid huilt zoo graag.
Maar nu.... ter tale! We moeten nog eens terugkomen op je eerste antwoord. Je
zei, dat de aarde zich beweegt om de zon in een ellipsbaan. Is dat zoo?
L. Zoo zegt 't de eerste wet ven Kepler. Er zijn wel ‘afwijkingen’ van die ellipsbaan,
maar de wet is toch juist.
M. Je hebt gelijk. Ondanks afwijkingen mogen we zeggen, dat de planeet, met
name de aarde, zich in een ellips om de zon beweegt, zooals we de aarde een bol
mogen noemen ondanks bergen en dalen. De Levensdrift gebiedt de aarde een
elliptische ommegang, zooals zij haar gebiedt een bol te zijn. Die afwijkingen zijn
overigens inden-grond geen afwijkingen, maar speciale gevallen van die ééne
waarheid, dat alle objectieve werkelijkheid ‘betrekkelijk’ is. Daardoor kan ze juist
zoo mooi, zoo ‘spelend’ zijn. Maar dat bedoelde Ik eigenlijk allemaal niet - Je zei,
dat de aarde zich om de zon beweegt in een ellipsbaan. Ik houd, in dit verband, niet
van het woordje baan. Dat wekt de voorstelling op van een aangelegden weg, een
spoorbaan of zooiets. De Levensdrift heeft nooit een weg ‘aangelegd’. Zeg liever,
dat de aarde zich beweegt in een ellipslijn. Dat is heusch beter, en heelemààl niet
spitsvondig. In groote lijnen
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schets Ik, Levensdrift, het beweeg der wereld. Wie naar mij luistert, moet ‘lijnen’
kunnen zien.... Waar dacht je nu aan, toen Ik ‘lijnen’ zei? Zeg woorden, impulsief,
die vanzelf in je opkomen L. Lijnen, lijnenvlucht, lijnenspel, zwierig....
M. Als je zoo nog 'n beetje doorgaat, weet Ik zeker, dat je aandoenlijk wordt. Maar
dat mag niet, nu niet. Als Ik nu zeg, dat je lijnen moet kunnen zien, bedoel ik de
groote lijnwaarden van heel eenvoudige, primitieve, exact geconstrueerde
mathematische figuren, grondlijnen die de mathematische ontroering wekken, van
alle aandoening vrij. We hebben nu immers te luisteren naar den grootschen
wereldschets, die alle wereldspel ten grondslag ligt. Aanschouw nu een ellipslijn,
niet in de beweging van een kunstvollen zwier, maar in de volkomen ongekunstelde
wiskundige constructie. Je mag je daarbij wel helpen met een teekening op 't papier
of op 't bord, maar aan die teekening mag je niet blijven ‘hangen’, die teekening moet
je weer wègdenken, en wègaanschouwen - je weet toch wel dat een massaatje
potloodpoeder of krijtpoeder geen ‘lijn’ is.
Zie je nu de ellipslijn? Vergelijk haar dan met een cirkellijn. Wat ligt de cirkellijn
rustig om haar een en eenig middelpunt, overal even ver van het middelpunt
verwijderd! Bij de ellipslijn is die een- en eenigheid van het middelpunt wèg. De
ellips immers is om twee brandpunten geconstrueerd, twee, uit-elkaar. En ligt ze daar
‘rustig’ omheen, of ligt zij onrustig ‘uit-elkaar’, zij óók als haar twee brandpunten?
Zie, de cirkelrust is uit haar verdwenen. De ellipslijn rekt zich en strekt zich in de
richting van de as, die haar twee brandpunten verbindt. De ‘meetkunde’ bespeurt
van dat rekken en strekken niets. Maar dat komt, doordat zij wel in
ervaring-en-aanschouwing begint (hoe zou ze ànders, daar ze toch de waarneming
te buiten gaat!), maar telkens weer haar ervaringen-aanschouwing depoëtizeert tot
tellen en meten alléén. Maar Ik, Levensdrift, denk je, dat als Ik de planentenlijn
schets, alleen getal wil en maat? Getal en maat doen mee, voor de menschen, omdat
hun verstand altijd grootendeels ‘dienen’ blijft. Maar het intellect, dat zich bevruchten
laat door Mij, ziet leven in al wat kan bemeten worden en beteld, ook in den
fundamenteelsten wereldschets. Nog bloeien daar de bloemen niet en niets eet nog
en drinkt en paart, maar leven - hoe zou iets ooit leven als Mijn wereldschets niet
leeft! De cirkellijn lééft al. Wel ligt ze rustig om haar een en eenig middel-
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punt, een rekken en strekken, een verlengen, een ‘verlangen’ is er nog niet. Maar
toch - meer of minder afstand tusschen de heele cirkellijn en haar middelpunt is al
denkbaar en aanschouwbaar, meer of minder, veràndering al, bewèging al, leven.
Noem dien afstand vrij levensspanning, 't ìs levensspanning, doode rust is in de
cirkellijn niet, die verwijden kan en krimpen. De ellipslijn: meet de afstand harer
brandpunten, meet ook haar excentriciteit zoo nauwkeurig als je wil, bereken haar
kromming van kleinste deeltje naar kleinste deeltjes - maar bedenk dan ook dat Ik,
Levensdrift, haar geschetst heb als grondslag van wereldbeweeg, ‘zie’ dus haar leven
ook, het rekken en strekken, het uit-elkaar, het verlengen, het verlangen. ‘Zie’, dat
ze andere levenswaarde heeft dan de nog fundamenteeler cirkellijn.
L. Ik geloof, dat ik dit alles goed bedenken kan en goed zien. Maar een droeve
gedachte komt in mij. Als dit inderdaad zoo is en de aarde beweegt zich aldoor in
een ellipslijn....
M. Nu niet bang zijn. Vrees is een aandoening, geen ontroering. De droeve
gedachte, die in je opwelt, is wààr. Iedere planeet, ook de aarde, beweegt zich in een
ellipslijn: in haar, niet op haar als op een ‘weg’, een ‘baan’, maar in haar, één met
haar. Het wezenlijke karakter der ellipslijn deelt zich aan heel de aarde mede, aan al
wat de aarde is, aan al wat in haar en uit haar leeft, planten, dieren, menschen, àlles.
Dat de aarde een oord is van onrust en verlangen, weet je allàng, en ieder mensch
weet het. Maar durf nu ook inzien, dat de aarde (en met haar welke planeet ook) een
oord van onrust en verlangen moèt zijn en dat zal blijven, zoolang ze elliptisch
ommegaat om haar zon. In 't aardsche leven is geen ontkomen aan aardsche onrust
en aardsch verlangen. Dat moet je durven inzien.
L. 't Is droef.
M. Ja, verlangen kàn niet anders dan ‘onbevredigd’ zijn. Onbevredigd verlangen
is droef. Maar iedere tragedie is droef, ook de ‘held’ der tragedie. En toch.... ‘bang’
is de held niet. Wees droef, maar niet bang. Je zult ook zeker alle bangheid
overwinnen, juist door te luisteren. - Als alle menschen verlangen zoolang en omdat
ze hun aardsche leven leven, dan verlangen ze naar iets anders dan deze aarde. En
omdat ze toch weer in hun verlangen-zelf aan de aarde zijn gehecht met alle vezels
van hun hart en alle weefsels van hun geest, verlangen ze wel naar een andere, betere
wereld, een wereld, ‘hierboven’, maar een wereld, die hen toch van deze
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aarde niet vervreemdt. Neem nu eens even aan, allèèn bij wijze van veronderstelling,
dat dit verlangen geen bloote illusie is, maar dat het naar een wèrkelijk ‘hierboven’
heenreikt - dan zal mijn elliptische wereldschets je zeggen, wààr dat ‘hierboven’ is,
àls het er is. Zie, ik zeg heelemaal nog niet, dat dit menschelijk verlangen gèèn bloote
illusie is. Ik ‘mathematizeer’ het voorloopig maar.
Luister:
In je eerste antwoord heb je gezegd, dat de aarde (en overigens iedere planeet)
zich in een ellipslijn om de zon beweegt, en dat de zon staat in een van de twee
brandpunten der ellipslijn. In één der twee brandpunten staat een stralende,
levenwekkende zon. En in het andere dan? Niets?
Als Ik, Levensdrift, het menschelijk verlangen kon en wilde dwingen, zich
mathematisch-constructief te uiten in menschelijk intellect, dan zou het zeggen: In
het tweede brandpunt staat óók een zon, een stralende, levenwekkende zon.
Zintuigelijk kunnen we maar die ééne waarnemen, die het verlangende leven wekt,
maar zinnelijk aanschouwen we toch in wereldschets ook die tweede, die het
bevredigde leven wekt. En om die tweede zon ligt, rustig, een cirkellijn, verscheiden
van de ellips, en toch één met haar: ‘raaklijn’ van de ellips. En in die cirkellijn beweegt
zich de ‘bovenaarde’, met onze aarde constructief-één, en toch van haar verscheiden,
als de uiteindelijke voltooiing van alle aardsch probeersel. Dààr is het ‘hierboven’,
waarnaar alle menschelijk verlangen reikhalzend uitziet. Dààr is de ‘hemel’. - Zoo
zou het menschelijk verlangen spreken, als het niet vaag mocht blijven, maar zich
mathematisch-constructief uiten moest.
L. Uw woorden zijn helder, doorzichtig als het aanschijn van minnenden. Maar
we hebben alleen verondersteld, dat het menschelijk verlangen naar een ‘bovenwereld’
geen bloote illusie is. Uw woorden zeggen nog niet, dat dit verlangen inderdaad naar
een werkelijk hierboven wijst.
M. Volkomen juist. Maar nu Ik het onuitroeibare menschenverlangen mathematisch
heb leeren spreken, nu kan je intellect, scherp en geduldig luisterend, ten minste
zuiver vragen, of dit verlangen naar een eindelijke, wèrkelijke bevrediging wijst of
niet. Dit zul je natuurlijk niet aan ‘feiten’ vragen, hier zwijgen alle feiten, ze zeggen
ja noch neen. De vraag naar een ‘hierboven’ is een levensvraag, en levensvragen
worden niet beantwoord door

Groot Nederland. Jaargang 20

110
feitenbesef en waarneming, maar door ervaring en aanschouwing. Alle z.g.n. ‘feitelijke
manifestaties’ van de ‘overzijde’ beantwoorden geen levensvraag, al zijn ze nog zoo
‘echt’, evenmin als ooit feitenkennis van aardsche organismen ons een werkelijk
‘inzicht’ in het aardsche leven verschaffen kan.
Dit is heel eenvoudig, maar 't is noodig het met nadruk te zeggen, omdat de
menschen van de verlichte eeuw de ‘belangrijkheid van het concrete feit’ schromelijk
overdreven hebben.
Zelfs edele intellecten hebben zich, meegegrepen door de suggestie van den
tijdgeest, aan die overdrijving schuldig gemaakt en naar feiten van een ‘hiernamaals’
gezocht. Al zou ook een eigenaardige telescoop uitgevonden worden, waardoor we
den ‘hemel’ konden waarnemen, dan zou dit opzichzelf geen levensantwoord geven,
geen levenswaardig bescheid over het bovenaardsche. Dan zouden de astronomen
zeggen: ‘Ieder zonnestelsel heeft zijn benedenbouw en zijn bovenbouw, iedere zon
is één van een “paar” zonnen, een benedenzon en een bovenzon, en iedere planeet
is één van een planeten“paar”, een benedenplaneet en een bovenplaneet. De
benedenzon en benedenplaneet gedragen zich volgens van ouds bekende wetten.
Bovenzon en bovenplaneet gedragen zich niet tegen die wetten, maar ze gedragen
zich toch anders, zooals organische stof zich anders gedraagt dan anorganische,
zonder in 't minst afbreuk te doen aan de wetten der anorganische stof’. Zoo zou
feitenbesef-en-waarneming spreken, en ze zou gelijk hebben, maar ze zou zwijgen
over iedere levensvraag. Alleen zou dan het intellect waarschijnlijk rustiger gaan
luisteren naar levensvragen, gedwongen eerst door feiten tot twijfel en verwondering.
Voor 't leven-zèlf zijn de meeste menschen op aarde bang. Ze luisteren eerst naar
het leven-zelf, als feiten ze hebben gedwongen tot twijfel en verwondering.
L. Ik geloof niet, Meester, dat ik dien dwang nog van noode heb. Maar hoe zal ik
dan kunnen weten of uw mathematizeering van het verlangen ‘uitkomt’ of niet? Hoe
zal ik kunnen weten, of de zinnelijk aanschouwbare werkelijkheid op aarde, zooals
zij zich nu, zonder dien eigenaardigen telescoop, aan de menschen opendoet, uw
mathematizeering bevestigt of niet?
M. Luister naar de mathematizeering van het verlangen, zooals je luistert naar
àndere levenswoorden. Want die mathematizeering is een levenswoord, een geluidloos
‘geteekend’ levenswoord, ge-
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boren, niet gemaakt, en rakend aan de diepste roerselen van wil en rede. Als je 't lang
en geduldig beluisterd hebt, zal het ‘vanzelfsprekend’ worden, zooals àndere
levenswoorden vanzelfsprekend worden. En dan zal het je den ‘zin’ van aardsch
verlangen openbaren, zooals ieder goedbeluisterd levenswoord je een levenszin
openbaart. En dan zul je zeggen: ‘Alle droomvoorstellingen van een betere wereld
hierboven zijn pogingen geweest van de Levensdrift om tot de menschen te spreken.
Maar het klare, heldere teekenwoord kon nog niet worden gezegd aan het te-jonge,
teonrustige menschen-intellect. Ik wèèt nu: de ideeënwereld van Plato is er, al heeft
Plato zich omtrent haar plaats en aard vergist. En het oord, dat Plotinos noemde “het
oord waar alles dicfaan is”, hoort werkelijk bij de werkelijke constructie der wereld,
al kende Plotinos het wezen van die constructie niet. En de hemel der Christenen
bestaat, al weten zij niet hoè aardsch en hoè bovenaardsch die hemel is. Zintuigelijk
heb ik nog niets van de bovenwereld waargenomen, maar zinnelijk heb ik den
fundamenteelen wereldschets van benedenbouw en bovenbouw aanschouwd. En op
dien schets vertrouw ik redelijk, zooals Leverrier verstandelijk vertrouwde op zijn
berekeningen, die hem zeiden: dààr moet een planeet zijn, die nog niet is
waargenomen. Galle richtte zijn kijker, en de planeet (Neptunus) was op haar post.
Ik weet nu ook, dat de bovenaardsche wereld wel verscheiden is van de aarde, maar
niet aan de aarde vreemd - wat alle droomvizioenen gevoeld hebben die den hemel
schilderden in aardsche kleuren. Uit aardsche leven, haar eigen benedenconstructie,
is de bovenaardsche wereld opgebouwd. Op aarde is alle levend organisme nog als
in 't moederlichaam. Dààr wordt het eerst volkomen geboren. En ik zal niet opzettelijk
nieuwsgierig vragen naar détails van mijn voltooid geboren worden, zooals een vrucht
in 't moederlichaam ook niet nieuwsgierig vraagt naar détails van haar intrede in deze
wereld.’
L. Ik zal geduldig blijven luisteren. Maar àls de ‘hemel’ werkelijkheid is, de ‘hel’
dan?
M. Meen je, dat ooit één denkend mensch geloofd heeft, wèrkelijk geloofd aan
een altijddurende hel, waartoe een almachtige en alwijze en algoede God sommige
van zijn schepselen verdoemt?
L. Neen, dat kàn niet. Hoe komen de menschen toch aan die hellevoorstelling?
M. Aan den hemel gelooven ze, al is 't ook weifelend. En als ze
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van hun hemeldroom weer naar de aarde vallen, vallen ze uit psychische traagheid
nog dieper dan de aarde, fantazeeren een onderwereld en bevolken die met gedrochten.
Ze fantazeeren een hel uit doorhollend contrastgevoel van hemel en aarde. Dat
doorhollend contrastgevoel is een vaak voorkomend psychisch verschijnsel. De
menschen weten in hun diepste binnen allemaal wel, dat de hel een bloote illusie is.
Angst voor de hel is er dan ook niet. Angst voor de hel is altijd een verkeerd,
fantastisch geïnterpreteerde angst voor.... iets anders, nu eens voor dit, dan weer voor
dat. Dit blijkt overigens gemakkelijk voor ieder menschkennenden aanschouwer.
L. En het ‘vagevuur’?
M. Een zeer werkelijke werkelijkheid. De aarde-zèlf is het vagevuur:
louteringsoord, oord van smartelijk verlangen, onderbouw van 't oord der bevrijding.
L. En toch.... er is gevoel van levensvoltooiing, er is ‘geluk’, op aarde ook.
M. Nu gaan we weer mathematizeeren. Ja, er is geluk op aarde ook. Gevoel van
levensvoltooiing, zooals je zooeven het geluk heel juist hebt genoemd. Maar je weet
heel goed, en iederéén weet, dat geluk-op-aarde wezenlijk een ‘feest’karakter heeft:
het is en kan niet anders zijn dan kortstondig en uitzonderlijk. ‘Tevredenheid,’ en
zelfs een blijmoedig ‘zich-schikken’, dàt kan ‘durend’ wezen. Maar ‘geluk’ duurt
niet. Dat weten de menschen wel.
In dit (tot nu toe teneenenmale onverklaarde!) feestkarakter van het geluk komt
onze mathematische wereldschets al prachtig uit. Zie, een ellipslijn ‘blijkt’ elliptisch
in een min-of-meer lang gedeelte van die lijn. Een heel klein gedeelte (en zeker een
oneindig-klein gedeelte, een lijnpunt) kunnen we beschouwen als een
cirkellijngedeelte. Zoo blijkt ook het elliptische lot der aarde in een durenden
levensgang, een min-of-meer lang gedeelte van elliptische aardommegang om de
zon. Een tijdstip, een uur, een in-wezen kortstondig en uitzonderlijk gevoel blijkt
niet onmiddellijk en noodzakelijk elliptisch geaard te zijn. We kunnen wel ook het
korste tijdstipje als elliptisch geaard kennen door herinnering en vóórgevoel, indirecten
duur dus weer. Maar dat hoèft niet. Als herinnering en voorgevoel even wèg zijn,
als we even kunnen ‘opgaan in het oogenblik’, dàn beleven we niet bewust het fataal
elliptische, het fataal-tragische, van den aardeommegang. En dàn staan we open voor
het cirkellijngevoel waartoe we eens geroepen zijn. En dan zijn we gelukkig -
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als een electrische vonk springt het geluk over van de bovenwereld naar de aarde,
even licht het, even de extase van levensvoltooiing, en dàn weer de duur, het
verlangen.
Het taalgevoel laat ons zeggen ‘smart verduren’, maar verbiedt ons te zeggen
‘geluk verduren’. Dit taalverbod laat zich.... mathematizeeren. En als het
gemathematizeerd is, kunnen we 't juist zoo eerlijk en exact beluisteren. Dan verklaart
het (herleidt het tot exacte aanschouwbaarheid!) een levenswaarheid die ieder belijdt:
Geluk-op-aarde is een feest, kort en uitzonderlijk, carpe diem!
L. Allerlei vragen dringen zich aan mij op. Hoè gaat de mensch van de ‘aarde’
naar den ‘hemel’? Wat is sterven? Overleeft de ziel het lichaam? Hooren ziel en
lichaamsvorm niet bij elkaar, als onvervreemdbare tegendeelen in leven èn in sterven?
En dààr, leeft de mensch daar eeuwig door? De mensch alleen of andere levensvormen
ook, bloemen, dieren? Leven ze daar bewust, onbewust, met of zonder herinnering
aan 't aardsch vóórleven?
M. Die vragen vinden alle hun antwoord. Op tijd. Naar het levenswoord ‘aarde’
hebben we nu al héél mooi geluisterd.
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Dramatische kroniek.
23. XI. H. Kranz: ‘Vrijheid.’ Het Schouwtooneel, Haarlem.
22. XII. do. Amsterdam. Regie van den schrijver.
‘Vrijheid’ heeft twee problemen aan de orde gebracht: een stuk, geconstrueerd volgens
beginselen die men expressionisme belieft te noemen en een wijze van uitvoering
die zich bij deze beginselen aanpast. De groote intensiteit, waarmede men in Haarlem
speelde, kon niet verbergen, wat de veel minder gespannen Amsterdamsche
voorstelling bevestigde, namelijk dat de termen ‘geconstrueerd’ ‘aangepast,’
‘problemen’ hier hun eenigszins levenlooze beteekenis zeer zeker bezitten. Een eerste
phase1) van dit ‘expressionisme’ is, over de grenzen, reeds voorbij. Haar gevaar is
o.a. geweest dat ze de ‘wonderen der techniek,’ een machine-achtige constructie van
het stuk, ging toepassen om een gistende gedachtenwereld te verwerken; een zeer
verklaarbare en bijna automatische poging om deze te beheerschen met de middelen
van den tijd.
Het tooneel leeft nu eenmaal niet in de sfeer, van deze technische wonderen, maar
in de sfeer van de wonderen in den groei van een plant, een mensch, een dier. In het
werk - de wereld - van een groot tooneelschrijver schijnt de vindingrijkheid, de
constructie, als het ware natuurlijk en gevolg van een groeikracht die even eeuwig
en geheimzinnig is als de materie van een gras en een mensch. Ze is geschapen, de
sappen stijgen daar door op, de woorden ranken, de vruchten groeien, de menschen
verschijnen en sterven onder de hand van den tragischen meester en onder de genade
van zijn besnoeiende wijsheid.
In het werk, niet alleen van Kranz, maar van ontelbare gelijkgezinden, is de
vindingrijkheid, de constructie, als het ware het gevolg van een overleg. Zeer veel
van dit tooneei is geen kunst, maar het

1) Een van de beste studies erover is Diebold's ‘Anarchie im Drama’ (Frankfurter Verlagsanstalt).
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ploegen en eggen voor den nieuwen oogst. Deze schrijvers vormen van hun materiaal
geen menschen, - maar abstracte vraagstukken van menschelijkheid. ‘De’ man, ‘de’
vrouw, ‘de’ soldaat, ‘de’ vrijheid - minder kan het al niet. Ik kan mij menschelijkheid
slechts voorstellen in een mensch: de mensch is de vorm van menschelijkheid; en
als men een mensch in al zijn menschelijkheid zichtbaar maakt, lijkt dit ‘de’ mensch
- als men één vrijheid weet te belichten, lijkt dit ‘de’ vrijheid - waarachtiger en
levender op te roepen.
De practische resultaten zijn dus gering. Het is mogelijk dat de besten van deze
jonge Duitschers te overstelpt zijn met problemen om er een te beheerschen; maar
ze hebben ze gesteld: die van het ‘nieuwe’ stuk, het ‘nieuwe’ spel, het ‘nieuwe’
aanzien en aanhooren. En als dit ‘expressionisme’ dan zijn eerste phase en zijn
theorieën heeft, is dat geen reden dat de levende kernen er in afgestorven zouden
zijn; eer, dat ze wortel schieten. Het gaat, overigens, niet aan om reeds na practische
uitvoering van één stuk uit het genre, door acteurs, die er vreemd aan zijn, scherp te
definieeren. Het zou van belang zijn tegenover dit moderne Duitsche streven: het
alles wagende, het traditie-looze, dat alle hoogten bestormt zonder veel oog voor
gevaar en verlies - eens het streven van een Fransche groep als die van den Vieux
Colombier te stellen, die voet voor voet haar terrein verovert, bijna overbevreesd om
meer te wagen dan zeker beheerscht en verantwoord kan worden; waar men de
zuiverheid en de deugdelijkheid van het werk voor alles stelt en, met het oog op de
toekomst, langzaam maar duurzaam werkt, als een goede boer, als een goede
schrijnwerker. Misschien zijn ze beiden noodig, de wilde en de zakelijke geloovigen
in de toekomst.
Niettegenstaande Kranz' stuk dan, als duurzaam kunstwerk beschouwd, vrij
waardeloos is, blijft deze opvoering van het grootste gewicht omdat zij, in de lange
reeks gelijk- en gelijkvormige vertooningen, de nieuwe problemen stelde, die van
eenvoudiger en eerlijker bouw, die van intenser spel, die van eenvoudiger plastiek,
die van andere doeleinden en andere spanningen. Eén ding staat bij de uitvoering
voorop: zij vraagt buitengewoon veel van den acteur; aan vitaliteit meer dan aan
speel- en spreekkunst. Te Haarlem was er in de jongeren een enthousiasme gevaren,
waarbij de declamatorische geaardheid der ouderen ten achter stond. Te Amsterdam
waren de jongeren heesch en minder fel en was het geheel reeds ietwat bedenkelijk
overgeheld naar de zijde van de declamatie en
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het naturalisme. Een reden te meer om het voor en tegen van deze mogelijkheden
nog eens een maand te doen bezinken.

25. XI. Lord Dunsany. ‘Een nacht in een herberg.’ Regie E. Verkade.
Prosper Merimée. ‘De karos van den Bisschop.’ Regie A.W. Stellwagen.
Dunsany's wereld is weliswaar vaak in de vage, fantastische sferen waar Verkade
ook deze herberg meende te moeten opslaan - maar ze is meestal heel wat zakelijker
dan men op het eerste gezicht wel meent, en ‘The Night at an Inn’ is zorgvuldiger
en dieper overlegd dan deze vervlakkende regie wel deed vermoeden. Achter de drie
alledaagsche boeven staat hun meester: het sluwe verstandsmensch; achter de drie
priesters staat hun meester: de god Klesh. En de aanvang van den strijd tusschen den
schranderen mensch met zijn volgelingen en de volgelingen van dezen god, dien
men het ‘lichtende oog’ uit het voorhoofd gestolen heeft, is volkomen zakelijk: men
steekt de drie priesters overhoop en behoudt zoo den robijn. Een enkel woord slechts
bereidt voor op het slot; eerst na de moordpartij komt het geheimzinnige: de
onvoorziene god zelf, die onfeilbaar zijn recht handhaaft.
Verkade's kijk in deze wereld was wel zeer beneveld. In plaats van de rauwe
werkelijkheid van het begin rauw te laten spelen en het bovennatuurlijke einde als
een vernielende vlaag over deze rauwe werkelijkheid te laten komen, hulde hij alles,
zoodra het doek opging in Maeterlincksche dampen. Hij beging dus niet alleen de
onvoorzichtigheid om een eerst later en plotseling bovennatuurlijk wordende
geschiedenis reeds aan te vangen met zooveel gedempt licht, onnatuurlijke stilte en
andere attributen van styleering, dat een ieder met het volste recht, maar veel te vroeg,
op wonderen ging zitten wachten; maar hij speelde wezenlijk er naast door een
eenvoudige, zakelijke moordpartij vreemd en dichterlijk te gaan maken: on-natuurlijk
dus, uit de beste bedoelingen van boven-natuurlijkheid.
Het gevolg was, dat men realiteit van het gebeuren niet te zien kreeg, dat men de
handeling - en terecht, want ze speelde immers niet in deze sfeer - niet geloofde en
dat er dus later bij het verschijnen van den god, (op zich zelf ook al hoogst
sukkelachtig) niet de
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minste spanning voorhanden kon zijn. Dit verschijnen moest ‘devastatingly
unexpected’ zijn1) Bij deze regie echter was deze god den heelen loop van het stuk
te verwachten en te vernielen vond hij tenslotte niets: want deze slachtoffers waren
slechts schimmen, geen vleesch en bloed. Deze greep was dus wel volkomen mis.
Moge het geen reden zijn om het betere ‘The Gods of the Mountains’ nog eens niet
een kans te geven. Dunsany zal dan, bij zakelijke regie, nog wel dichterlijk genoeg
blijken.
‘De Karos van den Bisschop’ vertoonde evenmin de levende lijnen van een sterke
regiekunst. La Perichole speelt, bij Merimée's onderkoning toch wel minstens met
haar ongenade, misschien met een plaats op de galeien en in ieder geval met een
feller, loomer, roofdierachtiger temperament. Else Mauhs, even wuft als haar zwarte
waaier, even ondeugend als haar roodleeren schoentjes, en met even veel listen als
er glanzen in haar Spaansche zijden rokken spiegelen, speelde als een betooverd en
betooverend stuk speelgoed. Want met Cor Ruys' gemoedelijken, rijkgeworden
koopman in koloniale waren - en dàt zou de levensgevaarlijke combinatie van jicht,
Spaansch bloed van den oudsten adel een zinnelijken ouden dag, vermoedens van
ontrouw en de heerschappij over een koloniaal rijk moeten voorstellen! - met dezen
Cor Ruys viel die diepere spanning niet te bereiken. Het gevolg was alweer een te
vage teekening - want hoe fijn mevr. Mauhs' Spaansche pop ook geteekend was - zij
moest hier coqueteeren zonder weerstand te vinden en zonder gevaar. Was dit de
later zegevierende actrice, die de Peruaansche adellijke koetsen omver en voorbij
rent met haar wilde statiekaros?
Deze regie geeft geen spanning, omdat ze geen menschen geeft. Het is alles
eigenlijk zoo klaargemaakt voor een kijkspelletje, zoo ongevormd naar zijn ware
eischen, en zoo zonder den druppel donker bloed, zonder wreedheid, zonder begeerte,
zoo naast het leven. Aan mevr. Mauhs heeft dat minder gelegen, al mocht zij een
zweem meer den geur van Carmen hebben. Het bleef, dank zij Merimée, dank zij
haar, toch een van de fijnste eenakters ter wereld. Men had het slot wel wat eerlijker
kunnen spelen! De politiek, arm tooneel, voer hier tot in het gebeente der regiekunst.
Want La Perichole, verstolen zegevierend en nagenietend van haar gekalmeerde
sensaties werd hier door den heer A.W. Stellwagen zonder handomdraaien

1) E.A. Boyd: ‘Appreciations and Depreciations.’ Talbot Press 1917.
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verdoezeld tot een bekeerde zondares (bekeerd, o Peruanen!); ten bate van geloovige
vriendschappen, ten koste van Prosper Merimée en de artistieke eerlijkheid.

26. XI. G. Hazelton en J. Benrimo: ‘De Gele mantel.’ Kon. Schouwburg,
den Haag. Regie Ed. Verkade.
Men zal ‘De gele Mantel’ lyrisch kunnen spelen (als Tilly Lus) of wel meer als een
klucht (als Ruys) of, tenslotte, zoo streng mogelijk gestyleerd op plastische effecten
(i.d. geest van het gevecht tusschen Dick van Veen en Theo Fraenkel) en gestyleerde
dictie. Want de Amerikaansche auteurs hebben in deze handeling niet veel eenheid
bereikt en hun voornaamste verdienste is dat er een groot aantal mogelijkheden en
Chineesche tooneelcuriositeiten aan den draad geregen zijn. De regie nam hier geen
vast standpunt in: ze liet vrijwel alle spelers vrij in hun lyrische, plastische en
kluchtige mogelijkheden zonder èèn stijl door te voeren. Men dankt dus Tilly Lus
voor een aandoenlijke moeder, Kloppers als regisseur, voor de plastische dansen en
als speler voor de voortreffelijke sfeer waarin hij den Chineeschen ‘property-man’
liet leven. Voor het overige styleerde men nu eens wel, dan eens niet, naar het viel,
en de hoop dat de hier geboden kansen - om scherpe, kantige, teekenachtige figuren
te geven - verwezenlijkt zou worden, bleek ijdel. Auteurs en regie deelen de schuld.
Hoofdzaak is hier de decor-opvatting; het feit dat aan de verbeelding wordt
overgelaten uit de plastiek der gebaren van een ruiter het onzichtbare paard te zien,
den onzichtbaren strop, het gebergte dat uit drie tafels en den doodslag, die uit een
schijn beweging bestaat. Dit alles boeide; niet alleen omdat het ‘nieuw’ of ‘Chineesch’
was, maar omdat het in al zijn kinderlijkheid zoo dicht bij de dramatische wijsheid
staat. Natuurlijk behoeft men nu niet Heijermans op dezen trant te gaan spelen, noch
Shakespeare, noch wie ook. Maar de kern van wijsheid is hier deze, dat - zoo het
nog eens bewezen moest worden - bewezen wordt hoezeer het decor valt te styleeren
en te synthetiseeren na de uitvoerigheden en natuurgetrouwheden van het naturalisme
die verloopen zijn in de pracht en de praal, waarin Reinhardts gaven zoo vaak
gesmoord zijn. Het blijft echter thans
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zaak om van deze lessen profijt te trekken. Na ‘Vrijheid’ en ‘De Gele mantel’ en
‘Droomspel’, zou men b.v. Shakespeare eens kunnen spelen buiten de gebruikelijke
overlevering. Het streven is immers in de drie genoemde stukken gelijk gericht: het
‘expressionisme’ wilde den zakelijken inhoud van het stuk zoo sterk mogelijk
styleeren: het verwaarloosde daarbij alle doellooze nuance's en nabootsingen, het is
doelbewust kunst-matig (het is weliswaar tè doelbewust, tè kunst-matig). ‘Droomspel’
styleerde het licht, ‘De Gele mantel’ leerde het schraal en kostelijk rantsoen kennen,
waarop de verbeelding leven kan: hier ligt overal het zaad voor nieuwen bloei reeds
gezaaid.
Wie geeft ons thans b.v. Shakespeare met mede-levend licht, met een spel dat
heroïsch en plastisch is, zonder te putten uit de romantische attributen van het
verleden, zonder het naturalistische spel te gaan vergrooten en vergroven - maar
geboren uit onzen tijd, gegroeid, niet geconstrueerd.
Maar wie is de regisseur die het kan; welke acteurs stichten, niet een nieuw klein
gezelschap, maar een nieuwe kleine tooneelgemeenschap, wie bespeelt het licht, wie
bespeelt de verbeelding, wie zet de reeks experimenten door met een reeks
waagstukken of een reeks overwogen, langzaam naar een doel groeiende opvoeringen?
Want dat drie gezelschappen ieder een greep deden in het hart van het publiek is wel
zeer verheugend, maar niet afdoende. Over een jaar mogen het geen drie curiositeiten
geweest zijn, het moeten drie grondslagen geweest zijn, die men desnoods weer
verwaarloozen kan om elders hooger te bouwen en zekerder.
Dwars door den schijn en de herinnering van enkele opvoeringen schemeren dus
vergezichten in een gebied, waarheen de langzame karavanen van onze
tooneelgezelschappen - de zeer, zeer vele kameelen en de kameeldrijvers, de rijke
en de arme kooplieden, de schoone vrouwen, het machtig manvolk, de brave
staatslieden en wellicht een onbekend ziener - zich dan toch beginnen heen te richten.
De laatste oase met echte groene imitatie-palmen, waarin de kleine nachtegaal van
het naturalisme, - een natuurgetrouw beschilderde oude koekoek, wat drommel, zijn eentonig lied zong, is vol gerucht van afscheid. Bij de laatste kaalgevreten
akkertjes met al te zorgzaam begoten en opgebonden en ontluisde en zielige
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psychologische vergeet-mij-nietjes staat een eerwaarde profeet en krabt zich het
hoofd; om de meeste wachtvuren der ondankbare jongeren heerscht een
oorverdoovend geredekavel, hier en daar vlamt het vuur bij een aambeeld waar men
de wapens waarlijk smeedt en in de schaduw der geduldige kameelen vullen enkele
toekomstige leiders de kameelzakken met den kostbaren oogst van het verleden en
de waterzakken met het eeuwige, levende water.
Al te snel zal het wel niet gaan.
Men zal onderweg nog wel pleisteren in een huiveringwekkend aantal vergulde
salons en schimmelige kamertjes waar ten doode toe geanalyseerd en genuanceerd
wordt en als het zeer voorspoedig gaat zullen er misschien nog niet anders aankomen
dan de jongen der kameelen en de jongen der ruiters - maar men kan toch, in deze
Decembermaand, reeds aannemen dat de richting vast staat waarin men trekken zal
en het land is zichtbaar aan de eerste steile bergen.
Het Amsterdamsche Stedelijk Museum belooft, reeds in Januari, een der sterke
kampen te worden van waaruit de tocht met grooter zekerheid zal verder gaan.
Een der hoopvolste en merkwaardigste verschijnselen van het afgeloopen jaar is wel
dat de toeschouwers - de gesmade toeschouwers, de onontbeerlijke toeschouwers een groot aantal voorstellingen met gepaste onverschilligheid hebben ontvangen om
bij anderen een stilte en een levende aandacht te toonen die op de oude aanbidding
van den draak en de jongere van het eerste naturalistische tijdperk begint te lijken.
Men mag ze ditmaal verklaren door het feit dat er weer levender tooneel te zien
kwam, waarbij de verbeelding een zooveel ruimer aandeel kreeg dan bij de
alledaagsche tooneelwederwaardigheden waarmede men haar gemeenlijk placht af
te stompen.
De toeschouwer is, in alle drie deze gevallen geboeid gebleken, meer dan door
een nabootsende tooneel-illusie, door een tooneel dat ook in zijn verbeelding
medespeelt met een levender en grootscher licht dan dat van de gelijkmatige zalen
en binnenhuisjes, met levender en grootscher menschen dan die welke gemeenlijk
in deze kamersferen geimiteerd worden, met levender en grootscher verbeelding dan
die welke daarin gemeenlijk gehuisvest is. De toeschouwer toont - al dan niet bewust
- dat het naturalistische genre niet schamper
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miskend behoeft te worden, maar dat het hem niet meer, in dezen tijd niet meer, kan
voldoen. De karavaan trekt op. Maar ja:
Think, in this batter'd Caravanserai
Whose doorways are alternate Night and Day
How Sultan after Sultan with his Pomp
Abode is Hour or two, and went his way.
J.W.F. WERUMEUS BUNING.
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur.
A. Chevalley, Le Roman Anglais de Notre Temps. London. Humphrey
Milford, 1921.
Het is opmerkelijk, dat van de Engelsche romanschrijvers van een vorige generatie,
Galsworthy hier te lande de meest bekende is geworden en van de jongeren Frank
Swinnerton, Hugh Walpole en Compton Mackenzie - als men tenminste in de
winkelkasten een spiegeling van den algemeenen smaak mag zien, een reeks namen
van valsche beroemdheid buiten beschouwing houdt en voor de welgekozen boekerijen
van de enkele kieskeuriger en dieper belangstellenden de gordijnen hangen laat. Hoe
ongelijksoortig de vergelijking ook zijn mag: in die vier meest geziene namen vindt
de algemeene lezer juist verwantschap met zijn gewende Hollandsche lectuur; ten
deele, als bij Galsworthy in het fijne, menschelijke en evenwichtige realisme, dat bij
Swinnerton misschien nog nader bij onze nationale burgerlijke romankunst staat en
zich, als deze, onder sterke Fransche invloeden ontwikkeld heeft, ten deele, als bij
H. Walpole en Mackenzie in een meer oppervlakkige, toebereide lectuur, die de
noodige internationale populaire gebreken ruimschoots bezit. Het is verder
opmerkelijk, dat ook in deze recente Fransche studie juist twee schrijvers misdeeld
lijken, die ook in ons land minder doordrongen: van de ouderen Joseph Conrad, die
door Chevalley beneden Galsworthy gesteld wordt, van de jongeren D.H. Lawrence.
Conrad en Lawrence - bien étonnés de se trouver ensemble - zijn geen evenwichtige
schrijvers in den Fransch-Nederlandschen romantrant - maar de oudere heeft gestalten
en landschappen geschapen uit een duisternis en een licht, die nimmer aan Galsworthy
verschenen en Lawrence heeft tenminste in zijn moeder uit ‘Sons and Lovers’ een
van de sterkste en innigste figuren gegeven uit de jongere Engelsche romankunst. In
Conrad en Lawrence werkt overigens sterker dan bij de reeds genoemden de groote
invloed, die de jonge Engelsche generatie onderging: de Russische.
‘Madame Bovary’ en ‘De Gebroeders Karamazov’ zijn twee mijlpalen ook in de
Engelsche literatuur, - waarop Hugh Walpole ter verduidelijking eens de jaartallen
1890 en 1914 aanbracht.
Behalve over deze beide onderschattingen en daaraan verwante zaken valt er over
weinig met Chevalley te twisten. De helft van zijn 250 bladzijden is gewijd aan de
laatste dertig jaar, zijn oordeel blijkt zorgvuldig getoetst aan de beste Engelsche
critiek, het ontleent herhaaldelijk omschrijvingen en aanmerkingen aan recente
Engelsche samenvattingen als b.v. H. Williams' handige
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nasla-werk ‘Modern English Writers’ en Cunliffe's ‘English Literature During the
Last Half Century’, maar het heeft daarop wat de jongsten betreft vooreerst den
voorsprong in jaren die hier veel waard is. Chevalley's oordeel blijft, na verwerking
van zijn bronnen, persoonlijk; hij trekt de groote lijnen van ontwikkeling en
beinvloeding scherp en juist en zijn houding tegenover de allerjongsten maakt dit
werk, dat de dienstbare taak van handboek op zich genomen heeft, tot een zeer goeden
grondslag voor een moderne Engelsche roman-boekerij. F. Swinnerton, J.D. Beresford
en O. Onions krijgen een zeer juiste appreciate H. Walpole en Compton Mackenzie
een zeer juiste desappreciatie en de namen der naar voren gebrachte allerjongste
romancières als Sheila Kaye Smith, Rebecca West, Katherine Mansfield, May Sinclair,
Dorothey Richardson, Romer Wilson, Clemence Dane, Virginia Woolf en van jongere
auteurs als G. Cannan, James Joyce e.a., spreken bijna allen voor een zuivere en goed
georiënteerde belezenheid. Chevalley geeft tenslotte een verhelderend inzicht in de
Engelsche literaire toestanden, dat door een zoo betrouwbaar en vooraanstaand
criticus als J. Middleton Murry in ‘The Nation’ volkomen aanvaard werd.
‘Het voornaamste gebrek is: een algemeene zwakheid van compositie en van
concentratie - (bewuste pogingen tot versterking hiervan worden juist de laatste jaren
veel sterker) - een al te groote overvloed, over-werking, over-productie’.
Daartegenover: ‘welk een schat van observatie, welk een rijkdom van onderwerpen,
typen, werkwijzen; welk een als het ware fotografische getrouwheid’ - àmoi!
Chevalley, Chevalley, chevalier van het realisme met den twistappel in het blazoen!
- ‘in de meeste van deze werken, zelfs in de minder goede!’
‘De critiek.... is niet streng, noch exclusief, omdat zij, behalve in bepaalde
tijdschriften, naar den smaak is van het publiek en dienstbaar aan het succes.’
‘Vele romans - zelfs de in zeer beschaafde kringen meest bekende en beroemde zouden wij feuilleton- of treinlectuur noemen.’ ‘Een ander gevolg van de geforceerde
productie is de snelle slijtage van den roem. Een groot Engelsch, romancier is
nauwelijks op het vasteland bekend of hij is, in Engeland, reeds geen macht meer
waarmede men rekent. Andere namen boeien de menigte reeds.’
Een onmetelijk publiek - beschaafd genoeg om geen sentimenteel feuilleton meer
te kunnen genieten, maar te zeer in beslag genomen of te oppervlakkig om in lectuur
iets anders te zoeken dan verpoozing zonder inspanning - geeft werk aan een
onmetelijk aantal auteurs en verbruikt ieder jaar duizende ponden ‘literatuur’.
‘Zeventien millioen Engelschen van de veertig lezen, ruw gerekend, minstens een
roman per maand’. Als men zich al verbaast over de Engelsche oppervlakkigheid in
smaak, in auteurs, in critiek, meent Chevalley, is men er dan wel bewust van hoe
oppervlakkig en overtalrijk onze auteurs zouden gaan produceeren bij een dergelijke
cliëntèle?
Men moet, naast dit publiek en deze auteurs, den kleineren kring van beiden vooral
in het oog houden.
C'est par ignorance que nous confondons et mettons sur le même plan tous les
romans anglais. Nous attribuons à tous les caractères du plus grand nombre, sans
nous souvenir que le petit nombre des romans anglais égals aux meilleurs
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des nôtres, quoique différents, dépasse à lui seul notre production totale.’
Het zal er dus hier vooral om gaan die enkele belangrijker Engelsche
romanschrijvers meer aandacht te verzekeren.

J. Galsworthy: To Let. London. W. Heinemann. 1921.
Met ‘To Let’ is de Forsyte-Saga aan haar eind gekomen. In The Man of Property is
dit hardnekkige geslacht der Forsytes voor het eerste verschenen, in de ‘Indian
Summer of a Forsyte’ uit de ‘Five Tales’ en ‘In Chancery’ zag men de generaties
uitsterven en zich verjongen, in ‘To Let’ is de breuk tusschen Soames en Irene - in
dat voortreffelijke slot van het eerste boek schijnbaar voorkomen - een stugge
familie-veete geworden. Irene scheidde en huwde, Soames hertrouwde (‘In
Chancery’). Tusschen hun beide eenige kinderen Jon en Fleur komt het in ‘To Let’
tot een liefde; Galsworthy citeert. ‘Romeo and Juliet’ op zijn titelpagina: de oude
veete van het bloed verhindert ze tenslotte.
Jolyon sterft. Het oude huis op den heuvel is ‘to let’, Jon kiest de zijde van zijn
moeder, Fleur Forsyte trouwt toch, willekeurig, een ander. De draden hangen klaar
voor een nieuw weefsel: maar Galsworthy verzekerde dat dit het laatste was. ‘To
Let’ heeft de vele goede eigenschappen van zijn schrijver. Soames, eenzaam en
onverzettelijk, gebonden aan zijn oude liefde tot Irene, waarom hij met al zijn instinct
van eigenaar bleef strijden, wordt, onder deze laatste ervaringen niet anders, maar
steeds dieper begrepen en in al die kleine, onthullende nuances van menschelijkheid,
waarin Galsworthy meester is, leeft ook de rest van dit oude en jonge geslacht.
Het boek heeft tevens al Galsworthy's zwakheden. Allereerst die van menigen
over generatie's voortgezetten roman: de aanvang is stroef van toevalligheden en
noodzakelijke wederaanknoopingen; een stijgende dramatische ontwikkeling
ontbreekt. De onmogelijkheid van Jon's en Fleurs huwelijk - de oude kern waaruit
zich ook deze handeling ontwikkelt, - lijkt niet gemotiveerd, niet levenskrachtig
genoeg. De man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Jon's
liefde is daartoe niet sterk genoeg. Het is waar: hij en Fleur zijn van het bloed der
Forsyte's, maar drang en verzet daarvan zijn veelal zoo zwak en zoo meewaarig
gezien, na de zachte idylle der eerste hoofdstukken. Galsworthy's visie dringt niet
van uit de kern van zijn wezen tot in de kern van zijn wezens. Hij heeft, in zichzelf,
iets te beschermen, te verschuilen; hij heeft een laatste egoisme, hij mist de laatste
overgave, de dramatische kracht.
Men is van Galsworthy's menschen gaan houden, juist door de schuwe
hulpbehoevendheid van ieder creatuur die hij steeds en steeds weer voor ons ontdekt,
door deze eigenaardige teruggetrokkenheid, die zich en anderen bezeerd weet door
alle harde grepen der maatschappij, haar kwellende wetten, haar verdrukkende
onrechtvaardigheden en die toch haar stille, warme menschelijkheid blijft handhaven.
Maar men moet wel willen inzien dat deze teruggetrokkenheid, deze laatste angst
tenslotte die van Galsworthy zelf is. De sociale misstanden, de menschelijke
verhoudingen drukken hem zoo zwaar dat zij haast onverzettelijk lijken. Zijn personen
worden daardoor vaak toegepaste ideeën. Zijn levensop-
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vatting is tenslotte verteederd en verdrietig. Ik herhaal: Hij mist de kracht tot hoogere,
dramatische rechtvaardiging, die elke gestalte naar de eigen wetten vormt in den
strijd tusschen eigen wezen en het eeuwige. Hij pleit steeds vrijuit een algemeene,
maar ook veralgemeenende goedheid, die vaak meer de abstracte gevallen dan de
menschen ziet. Hij mist de vervoering, den greep, de tot de kern der menschen
doordringende en weerkaatsende scheppingskracht. De wereld is, zonder fel licht en
slagschaduw, voor hem gehuld in een schemering, waaruit hij geen weg meer weet,
maar waarvan hij vele stemmingen diep doorleefd en weergegeven heeft. Wat hij
herhaaldelijk en ook in dit boek aan schoonheid bereikt, dankt hij aan zijn steeds
fijner en gevoeliger zin voor atmosfeer, aan zijn vaardige ontwikkeling en belichting
van situaties, - waarin echter alweer vaak de wederzijdsche karakters iets levenloos,
iets stilstaands, houden - en vooral aan de intuïtieve, doordringende détails, de
gelukkige toetsen, die meer voor zijn personen doen dan menig hoofdstuk.

D.H. Lawrence: The Lost Girl, Women in Love. London. Martin Secker.
1920, 1921.
Lawrence is en blijft een van de merkwaardigste verschijningen der jonge Engelsche
literatuur. In 1913 publiceerde hij, als derden roman, ‘Sons and Lovers’. De vraag,
blijft, na zijn beide laatste boeken, of hij daarmede zijn hoogtepunt niet voor goed
bereikt heeft.
Henry James heeft, in een opmerkelijk opstel, in 1914, de nieuwere Engelsche
romans hetzelfde gebrek aan compositie en concentratie verweten als Chevalley.
Een artikel in de ‘Nation’, dat daarop volgde, wordt door Cunliffe geciteerd. De
schrijver hiervan noemt de moderne romans:
‘Social documents, imaganitive history, crusades, biology or natural science.’ Hun
opeenhooping van materieele gebeurtenissen is ‘the inevitable result of the
autobiographical obsession obtruding upon the critical, the measuring, the selective
faculty. The energy of an unconscious self-expression is too much for them.’
En daarmede zijn wij in het hart van D.H. Lawrence, in het hart van den Engelschen
roman geraakt; en tevens plotseling in een vrij universeelen literairen tooverkring
gebannen. Lawrence heeft ze eens geheel overschreden: in de liefde waarmede hij
zijn doode moeder herschiep in ‘Sons and Lovers’. Sindsdien wacht men dezelfde
bezieling.
Stuwkracht bezit hij: zijn proza behoort tot het felste en scherpste; een oververhitte
verwarring van sensualiteit en mystiek is zijn ernstigste belemmering. Komt hij tot
een eenheid dan heeft deze al de duurzame eigenschappen van een door zoo hoogen
gloed getemperd werk; blijft hij geobsedeerd dan verwacht men uit deze obsessie
toch steeds weer een nieuwe zuiverheid.
‘The Lost Girl’ lokt tot vergelijking met Bennett's Five-Towns-omgeving. Alvina
Houghton groeit op in de kleinburgerlijke omgeving van een Midden-Engelsche
mijnstad. Een fantastische en zich ruineerende vader voert de sfeer
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op; Lawrence's scherpe analyse van Alvina's amoureuze aarzelingen, uitbarstingen
en verdoovingen teekenen haar voldoende - er wordt nog steeds strijd gevoerd om
dergelijke teekening, in Engeland - en een plotseling verschijnende troep
variété-artisten brengt Alvina in de macht van een Italiaan, juist als men meent dat
zij in de grauwe stad zal opgaan. De laatste hoofdstukken (Alvina is Cicio's vrouw
geworden) in een der schraalste en meest heidensche dorpen der Appenijnen brengen
Lawrence - zoon van mijnwerkers - in de sfeer die hem het meest vertrouwd is: die
van een primitieve, elementaire menschelijkheid. Bovendien levert hij hier een fijne
nuanceering tusschen het Engelsche en het Latijnsche temperament: het waren vooral
deze vijftig laatste bladzijden die de hoop in dezen auteur wakker hielden.
‘Women in Love’ heeft ze niet verminderd, maar men wacht een komenden roman
‘Aaron's Rod’ af, alvorens de vrees te formuleeren dat Lawrence een hoopvol en
zeer interessant schrijver zal blijken, met zijn meesterwerk achter zich. Er worstelt
hier een intense visie met ontelbare psychologische, analystische en sociale invloeden
om in het leven van enkele jonge mannen en vrouwen de primitieve krachten terug
te winnen uit de veelzijdige moderne verdeeldheid. Tusschen vormloosheid en
oververhitting treffen dezelfde zuiverheden. Van een handeling kan men moeilijk
spreken.
Lawrence is vier en dertig, hij is een van de meest vulkanisch-geaarde krachten
onder de jongeren. Een van de ook door Chevalley gestelde problemen doemt hier
op: zal dit groote talent de mogelijkheid hebben zich te ontwikkelen, of zal het door
forceering versplinteren?

Gordon Bottomley, Gruaich; and Britains Daughter. London Constable
1921.
Toen met den tweeden bundel der ‘Georgian Poetry’ in 1915, Gordon Bottomley's
‘King Lear's Wife’ meer algemeen bekend werd bleek Engeland een sterk talent meer
te bezitten onder de schaarsche schrijvers van het romantische drama in verzen. Met
ander dramatisch werk gebundeld verscheen dit ruige voorspel tot de Lear-tragedie
verleden jaar in boekvorm en reeds thans bevestigt een tweede bundel dat deze dichter
van het drama in verzen - hoogste vorm misschien van alle literatuur - de volle
aandacht verdient. Als in ‘King Lear's Wife’ waar de duisternis van uit onze
herinnering aan Shakespeare opnieuw begon te leven van enkele derzelfde figuren,
zoo vallen ook over ‘Gruaich’ de Shakespeareaansche schaduwen: want zij is Lady
Macbeth die, jonger, op den vooravond van haar huwelijk uit een kaal Schotsch
kasteel vlucht met een jongen bode van den koning, met Macbeth. Het is, om kort
te zijn, reeds zeer veel zeggend, dat twee jongere drama's in verzen zich kunnen
handhaven met twee van Shakespeare's drama's op den achtergrond. Bottomley's
vers werd geboren uit de reactie die ook Masefield, Brooke en Lascelles Abercrombie
een ruiger vers deed schrijven; zijn handeling speelt in primitieve omgeving en
tusschen strenge, felle figuren, zijn visie is krachtig. Dit neemt niet weg, dat Bottomley
vooralsnog dichter bij het literaire dan bij het groote drama staat; de eigenlijke
dramatische kracht die in de gestalten als het ware bij elk het geheime, onafhankelijke
noodlot stelt, de gave der eigenlijke schepping,
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voelt men wel bewust gezocht, maar daarom, nog niet aanwezig. Bottomley slaagt
er evenwel reeds in sfeer te scheppen; hij tracht vers en karakter tot het wezenlijke
te beperken: de tastbaarheid van zijn bedoelingen is aan de eene zijde verheugend,
aan de andere doet zij vreezen voor al te veel opzettelijks en voor een al te groot
verlies aan kracht door geforceerde beheersching. Bottomley blijft, sinds Yeats, het
opvallendste talent op dit afgelegen en moeilijk te benaderen gebied.
J.F.W. WERUMEUS BUNING.
In de laatste maanden verschenen, onder andere:
ROMANS ETC:
J. BRANCH CABELL (Am.) ‘Jurgen’ (Lane); H. WALPOLE ‘The
Young Enchanted’ (Macmillan); SHEILA KAYE SMITH ‘Joanna
Godden’ (Cassell); F. SWINNERTON ‘Coquette’ (Methuen); ROMER
WILSON ‘The Death of Society’ (Collins); VIOLA MEYNELL
‘Antonia’ (Secker); COMPTON MACKENZIE ‘Rich Relatives (Secker);
J.D. BERESFORD ‘Revolution’ (Collins); G. CANNAN ‘Pugs and
Peacocks’. VIRGINIA WOOLF ‘Monday or Tuesday’ (Hogarth Press);
W. DE LA MARE ‘The Memoirs of a Midget’ (Collins).
VERZEN:,
A. METHUEN ‘An Anthology of Modern Verse’ (Methuen); J.C.
SQUIRE ‘Selections from Modern Poets’ (Secker); L. D'o Waters
‘Irish Poets of To-Day’ (Fisher Unwin) L. UNTERMEYER ‘Modern
American Poetry’ (J. Cape).

Literatuur
Fredrika Bremer, door Johanna Naber. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink &
Zoon, 1921.
In dat aardig, ouderwetsche groene omslagje is hier weer een van Johanna Nabers
Beroemde Feministen-boeken. Dezen keer tracht zij het portret te teekenen van de
Zweedsche voorgangster in de Vrouwenbeweging, Fredrika Bremer, van welke wij,
oudere menschen, ons nog wel de veelgelezen bandjes in de ‘boekenrekjes’ onzer
ouders en magen herinneren. Als wij die bandjes, bij gebrek aan beter, te voorschijn
brachten en er in bladerden, zetten wij hen dra weer weg. Ze leken zoo'n beetje saai
en dierbaar, edelaardig en tam, voor ons, die reeds van den Boom van het Realisme
hadden gegeten. En toch hadden die ‘romans’ nog wel den algemeenen titel:
Teekeningen naar het Dagelijksch leven, en wij verwonderden ons, dat ‘het
dagelijksch leven’ in het jaar '30 er blijkbaar zoo anders en nog vervelender uitzag
dan het onze.... Sedert werden wij veel wijzer, en thans lezen wij met een zeker
verteederd genoegen dit leven van een merkwaardige vrouw, uit haar brieven
saamgesteld. Zij behoort gewis niet tot de grootsten, zij is van den tweeden of zelfs
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derden rang, maar wat een rustig doorzettende ontwikkeling in en van dit leven, dat
ganschelijk één was met een geestelijk streven, welk een fijne, cerebrale
hartstochtelijkheid, die op den duur alle zinlijkheid scheen te kunnen vervangen en
zich zelf klaarlijk uitzegt in dit woord van Fredrika Bremer, eenige maanden vóór
haar dood geschreven: ‘Vrouw als ik ben en van ganscher harte vrouw... een eigen
thuis en de liefde van den besten man, waren mij nooit genoeg geweest,
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als die mij hadden moeten weerhouden van werkzaamheid ver over de grenzen van
dat tehuis. Ik prijs en dank God, omdat hij mij door een zeker voorgevoel daarvan
er voor heeft bewaard, een goeden man ongelukkig te maken door zijne huisvrouw
te worden.’
Ziehier wel in allen eenvoud van gewone realiteit een protestantsche ‘werkheilige’,
voor wie gewis een belangrijk deel des levens en der wereld verborgen bleef, om
haar het geestelijke algemeene des te scherper te doen zien. Johanna Naber vertelt
van haar, rustig en eenvoudig, als haar trant is, met een gevoel van groote sympathie
en zlelsverwantschap. Men kan het zich dieper, karakteristieker, levender denken,
zeer zeker, maar ik meen toch, dat juist deze stille, grijze toon de eigen sfeer der
Zweedsche schrijfster en daarmee den indruk barer persoonlijkheid wonderwel
teruggeeft, en derhalve het beste is, dat wij hier wenschen kunnen. In iets grooters
en diepers zou de levende figuur allicht komen te verdrinken, al werd ons haar
wezensbeteekenis dan ook duidelijker geopenbaard.
F.C.

Een Pionierster - Mina Krüseman en haar verhouding tot Multatuli, door
J. van Ammers-Küller. J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 1921.
De firma Meulenhoff geeft ook ‘Kleine Boeken’ uit, nog kleiner dan die van Querido.
Hebben deze het formaat van een ordentelijk kruideniersboekje, die van Meulenhoff
doen zich meer voor als zakkalendertjes of notitieboekjes, en men ziet niet waarvoor
dat noodig is. Wijders hebben zij een lapje Indische sarong om 't lijf en een te grooten
gouden stempel op 't voorhoofd en zijn verguld op snêe.... alles nog al burgerlijke
luxe, zou ik zeggen. Bovendien oefent dat kinderachtig formaat zekeren invloed op
den inhoud, dien zij op verwarrende wijze schijnt te verkleinen en minder belangrijk
te maken. Men verwacht inderdaad eigenlijk niets dan korte notities in deze boekjes
en dat doet toch wel zonderling aan, als die inhoud een door Boutens vertaald drama
van Sophocles is, of ook een studie over Mina Krüseman.
Het is belangwekkend, na de Zweedsche feministe, ook de Hollandsche te zien
en gewaar te worden, hoe 't vaderland hier als elders achterlijk bleef in ontwikkeling.
Jo v. Ammers vertelt levendiger dan Joh. Naber van haar ‘heldin’ en haar verhouding
tot Multatuli, die een nieuw pijnlijk bewijs levert van dezes innerlijke verscheurdheid,
tegenstrijdigheid, onevenwichtigheid, waartegen zijn redelijkheid machteloos bleek.
En merkwaardig is ook te zien, hoe bij deze onvervaarde, bijna roekeloos strijdende
en strijdbare vrouw, Mina Krüseman, het oogenblik kwam, dat haar humoristische
zin haar verliet en zij ‘bitter’ en ‘cynisch’ werd ‘tegen alles en iedereen.’ Men zou
echter nog wat meer willen weten van Mina Krüsemans later leven en verdere
ontwikkeling. Of was na deze Vorstenschooljaren het voornaamste geleefd? Dat
ware dan niet minder triestig dan het Multatuli-geval, (ook al blijft Mina Krüsemans
groote verdienste voor de Nederlandsche vrouwenbeweging) als men bedenkt, hoe
het Fredrika Bremer gegeven was te sterven ‘comblée d'ans et d'honneurs,’ terwijl
deze Nederlandsche vrouw al bij haar leven vergeten werd.
F.C.
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Doden met verlof.
Een roman door Ed. Coenraads.
Vierde hoofdstuk.
Da grootsteedse, geelbruine asfaltstraten van Sinzheim, lichtglibberig van een zo
even gevallen regenbui, hadden al lang niet meer de fleur en de bedrijvigheid van
de jaren vóór den oorlog. Het aantal trams was gedund, de doorsnee voetganger was
er magerder, bleker en sjofeler geworden; de eens zo propere straten langzaam-aan
vervuild; de enkele winkeletalages hadden iets leegverwilderds, waardoor nog te
schamperder het gebrek aan verf voor het omlijstend houtwerk, uitkwam.
De laatste acht weken, sinds het tijdstip dat in deze grootste stad van het Zuiden,
de raden-republiek was uitgeroepen, leken er nog meer gaten in het verkeer; het
beweeg langs de asfaltstraten was vreemder, wéer vreemder van aspekt. De schaarse
tremwagens puilend-volgepakt met slechtgeklede vaalgrijze vrouwen en mannen;
vele grote winkels gesloten: in plaats van de lonk der vitrines, stugde het pantser van
een grauw rolluik den voorbijganger tegen.
De voedselnood die in de laatste drie oorlogsjaren aan mensen en kinderen alle
lachen had verleerd, werd nu nijpender nog: de straatventers, de zwervers en de
talrijke oorlogsinvaliden, moeizaamstrompelend over het verwaarloosde asfalt,
struikelend soms over de smerige gaten in het plaveisel, droegen zwarten honger op
de kaken. Nu en dan kwam met een dreunend gedonder een roodbevlagde vrachtauto
aanschonken, bewapend met mitrailleurs. Soldaten, bajonet-op, in veldgrijs met een
roden brassard om den arm stonden op de treeplanken, of hurkten naast het geschut.
In het komplex van stille, brede straten rondom de geweldige regeringsgebouwen,
zag men haast niet anders dan veldgrijze mannen: soldaten en officieren van het rode
leger. Dubbelposten bij elken
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ingang van de regeringsgebouwen. Machinegeweren, dag-en-nacht gereed tot
uitrukken, beplekten grijs-grimmig de wijde binnenhoven der klassiek-ingetogen
gebouwen.
Meest was het er rustig rondom, zoals het er altijd geweest was in de tijden, die
nu zo lang verleden schenen: die van Theobald den Zevende's koningschap met zijn
oude, rijpe stijl-tradities in en om hoge paleizen, grijs-strakke ministeries en deftige
bureaus. Als een rauwe triomfantelike vloek tegen deze overrompelde
koningsbeschaving, wimpelde nu van al deze lange regeringsgebouwen met de holle
venster-ogen: de rode vlag der pas uitgeroepen republiek.
Verbroken werd de stilte in de regeringswijk alleen voor het oude paleis op de
Kasimirplatz, waar president Rantzau en Norbert Forster hun werkkamers hadden.
Hier snorden gewapende grijze auto's aan, waaruit haastige officieren met den roden
brassard wipten, om onder de hoge, donkere ingangspoort te verdwijnen. Dan weer
waren het vrachtwagens met militaire kleding en equipementsstukken, waarvan de
voerman stond te praten met een paar soldaten, uren wachtend op een bevelschrift
dat in de bureau's moest worden in orde gemaakt.
Dwars in de schemerholte der ingangspoort, was van ongeverfde en ongeschaafde
planken een kleine loods gebouwd: de nieuwe portiersloge. Telkens wisselden daar
drie leden van den arbeidersraad elkaar af; drie rode vertrouwensmannen, met wie
de kommandant van de militaire wacht overleg moest plegen, wanneer de toelating
van personen twijfelachtig was. In de akelige schemer vóór de portiersloge hing
dag-en-nacht om: een klomp van tachtig, soms zelfs honderd of tweehonderd mannen
en vrouwen die tot Rantzau of tot Forster toegelaten wilden worden. Havelozen en
wat betergekleden roesden daar dooreen. Meer nog aan den glans der ogen of aan
het verzorgde haar dan aan de kledij, kon men nu en dan den gewezen welgestelden
herkennen; gekleed had elk zich zo simpel mogelik, wetend dat hij stellig niet werd
toegelaten, als hij een indruk maakte van welgedaanheid of deftigheid. Elk der
wachtenden was aan de portiersloge enkele minuten te woord gestaan. Zonder den
smekeling aan te kijken, wrevelig en kort had één der drie mannen achter de barrière
met een half oor aangehoord wat hij of zij die Rantzau te spreken vroeg, in het midden
bracht.
En het antwoord: onmogelik. Als hij geen betere bewijzen had, werd hij niet
ontvangen. Twee duizend mensen vroegen hem immers
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iederen dag te spreken, Wat dacht die vrager wel! Dacht hij dat kameraad Rantzau
tijd had om met god-en-de-hele-wereld te kletsen?
Velen gingen teleurgesteld weer naar huis, keken halfweg het grote Kasimir-plein
nog eens om: naar de domme klomp mensen die maar wachten bleef.... wachten
bleef, uren en uren; tegen den nacht dunde de troep tot zestig, tot veertig soms. Die
wilden dan weer het eerst erbij zijn, als de nieuwe dag was aangebroken. Er waren
er die wisten dat 's ochtends acht uur misschien Müller in de portiersloge wacht
kreeg, diezelfde Müller met wie zij jaren geleden hadden school gegaan. Of
Kellermann, die wel vatbaar was voor 'n vijftig mark of voor een belofte van twee
pond vet.... Maar geen vertelde dat aan zijn buurman; dat zou immers eigen kansen
maar verminderen.
Als Kellermann kwam, àls Müller kwam, dan zouden zij het nog eens proberen:
met een zoete glimlach van herkenning, met een warmen handdruk, met.... nog andere
middeltjes.
‘Die stáán er maar!’ norste de voerman tegen een van de schildwachten. ‘Moeten
die nou allemaal kameraad Forster spreken?’
De schildwacht zette zijn geweer tegen de grijze muur, haalde de schouders op.
Dan sprekend half in een wijde gaapmond:
‘God weet hoeveel d'r bij zijn, die 'm willen afslachten.’
Dan zwegen beiden. Er werd niet meer over gesproken, door niemand. Niemand
keek om naar de drom van tachtig of honderd mensen die maar stonden te wachten
bij de verveloze portiersloge onder de sombere ingangspoort; die maar stonden te
wachten, uur-in.... uur-uit.
Van een lange vrachtauto vol soldaten die het plein kwam oprijden sprong af nog vóór de wagen stilstond - een fijne, donker-uitziende man, haast een jongen nog.
Hij droeg een versleten, kort manchester-jasje, een kniebroek van dezelfde stof,
veldgrijze beenwindsels. De lorgnet aan het zwarte dikke koord en het sluike haar
gaven hem het uiterlik van een intellektueel, het jongensachtige, gladde gezicht
toonde het nog duideliker: een student. Hij duwde zacht en onzacht de mensen opzij,
die de schemerige ingangspoort versperden, toonde zijn legitimatiepapier bij de
portiersloge, knikte vluchtig de kameraden die daar zaten toe, en snelde de brede,
vuilbelopen marmeren trap op, die naar de korridor leidde; de brede ballustrade gaf
daar uitzicht op het vierkante, strakke binnenplein met de streng bewaakte
machinegeweren.
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Eindelik deed hij de tiende deur van den doden, langen gang open, die waarop stond:
Kamer 223. Een ambtenaar, daar aan de schrijfmachine aan het werk, noemde ter
begroeting even den naam van den binnenkomende: Sturm. Dan verzocht hij hem
niet dadelik door de lopen naar Rantzau's kamer; er was iemand bij hem. Sturm vroeg
ongeduldig wie dat was, en of dat lang duurde. De ander ging even kijken om den
hoek van de deur, sprak enkele woorden met den president der volksrepubliek, wenkte
Sturm dat hij wel kon binnenkomen, trok zich toen terug.
Sturm's ogen sperden zich achter de lorgnet toen hij het grote vertrek rondkeek.
Het licht was er gedempt, het leek er donkerder dan op de gangen en in de kamer
van den adjunkt die hij zo even achter zich had gelaten. Sturm moest even aan die
stemmige donkerte wennen. Maar de grote, groen bekleede schrijftafel van Aloys
Rantzau stond bij het raam en in het lichtvak daarachter, zag hij Rantzau's scherpe,
intelligente kop, grijzend-blond. Hij was in gesprek met een kleine, tengere vrouw
van wellicht vijf en twintig jaar; zij zat op een antieke sofa die meer dan een eeuw
lang alle wisselingen van ministers en hun denkbeelden in dit half-duistere vertrek
had meegemaakt, maar zelf steeds haar deftigheid had weten te bewaren.
De houding van het meisje op de sofa, hield eigenlik het midden tussen zitten en
liggen; het donkere meubel was rechts van de boekenkast geplaatst, die achtergrond
was voor Rantzau's kop. Sturm had dan ook aanvankelik enige moeite het
donker-tengere meisje als Thea Schumacher te herkennen.
Beiden hadden Sturm even toegeknikt, Rantzau had nog een goeden-morgen
gemompeld, toen ging hun gesprek verder, zonder zich om den derde te bekommeren.
Sturm hoorde het eerst Thea's hoge licht-nazale geluid, langzaam en
stellig-overredend als sprak zij een vergadering toe:
‘De énige weg is het, - zeg ik je. Dat is de enige weg. Anders houden we 't geen
half jaar uit. Geen drie máánden immers! Hoe ze er moeten komen, is van later zorg.
Eerst telegraferen. Geen tijd verliezen.’
Rantzau schoof zijn bril recht voor de lichte, tintelende ogen. Hij glimlachte in
zijn grijs-blonde, zachte baard, keek Thea aan en dan weer het venster uit, waar het
prille groen in de stadsbomen hing. Nu en dan schudde hij ontkennend het hoofd,
half geirriteerd, half geamuzeerd.
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‘In Noord-Sinzheim hebben ze nu hun witte leger gevormd. Al wat boer is en rooms,
en stom en konservatief doet natuurlik mee. En in 't geheim wordt die bende gesteund
door....’
Wéer, heftiger nu, schudde Rantzau's kop van neen.
‘Natuurlik!’ Nog hoger klonk nu Thea Schumacher's stem. Met een ruk had zij
zich losgemaakt van de bekoring der sofa, zat nu rechtop. ‘Natuurlik gelóóf jij dat
niet! En Norbert Forster gelooft 't zeker ook niet, hè?’ Eensklaps wendde zij zich tot
den pas binnengetreden Sturm:
‘En jij?’
Sturm had in een grote leunstoel bij de deur plaats genomen. Hij glimlachte
bedaard:
‘Ze zijn er niets te goed voor, Orde en rust in het hele Rijk is hun hoogste wijsheid.
't Zou volkomen in hun lijn liggen. Maar’ - ironiseerde hij verder - ‘waarom ook
niet? Alle rustige en ordelike elementen in het Rijk zullen dankbaar gaan opstaren
naar dat soort “partijgenoten”. Hun dankbaarheid slaat dan om in puur socialisme,
in keizersocialisme. Uit dankbaarheid dat de rooien wit zijn geworden worden straks
de witten rood. Geloof jij ook niet Rantzau?’
Deze lachte hartelik. Dan verschoof hij enige papieren van zijn schrijftafel en zei
gemoedelik:
‘Beste kinderen, laat mij werken.’
‘Dus,’ hervatte Thea en zij klemde de fijne lippen op elkaar, ‘moet ik alléén die
zaak aansnijden in de Centrale Raad?’
‘Ik geloof niet dat het verstandig is in dit stadium met zo'n voorstel te komen.’
‘Ah bah!’ riep Thea uit in heftigen wrevel met het hoofd rukkend, waarbij haar
kort-gesneden donkere lokken zwiepten om de oren, ‘verstandigheid hebben wij niet
nodig. Moed! Dàt hebben we nodig.’
Met snelle driftige passen liep zij de kamer uit zonder de beide anderen te groeten.
Rantzau glimlachte wijsgerig, haalde de schouders op. Sturm's gezicht was
een-en-al zon.
‘Goddelik!’ riep hij uit. ‘'t Is toch een engel van een kind, hè?’
Hij sloeg zich op de knie van plezier.
‘Dat is klassiek, zeg; dàt houden we vast: Verstandigheid hebben wij niet nodig.
Enkel moed!’
Aloys Rantzau glimlachte nog even mee. Dan vroeg hij bondig
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met welk doel Sturm hierheen was gekomen. Thea had hem al meer dan een kwartier
in beslag genomen met haar Russiese fantaziëen; hij kwam op die manier nooit aan
werken toe. Het hele plan was te zot om er twee woorden aan te verspillen. De Russen
hadden zelf de handen vol, ze werden van twee, drie kanten aangevallen. En
bovendien: welke indruk zou een verzoek om buitenlandse militaire hulp hier in 't
land maken?
‘Waarom zou je dat dadelik aan de grote klok hangen? Naief idee,’ - merkte Sturm
fijntjes op.
‘Zo iets blijft niet geheim.’
Hoe dan ook, - Rantzau had nu onmógelik tijd er zich in te verdiepen. Ze moesten
't dan maar in de Centrale Raad gooien en zien wat Forster er van zei. En daarom
vroeg Rantzau nog eens of Sturm iets gewichtigs had. Het was al bij half tien en een
berg werk lag op hem te wachten.
Alex Sturm begon dan op zijn eigenaardige, met woordspelingen en gijntjes
doorspekte wijze, die Rantzau vaak amuzeerde, maar hem dien ochtend toch maar
half aanstond, te vertellen van de onderwijs-misère die zijn volkskommissariaat
aankleefde. Op de lagere scholen ging het nog wel. Daar werd vrij geregeld onderwijs
gegeven. Maar op de middelbare scholen hadden zich kinderraden gevormd die den
leeraren de handen vol gaven. Bovendien wilde de helft der direkteuren en leeraren
nog altijd niet medewerken. Zij staakten. Eén van hun grote grieven was, dat de
arbeiderscomité's te vaak kwamen dwarskijken en schimpen. Aan de universiteit
gaven van de dertig professoren maar vier kollege. Wat was daaraan te doen?
‘Door vier mensen wordt nu in één week meer waarheid verteld dan door dertig
in een hele eeuw. Maar dat is ook mijn enige troost.’
De kleine, geestige joden-oogjes fonkelden achter de lorgnet.
Rantzau had hem rustig aangehoord, maar liet hem niet lang op antwoord wachten.
Zèlf erheen, iederen dag weer, - luidde zijn bondige raad. De kolleges van de proffen
die wèl doceren, inleiden met een propagandawoord. Maar heel kort.... niet langer
dan vijf minuten. Daarna vóór het gebouw van de universiteit nog een korte, pakkende
rede. En strooibiljetten verspreiden; bij duizenden.
Sturm trok een bedenkelik gezicht. De ander had hem reeds begrepen:
Geen tijd, - beduidde dat natuurlik. Kon best waar wezen.
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Dan moest Sturm het éen dag - minstens één dag - zèlf doen. Volgende dagen een
propagandist. Maar een goeie, een intellektuele. Geen Hellmuth; ook geen clown zo
als Taussig!
Sturm knikte nu toestemmend.
‘Maar wie?’ vroeg hij alleen nog. ‘Wie kan dat? Die 't kunnen zijn bezet en die 't
niet kunnen zijn vrij.’
Rantzau haalde zwijgend de schouders op, keek naar de wuivende lichtgroene
boomkruinen in de rille voorjaarslucht.
Dan strekte hij de fijne hand naar de elektriese tafelschel. Dadelik kwam zijn
sekretaris binnen, de man die Sturm in de anti-chambre had zien tikken. Aloys Rantzau
droeg hem op, dien brief van gisteren van dien jongen Zwitser te zoeken. Dan zich
haastig wendend tot Sturm:
‘Ga mee met Brandt. Hij zal je die brief geven. Kijk of 't wat is die Zwitser. 't Kon
wezen dat die man de studenten kan toespreken. Moet jezelf maar beoordelen. Neem
hem goed op, zorg dat 't geen spion is of zo iets. Vraag aan éen van de andere Zwitsers
of ze meer van hem weten. Stämpfli,.... Rosa Hiltpold.... 't hindert niet wie. Bonjour!’
En hij boog zich over zijn akten heen, zonder verder naar Brandt of naar Alex
Sturm op te kijken.
Lang werd de president der nieuwe republiek Sinzheim echter niet met rust gelaten.
Brandt, de kalme, geruchtloze sekretaris, stond geen tien minuten later alweer vóór
hem; noemde enkel een naam: Lilienfeld.
Doch Rantzau schudde zwijgend van neen. Voor den journalist was hij niet te
spreken. Brandt moest maar zeggen ‘in conferentie’ of wat anders. Maar wel moest
Brandt een kwartiertje met Lilienfeld praten. Hem maar vertellen van het telegram
uit Stammthal: het succesje van de rode troepen daar. 'n Goed hoofdartikel voor 't
Lilienfeldse avondblad. Ook nog wat anders moest Brandt ventileren: officieus onze
opinie over de ezels in 't Noorden. Die stomme zet van gisteren, - Brandt wist het
wel.
‘Tegen elven Forster spreken. Hij komt naar mij toe of ik naar hem, dat is me 't
zelfde. Maar nu al waarschuwen.’
‘Dus Lilienfeld....?’
‘Nee. Knap jij dat maar op.’
Even vonkte het voorjaarslicht door de grijs-blonde kop in den
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hoek tussen vensterlichtvak en boekerij, die zich boog over de akten en bescheiden;
dan schoof de zon weer achter grijze wolken. Het knetteren van een machinegeweer
brak aan stukken de stilte, die hing om en in de hoge regeringsgebouwen. Doch de
werker aan het grote sckrijfbureau, in de gedempte sfeer van ket klassieke ministeriële
werkvertrek liet zich niet storen. Hij zou later wel koren wat dat geweest was.
Misschien ook niet. Wat deed het er toe.
Tegen elf uur kwam de forse gestalte van Norbert Forster, ‘de opbouwer’ - zoals
hem het volk noemde - de werkkamer van de president binnen. Hij groette niet.
‘Tot kwart voor twaalf,’ klonk zijn lage, kortaffe stem.
Rantzau glimlachte toestemmend, en overhandigde hem het afschrift van een
telegram.
Forster begon te lezen. Zoals hij daar aan het hoge venster bij Rantzau stond met
de bronzen zwaren kop in een rand van donkerbruin krulhaar, een kop waarin de
fijne inworteling van den haviksneus relief gaf, deed hij denken aan één dier
regentenkoppen op sommige oud-Hollandse en Vlaamse schilderijen, wier durvende
ogen den beschouwer van heden bespotten om zijn aarzeling, en om zijn gebrek aan
daden.
Zijn trekken misten het nerveusgevoelige van Aloys Rantzau. Toen hij het lange
telegram had uitgelezen en het Rantzau teruggaf, lag er echter onder den zwaren
zwier van de snor een glimlach, die toch niet zonder fijnheid was.
‘Een welwillende neutraliteit, beloven ze ons. De ezels van het Noorden,’ smaalde
Rantzau.
De zware man aan het venster keek naar buiten, de handen onverschillig in de
broekzakken. Hij haalde de schouders op.
‘Ezels?.... Ze redeneren eenvoudig: de Sinzheimer katolieke boeren zullen 't zaakje
wel opknappen. Hun legertje zal die radenregering wel omvergooien. En onze handen
blijven schoon.’
‘En als dat nu mis loopt?’
‘Dan vinden ze 't jammer; en gaan vriendelik doen tegen ons. Hou ze maar goed
in de gaten.’
Een ogenblik stond hoog de stilte in het grote, oude regeringsvertrek. Dan klonk
van buiten op tegen de vensters het wrevelig ronken van een motor, onderbroken
door korte ontploffingen uit een knalpot, geluid dat gedempt werd door het vensterglas
van Rantzau's werkkamer.
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Zacht en voorzichtig begon dan Aloys Rantzau tegen Forster te spreken. Eerst klonk
het als een los praatje, langzamerhand werd het een dringend, bijna gefluisterd betoog.
De beek van zijn woorden stroomde sneller en sneller, de blanke rechterhand
ondersteunde de redenering door een jachtig kloppen op het schrijfbureau.
Hij begon met te zeggen, dat de laatste kans op direkte of indirekte hulp van den
noordkant nu verkeken was. Enige hoop had hij voor zich altijd nog wel behouden;
hij was geen pessimist. Maar dit telegram was duidelik genoeg. Meer dan ooit moest
nu de verdediging van Sinzheim ter hand genomen worden. Men kon gemakkelik
zeggen: de boeren en kapitalisten hebben weinig mannetjes en geen artillerie. Wie
was er precies op de hoogte van de organisatie van het witte leger? Men was al blij
dat men wist hoe het eigen leger, het rode, georganiseerd was...., of misschien niet
georganiseerd. Dat mocht hij zo wel zeggen, onder vier ogen. De onderofficieren
deden hun best in het leger. Het was zelfs zaak opnieuw hun soldij te verhogen.... of
nog beter: hun menage. Die mensen mochten niets, - Rantzau klopte heftig met de
hand op tafel - maar dan ook niets te klagen hebben. Van hen hing veel te veel af.
Officieren en hoofdofficieren waren er véél te weinig. Hoe dat te herstellen....? Kon
eenvoudig niet op slag in orde komen. Op den duur moesten de beste onderofficieren
snel opklimmen. Misschien ook kwam er meer meewerking van intellektuelen kant.
Op den duur. Alweer op den duur.
‘De hoofdzaak: er moet een vertrouwensman zijn die zich met de leger-organisatie
bemoeit. Trautwein is een gewezen onder-officier. Braaf man. Maar mist natuurlik
alle autoriteit, is geen generaal. We moeten ons veel meer met het leger bemoeien,
Forster; nog veel en véél meer. Alles hangt er immers van af.’
De stoere kop van Norbert Forster keek stug de kamer rond. Rantzau wist dat deze
onverschilligheid maar schijn was. Het was bij Forster het verzamelen en schiften
van zijn gedachten achter een masker van indifferentie.
‘Er is één man in Sinzheim die de boel op poten kan zetten,’ hervatte de president.
‘Kan best wezen,’ klonk het bars, ‘Maar die heeft 't druk genoeg; die heeft ook
maar één lijf.’
Het verdroot Forster, dat sommigen hem telkens weer aan zijn werk, aan zijn grote
werk wilden onttrekken. Hij wilde geen over-
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lading in een ambt dat van zelf al zó overladen was. Zijn werk was reeds
bovenmenselik zwaar; vaak werkte hij, in zijn pels gehuld, tot twee uur in den nacht;
maar hij had het verkwikkende gevoel dat zijn werk vlotte. Hij wist bovendien dat
niemand van de beschikbare en betrouwbare krachten hem dit nadeed of voordeed.
Met de leger-organisatie was dat geheel anders. Forster voelde zich daar niet de
man voor. In slapeloze nachten sloot hij dikwels de ogen en keek uit, keek uit wie
dàt werk kon volvoeren. Schimmen en demonen werden dan de mensen die hij
dageliks om zich zag. Rantzau was stellig geen leger-organisator, was er te fijnzinnig
voor; te ijl. Hij keek uit.... en zag anderen: vage koppen met eerlike bedoelingen;
andere koppen sterk van haat; wilskrachtige koppen, maar die noch Rantzau noch
hij recht vertrouwden. Koppen en kopjes doken in die half-doorwaakte dromen op.
Ook vele leegnoofden. Maar geen van allen was de krachtmens naar wie geluisterd
wordt als hij beveelt de gelederen te sluiten.
Meer macht? O zeker, hij zou meer macht hebben, wanneer hij behalve
volkskommissaris van ekonomiese zaken ook nog die van landsverdediging werd.
Macht was hem niet onverschillig. Hij bekende 't zich zonder schaamte. Maar had
hij nog meer macht nodig? Had hij als levensmiddelen-dictator niet allen in de hand?
Onaangenaam dat Aloys Rantzau steeds weer op dat denkbeeld terugkwam: hèm,
Forster, de leger-organisatie op te dragen en een ander te zoeken voor de ekonomiese
belangen. Mendelssohn, - had hij laatst gezegd. Forster had geglimlacht, niet
geantwoord.
Mendelssohn was een jongen met talenten; de beste hulp die Forster had.
Zelfstandig werker. En toch, en toch.... En bovendien zo grènzelóós ijdel, zo
gevaarlik-ijdel. Zo als alleen een begaafde jood ijdel kon zijn. Neen, Mendelssohn
kon zijn werk niet overnemen. Hij wilde het niet aan hem afstaan.
Weer hoorde men buiten de knalpot van een motor, korte knallen in de verte, alsof
daarbuiten op het open plein telkens grote papieren zakken werden opgeblazen en
in elkaar geslagen.
De beide mannen zwegen. Zo als zo vaak, kwamen zij over dit punt niet heen. En
geen van beiden deed moeite om het voertuig weer op gang te helpen.
Doch meer en meer rijpte in Norbert Forster de gedachte: het Rantzau maar eens
stevig te zeggen. Tot nu toe had hij steeds het gesprek een andere wending gegeven;
zo als eergisteren. Of kortweg
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afgewezen, gelijk zo even. Hij wilde nu Aloys Rantzau voor goed aan het verstand
brengen, dat hij er voor bedankte generaal te worden. Of opperbevelhebber,
leger-organisator, of hoe mooi Rantzau en de anderen dat werk ook wilden betitelen.
Er moest voor Forster aan deze zaak een einde komen. Vergeefs zocht hij nog even
jachtig in zijn brein naar een persoon die organisator-eigenschappen had en die hij
zou kunnen noemen.... Hij vond slechts Trautwein, de maar half geschikte. Dan
hoorde Rantzau, Forster's zware stem door het hoge vertrek:
‘Doe mij een genoegen en praat daar nooit meer over. Ik ben niet de man om de
legerkwestie op te lossen.’
Geprikkeld door het vlei-glimlachend hoofdschudden van den President, ging
Forster heftiger door:
‘Ik heb mijn handen vol. Kan er niet méér bij hebben. En wil er niet meer bij
hebben. Als een ander de ekonomiese zaken waarneemt, loopt de boel spaak. Dat
kan ik je verzekeren. En bij landsverdediging loopt de boel misschien óók spaak.
Een loterij met twee nieten. Dàt zijn de feiten. Trek nu zelf de konklusie maar. En
als je dat gedaan hebt, val mij er dan verder niet meer over lastig. 't Is pure nonsens.
Wil je nog wat weten van mijn departement? Levensmiddelen: zo wat net als
verleden week. Een paar grote boeren erbij gekregen. Eén simpatizeert zo'n beetje
of doet alsof. Heet Hoffmannsthaler. De anderen zijn bang voor ons en wonen niet
ver genoeg weg om zich aan te sluiten bij de Witten; en....’
‘Daar hèb je 't!’ zegevierde Rantzau. ‘Hoe meer het land immers beheerst wordt
door onze troepen, des te vlotter gaat de verzorging met levensmiddelen! De militaire
zaak en de ekonomiese kwesties grijpen in elkaar. Twee kamraderen van dezelfde
machine! Hoe verder onze hand reikt, des te meer boerderijen beheersen wij. En des
te meer voedsel komt er los. Van dat voedsel geven wij de troepen zelf de helft of
drie kwart. De rest voor de ambtenaren en de civiele bevolking.
‘Jawel, jawel,’ lachte Forster met zijn zware lach. ‘Dat recept is bekend genoeg.’
Hij was schrijlings op een stoel gaan zitten en stak weer stuurs beide handen in
de zakken der halfversleten broek.
Een lichte tik op de deur. Zonder antwoord af te wachten, kwam Brandt, Rantzau's
sekretaris, binnen.
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‘Seydl,’ zei hij zacht.
Rantzau knikte van ja; ook deze volks-kommissaris moest maar binnenkomen.
Een lange, slanke man met strak-bleke trekken verscheen in de deur. Zo als hij
daar stond en met zijn staalharde sektariër-ogen de kamer doorkeek, leek hij gekomen
om het laatste oordeel over die daar zaten uit te spreken. Maar de kracht die er uit
ging van zijn strenge verschijning, stuitte af op Rantzau's superieure glimlach en op
de hardbonkige stoerheid van Norbert Forster, den opbouwer.
‘Nieuws?’ luidde Forster's begroetingsvraag.
Seydl opende de dunne lippen om te antwoorden, maar keek daarbij niet den vrager
aan, maar Rantzau. Er lag iets van verwijt in zijn harde grijs-borende blik.
‘Bij Seelisberg trekken ze terug. Van nacht hebben we in die buurt tien dorpen
verloren. Maar misschien is dat voor jullie geen nieuws.’
Rantzau bleef uiterlik dezelfde. De ellebogen steunend op de stoelleuning paste
hij de vingertoppen van de rechterhand op die van de linker, terwijl zacht zijn stem
klonk:
‘Ik wist dat de zaak er bij Seelisberg slecht voor stond. Wie heeft dat van die
dorpen verteld? Staat dat vast?’
Seydl knikte toestemmend, met tergend langzaam hoofdbewegen.
‘Ik was op 't telegraafkantoor zo even. Daar kwam net een telegram van Trautwein.’
‘Een telegram.... voor wie?’
‘Voor de Raad van Volkskommissarissen. Hier is de kopie.’
Hij overhandigde den President een klein, blauw briefje. Rantzau joeg het vluchtig
door. Hij bleef zichzelf geheel meester; hoe heftig het onheilsbericht hem aangreep
zagen de anderen niet.
Forster hield zich teruggetrokken, stil; ook hij liet niet merken hoe de tijding zijn
gemoed doorsneéd: Seelisberg gevallen.
Seelisberg gevallen. Straks Gört, Morgarten, of op het noordwestfront: Bettingen.
Dan werd de militaire positie van de republiek onhoudbaar. Die Trautwein ook! Die
militaire ezel! En van zo'n vent hing Sinzheim toch maar af. Van zo'n nul hing het
bestaan van de republiek af.... Was het niet om hèls te worden....?
En opeens voelde Norbert Forster dat er in de volgende minuut vier ogen op hem
gericht zouden worden. Niet enkel meer de fijnzachte gelorgnetteerde blik van
Rantzau, maar ook de harde eeuwig-
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verwijtende ogen van Seydl zouden hem aan-grijzen. Hij schrikte. Hij zette inwendig
zich schrap, in een houding van afweer. Hij klemde de lippen onder de zwierige
zwarte snor stijf opeen.
Dan hoorde hij Seydl's steile propaganda-geluid:
‘Ik heb al zo vaak gezegd, kameraden: alléén het leger! De rest is niets. We moeten
ons allemaal met het leger bemoeien. De rest is niets waard. Of wij daar al blijven
prutsen ieder in ons departementje, - dat is werk voor klerken en voor burgerlike
diplomaten. Wij moeten de hele papieren rommel hier in den steek laten en gaan
meevechten aan het front.’
‘En hier dan zeker de ouwe ministers weer neerzetten?’ vroeg Forster, een
sarkastiese lach onder de zwierige snor.
‘Het is natuurlik makkelik genoeg,’ vervolgde de vergaderingsstem ‘om elkander
belachelik te maken. Maar dáár schieten we niet mee op. Het werk hier moet en kan
overgelaten worden aan ondergeschikten. En de eerste krachten moeten beschikbaar
zijn daarginds: aan het front! De scholen en de universiteit sluiten. Alle fabrieken
sluiten. Spoor en trem alleen rijden voor het front!’
‘Is toch al vrijwel zo,’ mompelde Forster.
‘Nee Forster, dat is niet zo; en dat weet je even goed als ik. De gewone gewapende
strijd tegen de bourgeoisie moet hoofdzaak worden. Omdat dat vandaag de hoofdzaak
is. In een revolutie’ - de stem werd steeds luider en doordringender als tegen een
meetingpubliek - ‘verandert de situatie met den dag en moet de taktiek ook met den
dag veranderen. En wie dat niet inziet,’ - hier boorden de stalen ogen Aloys Rantzau
aan - ‘die zal dat inzien als het te laat is en de Witten hem opsluiten in den
Strammburg.’
Seydl's uitgebeten woorden hadden 't meeslepende van elk eenzijdig betoog met
den kern van waarheid. Rantzau kende deze wijze van betogen. Zij was de
gebruikelike, beproefde propaganda, al jaren lang. De gevolgen waren niet
uitgebleven. De grote idee had vat gekregen op de massa; in de dagen na het verliezen
van den wereldoorlog was - door de kracht van dit woord - de atmosfeer meer en
meer geladen van opstandigheid....: eindelik in November was de radenrepubliek
uitgeroepen en kregen hij, Forster, Seydl en de anderen de macht in handen.
Rantzau kende, waardeerde de geweldige ondermijnende macht van die betoogtrant.
Hoe dikwels had hij niet zelf met innerlike lust de lijn van zijn gedachten straf
doorgetrokken als hij den makkers
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toesprak. Doch zijn fijne geest besefte - soms eerst naderhand - dat dit eenzijdig was.
En voelde zich dan vreemd-bezwaard, zo als een ongelovige na een eed en na een
meineed. In Rantzau's bezonken ogenblikken voelde hij weerzin tegen dit steile
doorredeneren. Zijn beste geschriften lieten van de waarheid, of van wat hij daarvoor
hield, veel meer kanten, kleinere en fellere facetten zien.
Ook nu, onder het aanhoren van Seydl, schudde hij in bedaarde ontkenning het
blond-grijze hoofd, zonder zich te storen aan den onverholen wrevel die dit bij Seydl
opwekte.
‘Dat kán niet, beste man,’ weerlegde hij kalm, toen de ander had uitgesproken.
‘Je kunt niet alles op één kaart zetten. Wat jij wilt, zou neerkomen op een geweldige
levée en masse....’
‘Natuurlik!’ interrompeerde Seydl.
‘....die heel mooi is, wanneer je op het volk in al zijn lagen en klassen kunt rekenen.
Dat is hier niet bepaald het geval.’
Een grijnslach van Forster stemde dit toe.
‘Wat zou 't gevolg zijn?’ Rantzau keek beurtelings dan den een dan den ander aan.
‘Een sensatie en onrust in Sinzheim, die we helemaal niet nodig hebben. Die we best
kunnen missen. De kontrarevolutie zal zeggen: Ze zitten in 't nauw. En zij zal de kop
opsteken zo als ze 't nog niet heeft gedurfd.’
‘En gebeurt dat dan soms niet bij jullie struisvogeltaktiek?’ vlijmde Seydl's stem.
‘Alsof nu de kontra-revolutionairen niet precies weten hoe onze zaken staan. Beter
dan wij zelf! Je kunt ze niets voorzwendelen! Denk je’ - driftig trillend wees zijn
hand naar buiten - ‘dat de von Trotha's, de von Levetzow's, dat Turn und Taxis en
al die kerels hier in Sinzheim op 't ogenblik niet weten dat Seelisberg gevallen is?
Ze drinken en zuipen al op 't verdere succes, ergens in him geheime hoeken en gaten.
Wil je bewijzen?’
Buiten op het grote plein vóór de regerings-gebouwen werd de wacht afgelost.
Forster was tijdens Seydl's betoog opgestaan en keek zonder belangstelling naar de
slecht-geuniformde soldaten, povere veldgrijze figuren in gelid. Gedempt door de
grote afstand drongen de kommando's van aflossing nauweliks door tot de presidiale
werkkamer, waar de drie mannen zaten te beraadslagen.
‘Er moet iets gebeuren,’ sprak eindelik Rantzau.
‘En wàt er gebeuren moet, is duidelik,’ viel Seydl in. ‘Van middag half twee: Raad
van alle volkskommissarissen die een proklamatie opstelt aan allen, om zich aan te
melden ter verdediging der revolutie;
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diensten aan het front en achter het front. Vrouwen zo goed als mannen. Ik heb al
met Stieler van de metaalbewerkers erover gesproken. Die zijn ervóór. Willen allemaal
dienst nemen tot het gevaar voorbij is. De lui van de trem willen ook wel.’
Het mishaagde Rantzau en Forster, dat Seydl al zó ver gegaan was, voeling te
nemen met sommige voormannen der arbeidersraden. Dat was helemaal Seydl's te
scherpe taktiek; telkens weer. Maar geen van beiden achtte het raadzaam dit
misnoegen te zeer te laten blijken. Elk voor zich nam zich voor, te wachten tot er
nog eens iets dergeliks gebeurde, om dàn....
‘Ik vind het bijeenroepen van den raad van volkskommissarissen totaal overbodig,’
sprak Norbert Forster met een geluid dat nog zwaarder klonk dan anders. Hij had
zich niet omgewend, bleef turen uit het venster, naar de menigte die door de
soldatenwacht werd afgescheept en naar de rand der groenwuivende voorjaarsbomen
die het momentale plein afsloot.
Het klonk als de doodsklok over Seydl's plan. Rantzau - zo moest Seydl met
bitterheid denken - voelde nooit voor zijn plannen. Rantzau was er te slap voor. Al
zijn hoop was gevestigd geweest op Forster, den man van de daad. Forster zou er
misschien blind voor zijn; misschien ook zou hij, helder de zaak dadelik zien, in het
scherpe licht van de waarheid. Maar Forster zou er niet te slap voor zijn. Door diens
zwijgende houding had hij zich niet laten ontmoedigen; hij had doorgesproken,
doorbetoogd over zijn sterke plan: een mobilisatie van allen ter verdediging der
revolutie.
Zijn bleek gezicht vermagerde, verstrakte zich nog meer, toen hij opstond en met
de vlakke hand op tafel sloeg:
‘En toch moet het gebeuren. Ik ga erover spreken met Flavio Gsell, en met Gertrud
Faucherre. Vandaag of morgen kun je het ondertekend adres tot het houden van een
buitengewone raad verwachten.’
Maar Aloys Rantzau had intussen zijn gedachten geordend en gepreciseerd. Hij
wilde ook nu weer proberen met zijn fijne verzoenende geest de verschillende
stromingen tot elkaar te brengen, terwille van de zaak, die allen zo diep aan het harte
ging. Op de onweerstaanbare goedgehumeurde manier, die hem bij het volk zo bemind
maakte, verzocht hij Seydl, den steilen vechter, nog even te gaan zitten. Dan betoogde
hij zacht en indringend met hoe grote belangstelling hij had aangehoord wat Seydl
wilde. Hij was het
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niet geheel met Seydl eens, kon het niet helemaal met hem eens zijn. Hij had immers
reeds gezegd waarom niet. Maar hij had bij zichzelf overwogen, wàt er van de plannen
te verwezenliken was, zonder dat ze onnodige onrust en deining in Sinzheim teweeg
zouden brengen. De spoorwegen.... maar dat begreep Seydl natuurlik zelf ook wel moesten blijven rijden. Al was het in hoofdzaak voor troepentransport en
etappendienst. Maar van de middelbare scholen kon de helft gesloten worden, de
universiteit kon dicht, de trems konden een half-uur dienst instellen. Zo zouden
nieuwe krachten vrij komen voor het rode leger. De metaalbewerkers.... in die kwestie
wilde Rantzau zich niet mengen. Dat moest Seydl maar met Forster behandelen. Het
was niet onbedenkelik dat Seydl vóór hij er Forster in kende.... die zaak al met Stieler
besproken had. Ja zeker, dat was verkeerd. Die arbeiders produceerden nèt weer; en
op dit moment mocht er niet zonder voorkennis van Forster met hen gesproken
worden over.... enfin, daar wilde Rantzau niet op doorgaan. Maar het was verkeerd.
Seydl wilde hem in de rede vallen.
‘Laat mij nog even uitspreken, Seydl.’
De toon van Rantzau's woorden hield het midden tussen een bevel en een verzoek.
De glimlach en een kort-afwerend gebaar van de welgevormde, witte hand, maakten
het zelfs voor Seydl onmogelik hier te bruskéren.
Aloys Rantzau spoorde dan de beide anderen hartelik, bijna gemoedelik aan, den
moed toch niet te laten zakken. Er waren meer gevaarlike ogenblikken voor Sinzheim
geweest. En al kon ook elk moment de ondergang nabij zijn, toch was dat absoluut
geen reden om te versagen. ‘Gróót gezien, - ah, groot gezien zijn wij revolutionairen
natuurlik niet meer dan d o d e n m e t v e r l o f . Enkel maar doden met verlof.’
Doch was dat nu een reden om bij elken tegenslag dadelik den moed te laten zinken
en te denken dat opeens aller verlof door onzen vriend den Dood werd ingetrokken?
‘Maar ik wil wel een rapport, een absoluut betrouwbaar rapport hebben, van wat
er bij Seelisberg is gebeurd en hoe onze positie aan het front is. En wel d a d e l i k .
Dat kan geen ambtenaar doen. Of ik ga zelf naar het front, of.... jij, Forster. In die
dingen heb ik meer aan jou dan aan mijzelf. Ga er dus heen Forster. Het m o e t
gebeuren. Je neemt natuurlik een extra trein of een goede auto. En kom vooral gauw
terug.’
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‘Waarom ik? Waarom niet jij of Seydl?’
‘Omdat jij er het best slag van hebt in enkele uren alles te weten te komen,’ klonk
het stellig. ‘Het is je verdomde plicht. Ga erheen en kom gauw terug. De toestand is
ernstig. Als het om een kleine klap aan het front ging, zou ik er niet aan denken het
je te vragen.’
Norbert Forster's zware, gebruinde kop versomberde meer en meer.
‘Ik doe niet graag half werk,’ antwoordde hij stuurs. ‘Het kan zijn dat ik in enkele
uren n i e t s te weten kom. Wij moeten inlichtingen hebben van verschillende kanten:
èn van Trautwein èn achter Trautwein om.’
Rantzau zag dat het spel gewonnen was. Forster dacht al met hem mee. Forster
zou naar het front gaan. Die en geen ander. Hij putte zich nu uit in betuigingen, dat
hij natuurlik geen moment bedoeld had, Forster aan banden te leggen: die bleef zo
lang en zo kort uit als hij zelf wilde. Dat sprak toch van zelf. Alleen had hij in het
belang van de zaak over spoed gesproken. Enkel om de goede zaak.
De president stond op. ‘Wij houden geen raad van middag,’ besliste hij op kalmen,
verzoenenden toon. Forster reist naar het front en jij, Seydl wilt wel alles regelen ter
uitvoering van je mobilisatie-idee. Maar denk erom: geen proklamatie. En een
persbericht, dat goed in elkaar zit. Draag dat maar aan Brandt op.’
De mannen gingen uiteen. Hoog stond de voorjaarszon over het oude Sinzheim:
het was reeds één uur in den namiddag.
Op weg naar huis in de Schumannallee ontmoette Seydl het slanke figuurtje van
Thea Schumacher. Zij kwam recht op hem toe.
‘Zeg Werner, wat is dat nu weer voor nonsens. Ik kom van de universiteit en daar
zijn ze bezig alle studenten te bekeren. Wie heeft die krankzinnigheid gelast? Zeker
weer Rantzau!’
Seydl haalde de schouders op, glimlachte.
Brutaal-weg stak Thea haar arm in de zijne; hij moest maar eens even mee gaan.
Onderweg vertelde zij hem terloops, dat de hele regering een misselike kliek was.
Hij, Werner Seydl, was nog de beste van 't zoodje; maar Rantzau en Forster werden
langzamerhand rijp voor de Rijkshoofdstad of voor 't gekkenhuis of voor een
vakverenigingsbureau.
Het harde gezicht van Seydl vertrok tot een grijns van vermaak.
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Dat brutale nest flapte nu net precies uit, wat hij zo dikwijls dacht, als hij bij zichzelf
de balans van de raden-regering opmaakte. Het meisje vertelde door, en tartte
onderwijl met de ogen de voorbijgangers uit, die haar en Seydl van demonstraties
en meetings kenden. Soms ook drukte zij zijn arm als in liefkozing tegen zich aan
of streek als bij ongeluk haar hand langs de zijne. Hij liet haar begaan, voelde zich
licht-gevleid dat zo'n knap kind met hem koketteerde, al besefte hij heel goed, dat
haar poesennatuur zo deed tegen iedereen, die zij voor zich wilde winnen. Geen
ogenblik werd hij geheel en al dupe.
Thea praatte steeds door, verhaalde hem verontwaardigd, van haar ochtendbezoek
bij Rantzau en Alex Sturm. Zij was overtuigd dat Russiese hulp de enige uitkomst
was, zonder die hulp ging Sinzheim reddeloos verloren; maar zij hadden haar natuurlik
niet willen geloven. Zij waren te benauwd en te diplomaties om haar idee over te
nemen, te bang dat de Entente zou ingrijpen om haar idee op te volgen. Hazen en
beunhazen waren het! Dat zou immers juist goed zijn: Frankrijk en Engeland
m o e s t e n maar ingrijpen; des te eerder waren de stomme koppen van die
Entente-soldaten gerevolutioneerd. Daar zou zij wel voor zorgen!
Seydl, geamuzeerd, hoorde haar aan. Waarachtig, voor zulk een propaganda zou
Thea Schumacher de ware wezen, - zo moest hij denken. Dat kleine canaille was in
staat om hele kompagnieën soldaten en officieren krankzinnig te maken. Hij vond
het niet de moeite waard haar uiteen te zetten, dat ook hij haar Russies avontuur op
d i t moment idioot vond, maar maakte zich na tien minuten los uit haar omklemming
met de vraag:
‘Waar heen wou je me meetronen, duveltje?’
‘Dat zèg ik je toch: naar de universiteit. Van ochtend om elf uur is Alex Sturm
daarheen getrokken in hoogst eigen persoon. En die heeft daar een hele preek staan
houden tegen de bourgeois-studentjes. Een preek die nergens toe diende. En is toen
weer weg gegaan. En nu staat er een wild-vreemde vent die lelik Duits praat, en die
vertelt aldoor precies hetzelfde. Maar bij Sturm stonden er ten minste nog mensen
te luisteren. Bij hem luistert er niemand meer. D'r staan er misschien tien om hem
heen. Ze deden beter al de studenten eruit te jagen en de universiteit open te stellen
voor de arbeiders.’
‘Die is toch al lang open voor de arbeiders.’
‘Och kom, onzin. Zolang de bourgeois-studenten niet weggejaagd zijn, i s een
universiteit niet open voor de arbeiders. Maar dat kunnen
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jullie niet begrijpen, omdat jullie geen arbeidersregering z i j n .’
‘Zo. Wat zijn we dan wèl?’
Thea antwoordde niet, greep opnieuw Seydl's arm:
‘Je moet toch even mee. De universiteit is immers vlak bij.’
‘Ik heb nog niet gegeten.’
‘Ik heb in geen dertig uren gegeten of gedronken. Ik kan eenvoudig niet eten;
omdat ik weet dat het slecht gaat aan het front. 't Gaat beroerd hè?’ viste zij en keek
den volkskommissaris uitvorsend aan.
Deze haalde de schouders op, zijn gezicht had nu weer de stroeve plooi van altijd.
Tot konfidenties liet hij zich niet verlokken, al streek zij nog zo pervers met haar
heup langs de zijne.
Zij naderden de universiteit met zijn hoge, omkrulde rococovensters en de oude
grijs-deftige hekkepoort. In de hal vonden zij een opvallend goed-gekleed persoon
die duidelik maar met een licht buitenlands accent, zijn schaarse toehoorders
overtuigen wilde, dat zij de regering steunen moesten en verkeerd deden de colleges
door demonstraties of door demonstratief wegblijven in de war te schoppen. Er lag
gloed en overtuiging in zijn betoog. Zijn jonge, eerlike, blauwe ogen keken vrijmoedig
rond en stoorden zich niet aan het koude staren van Seydl. Hij scheen van de
aanwezigen de enige te zijn, die den volkskommissaris met het schrale, scherpe gelaat
niet kende. De ogen van de toehoorders dwaalden telkens van den spreker af en
zochten nieuwsgierig het gezicht van Seydl.
‘Hij spreekt veel beter dan daarnet,’ fluisterde Thea haar makker toe.
‘Wat is dat voor een man?’ mompelde Seydl terug.
Thea glimlachte dat zij het niet wist. ‘Lex Sturm zei zo iets van kameraad Martin
of Marti.... Zeker een schuilnaam. En verder wist Lex ook niet veel van hem; alleen
dat 't een Zwitser was, die met levensgevaar hier naar Sinzheim had weten te komen.’
Heinrich Marti ging steeds door met spreken. Hij herinnerde er de studenten aan,
hoe hun professoren zo dikwels den mond vol hadden van de eer der universiteit, de
onafhankelikheid van de wetenschap, die immers hoog troonde boven het laag
belangengewoel der maatschappij. Een geest van vrijheid en onbevangenheid moest
er heersen, een akademische broederschap.
Op alle akademiese feesten waren die ideeën met veel rode en witte wijn
beklonken.... Heden was eindelik eens een gewichtig
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moment in de universitaire geschiedenis aangebroken, - een moment dat men al deze
prachtige denkbeelden kon verwezenliken! Ze verwerkeliken, - of ze door het slijk
sleuren; een moment dat ieder het bewijs moest leveren, dat al die onpartijdigheid
en broederschap geen holle frazen waren geweest; maar dat elk bereid was zijn
wetenschappelike werk te doen zonder zich te storen aan het feit dat de burgerlike
klasse-wetenschap voor goed, voor eeuwig had afgedaan.
Een langdurig handgeklap van een viertal studenten die vlak bij Marti stonden,
onderbrak diens woordenvloed. Thea Schumacher klapte dadelik mee. Van deze
verademings-pauze maakte Seydl gebruik, om over de hoofden der anderen heen
den spreker een briefje toe te reiken, waarop hij geschreven had: ‘Wil rede eindigen.
Moet u noodzakelik spreken. Seydl, Volkskommissaris.’
Van het universiteitsgebouw liep Marti met Thea en twee studenten de stad in. Seydl
had een militaire auto aangehouden, was daarop gesprongen en in andere richting
verdwenen.
De éne student, ondervoede, stil-gebrilde jongen, luisterde naar het eindeloze
praten van zijn makker; gaf hem korte, toestemmende antwoorden. De andere, - zo
bleek meer en meer uit het gesprek - had nooit gestudeerd. Hij was altijd arbeider
geweest en de revolutie had hem eindelik de gelegenheid gegeven de hogeschool te
bezoeken. Een kleurloze stem sijpelde langzaam uit zijn roodharig, sproetig hoofd:
geen ogenblik kwam de eentonige, smalle woordenvloed tot staan, en Marti die aan
den anderen kant naast hem liep en begonnen was aandachtigte luisteren, had reeds
na vijf minuten met lichten schrik ontdekt, dat deze ongelukkige roodharige jongen
met zijn licht-loensende linkeroog niet geheel toerekenbaar was. Na enkele
ogenblikken waren zijn redeneringen weer in een cirkel rondgedraaid en herhaalde
hij voor de vierde maal hetzelfde stelletje frazes.
Hij keek kameraad Schumacher aan; zij, Thea, liep naast hem aan zijn rechterhand.
Zij glimlachte en beduidde hem met een hoofdwenk, dat ze Meierhofer maar moesten
laten praten.
Marti glimlachte terug en knoopte met haar een gesprek aan. Zij vroeg wat men
in het buitenland van Sinzheim zei, of de grote kranten er erg benauwd waren, op
welke manier de ‘Neue Züricher’ zijn lastercampagne had geïnsceneerd, of de
arbeiderspers wel stevig voor Sinzheim vocht. Waren er halfslachtigen bij? Had de
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oude Walter Knies er nog invloed? Of hadden de Zwitserse arbeiders die mummie
eindelik ingezalfd? Een verrader was dat! Eén van de gevaarlikste remblokken van
de beweging. Vormde men er al arbeiders- en soldatenraden? Helemáál niet? Stumpers
waren 't als ze dat niet deden. Dat was de enige redding voor de arbeiders. Er was
geen andere.
Dan vroeg zij Marti naar zijn eigen Sinzheimer indrukken.......
‘Ik ben hier nog te kort om daar iets over te kunnen zeggen. Pas twee dagen ben
ik hier. Maar een manier van werken zo als van ochtend, bevalt mij natuurlik heel
slecht.’
‘Hoe zo?’
‘Wel, - eerst krijg ik bezoek van den volkskommissaris Sturm. Die neemt mij mee
naar de universtiteit, want hij heeft met Aloys Rantzau persoonlik afgesproken dat
er propaganda onder de studenten gemaakt zou worden voor een geregeld bezoek
aan de colleges en tot 't opgeven van hun lijdelik verzet. Hij houdt een rede. Ik houd
er wel drie. En middenin mijn derde krijg ik een briefje: Ophouden! ondertekend
door den volkskommissaris Seydl. Die neemt toen het woord en vertelt precies het
omgekeerde. Dat namelik de studenten hun bezoek aan de colleges en laboratoria
maar moeten staken en dat ze allen moeten dienst nemen bij het rode leger. Het
derland is in gevaar.’
Thea Schumacher had al een paar malen hem willen interromperen, maar hij
voorkwam haar.
‘Het is net of er gebrek aan samenwerking is, of de een hier niet weet wat de ander
doet. Begrijpt u wat ik bedoel?’
Zij glimlachte minachtend en meende dat het niet de tijd was, om ieders persoonlike
gevoeligheidjes te ontzien. In dagen als deze kon er om tien uur een dringend bevel
komen, en drie minuten later een even dringend tegenbevel. Net als aan het front.
Allebei de bevelen moesten uitgevoerd worden. Er waren ernstiger dingen, veel
ernstiger dingen. De regering was nog te veel in handen van intellektuelen en
vakverenigingsbureaukraten, te weinig in handen van de arbeiders. Dat was één grote
grief. De krachtigste lui zaten er niet in.
‘Maar iemand als Rantzau....’
Jawel, daar noemde kameraad Marti nu juist een naam waar zij eens iets over
zeggen wilde. Rantzau was een slappe kerel, een veel te zacht, halfslachtig element.
De éne fout stapelde hij op de
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andere. En al die fouten zijn misdaden tegenover Sinzheim. Verleden week durfde
hij niet eens alle Berlijners over de grenzen te zetten die er nog in Sinzheim
rondliepen. En dat zijn toch allemaal spionnen! Zo lang Berlijn niet zulke maatregelen
tegen Sinzheim nam, wou hij hier in 't Zuiden ook geen maatregelen nemen tegen
Berlijn. Dat zou provokatie geweest zijn, - beweerde hij. Maar wist Marti wat zij,
Thea, had gezegd? In een vergadering van de Centrale Arbeidersraad nog wel, één
van die vergaderingen waar Rantzau zo benauwd voor was. D a t w a t R a n t z a u
d e e d , niet anders was dan p r o v o k a t i e v a n s p i o n n a g e ! En Hellmuth en
Bartold Schwarz en Meta Jablenski hadden geroepen: Zeer juist, zeer juist!
Van morgen had Rantzau geweigerd de hulp van de Russen in te roepen: Bang
voor komplikaties, - heette het. Bang voor konsekwenties - noemde zij het. En niet
anders. 't Was niet genoeg om altijd maar de mond vol te hebben over de grootheid
van de mannen in het Oosten. Er moest gedaan worden, wat zij hadden gedaan. De
d a a d , - daar kwam het op aan.
Tot hier toe had haar stem sterk en hartstochtelik geklonken. Haar ogen dwaalden
meest jachtig naar de mensen en dingen die hen op de drukke asfaltstraten passeerden.
Een enkele maal keken zij Heinrich Marti aan. Maar dan scherp-fonkelend, uittartend
haast. Meierhofer was eindelik zijn mond gaan houden. De andere student liep er
leergierig bij te luisteren.
Er was een kort zwijgen door het voorbij ratelen van een vrachtauto met munitie.
Dan klonk opeens veel zachter haar stem:
‘'t Deed mij goed te horen, dat er eindelik eens één van de Zwitserse partijgenoten
hierheen kwam. Er zijn dan toch ook nog mensen die zelf willen meehelpen. Je denkt
anders wel eens: wat doen al die dooie wezens daar in 't buitenland toch? Nu hoop
ik maar,’ - een half-spottend vleien klonk even door - ‘dat het een kameraad uit één
stuk is. Niet zo'n Zwitser van het Walter Kniessoort. Want die hebben wij hier in
Sinzheim waarachtig al genoeg.’
Marti glimlachte.
Zij wist een klein restaurant waar zij goedkoop konden eten, midden in de stad en
zij sloeg hem voor daarheen te gaan. Het was gelegen op de eerste verdieping, boven
een groot speelgoedmagazijn en toen zij de trap opgingen, bemerkte Marti aan den
dikken Perziesen loper die vol gaten zat en aan de zware potten met dode palmplanten,
dat dit één van de chique en dure gelegenheden ge-
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weest was, waar de Sinzheimer jeugd placht te soupeeren: in haar
weelderig-uitspattende dagen en nachten, vóór de grote omwenteling. Ook de intieme
zaaltjes droegen nog de sporen van het nachtleven onder het ancien régime. Maar
de bezoekers waren wel geheel andere geworden. Het waren meest arbeiders in
grauwe, slechte kleding, die hier onder het half-gedempte licht dat door de kleine
ramen viel, hun dagen op de rood-getrijpte divans sleten met roken en politizeren.
Tal van gedemobilizeerden, die invalide of werkeloos waren, anderen die niet werken
wilden, strekten de benen veldgrijsgebroekt, hier onder de marmeren tafels en bekeken
zichzelf en elkander uur-aan-uur in de blinkende, veelal gebarsten wandspiegels van
het nachtrestaurant. Dichte walm van cigaretten en slechte tabak maakte de indruk
van het geheel nog valer, nog armzaliger, nog meer verschooierd.
Meierhofer en de andere student waren niet meegegaan. Marti zag hen ten minste
nergens meer. Maar hier en daar dook uit de huilende schemer tussen de spiegels
een jonge kop op die Thea begroette; en even voorbij het buffet, werd zij staande
gehouden door een oudere zenuwachtig-gebarende vrouw die een gesprek begon,
dat Thea enkel door wrevelige antwoorden en afzijdig staren kon bekorten. Marti
hoorde niet waarover het liep.
Zij vonden geen leeg tafeltje meer, doch veroverden ten slotte een tamelik rustige
hoek, waar Marti de schrale spijskaart kon bestuderen. Thea Schumacher zei dat ze
in eten geen belang stelde, maar hij wist haar over te halen en koos voor hen beiden
een eier-gerecht, het enige voedzame dat op het menu voorkwam. Nadat een kelner
verteld had, dat het héél lang zou duren omdat het over tweeën was, vatte Thea het
gesprek weer op.
Zij toonde nu eensklaps veel belangstelling voor Marti's persoon en vroeger leven.
Zij vroeg waarom hij naar Sinzheim getrokken was en toen hij daarop kort en oprecht
antwoordde, dat hij wilde zien wat hij hier doen kon voor het grote werk en dat hij
niet begreep hoe anderen maar wantrouwig konden blijven hokken in hun landje,
zag hij voor het eerst een glimlach van tevredenheid op het fijne, bleke gezicht. Zij
vroeg verder naar zijn werk in Zwitserland en hij vertelde, hoe hij de laatste jaren
meest in Indië had doorgebracht. Als alle Europeanen - behalve de Hollanders - dacht
zij bij dat woord Indië aan B r i t s -Indië en begon honderd-uit te vragen over de
revolutionaire beweging in dat land, over de vraag hoe Duitsland
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in de oorlogsjaren dat verzet met geld had gesteund en over de wapenvoorraden der
bruine bewoners van Brits-Indië. Marti kende dat land niet; maar hij had ter
vergelijking met de Maleise eilanden veel over Engels-Indië gelezen. Behalve over
die wapenvoorraad, kon hij haar daardoor nogal wat vertellen en het viel hem daarbij
telkens op, dat haar vragen niet dom waren. Wel heel gakelik en dikwels strategies.
Als hij maar even dorst uitwijden naar een algemenere kant, werd Thea onrustig. Zij
bewoog dan ongeduldig-koket de smalle schouders onder de dunne witte blouse. Eén
keer zei lichtmisnoegd haar hoge iets nazale stem: ‘Nu ja, dàt doet er voor ons werk
totaal niets toe.’
Daarbij keek zij het zaaltje rond, alsof zij iemand zocht en trok hoog de dunne
wenkbrauwen op.
Dit prikkelde Marti zijn antwoorden naar háár zin in te richten, en telkens keken
nu de levendig-bruine, amandelvormige ogen hem ernstig aan of zij glimlachten hem
toe in vlug begrijpen. Hij sprak nu door en trachtte meteen haar uiterlik op te nemen;
het meest trof hem de fijne slankheid van haar lichaamsbouw. Zij droeg geen korset,
maar van nature versmalde zich haar bovenromp bij het middel, en ging dan in
lichtbewogen lijn over in de heupen; als zij stond of liep, kon zij die wiegelen als
een danseres. Maar zij deed dit haast onzichtbaar, zodat velen zich later afvroegen
hoe het toch kwam dat Thea Schumacher zulk een bevallige indruk op hen had
gemaakt.
Een ogenblik zwegen zij, en hoorden enkel het geklikklak van lepels, aardewerk
en glinsterglas aan het buffet in de verte. Marti zag het café rond. De meeste dezer
ondervoede gezichten keken onverschillig en rookten en praatten.... Aan enkele
tafeltjes ging het heftig toe, vooral aan het tafeltje naast hen, waar een jong arbeider
in zwart overhemd, een van de weinigen die een gezonde gelaatskleur had, met frisse
overtuigende stem zijn mening gaf. Vaag in de spiegel zag Marti een ander tafeltje:
een canailleuse, jonge vrouw zat daar naast twee lachende mannen, die leken op
zeelui of gedemobilizeerde matrozen: vreemd verschijnsel in deze middellandstad.
Het meisje zat op de knie van den énen matroos, had de knopen onder zijn hals los
gemaakt en bekeek nu met groven Boccioni-lach het vuilpaarse tatoueersel op zijn
borst.
Thea weer aankijkend, zag hij, dat zij en de jongen met het gezonde gezicht elkaar
begroetten; zij zei zijn naam, die op Hellmuth
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leek. Dan legde zij haar hand op Marti's arm en vroeg hem een sigaret. Zij lichtte het
hoofd achterover om de geurige rook te genieten en lachte hem toe, dat deze cigaretten
wel wat beter waren dan het Sinzheimer bocht. Ook hij had weer een cigaret
opgestoken, het eten was nog altoos niet aangekomen. Of dat altijd zo was in de
staatsrestaurants, - vroeg hij haar.
Zij haalde onverschillig de schouders op, scheen geen scherts op dat punt te kunnen
verdragen. Zij deed een trekje aan haar cigaret, keek hem dan door de lange wimpers
van haar ogen aan, en zei toen langzaam:
‘Kameraad Marti, ik geloof dat het 't beste is, als je bij Seydl of bij een andere
volkskommissaris.... nee bij Seydl, bij Seydl!’ viel zij zichzelf plotseling en heftig
in de rede.
‘Je hebt nogal wat ontwikkeling en zo. En aan die lui hebben we groot gebrek hier
in Sinzheim.’
‘Nog méér gebrek aan lui met moed en durf natuurlik!’ liet zij er dadelik op volgen,
bang zich versproken te hebben.
‘Je zoudt Seydl misschien goed kunnen helpen.’
Aan een naburig tafeltje schimde een papier op, dat gelezen werd door twee, drie
mensen tegelijk. Ook verderop werden witte papieren verdeeld.
‘Een bulletin?’ vroeg Thea gespannen.
Marti ging er één voor haar halen, en een ogenblik later bogen zij zich over het
laatste nieuws. Bovenaan het bulletin erkende de regering in drie regels, dat enkele
dorpen rondom Seelisberg ontruimd hadden moeten worden. Dan volgde een lang
sensationeel bericht over de gevangenneming van twintig adelike en andere
exhoogwaardigheidsbekleders wegens spionnage en pogingen tot kontrarevolutie.
Het was een heel komplot, dat in de lokalen van de Derbyclub was gesmeed. De
regering had ernstige bewijzen tegen de aanstichters in handen; onder hen waren
Vorst Turn und Taxis, Baron van Bock, Bruno Edler von Hoffmann.
Vreugd krioelde in Thea op, toen zij dit las.
‘Eindelik, eindelik!’ riep zij opgewonden, pakte plotseling Marti's schouders en
keek hem stralend in het gezicht. ‘Al weken en weken hebben we op die lui geloerd.
Eindelik hebben we ze te pakken.’ Zij zwaaide met het bulletin als met een zegevlag
om de aandacht van Hellmuth te trekken. Toen die in hun richting keek:
‘Hellmuth! Ze zijn gepakt! Fijn hè?’
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Hij lachte haar toe. ‘Er zullen er nog wel meer volgen!’ klonk door de dikkere rook
en het drukkere gepraat heen, zijn jonge, opgeruimde stem.
Dan wendde zij zich weer tot Heinrich Marti. Vreemd dat Seydl er hun een uur
geleden nog niets van verteld had. Zou 't alles zó plotseling gegaan zijn? Zou Seydl
zelf nog niets geweten hebben? Hij was soms ook zo'n geheimzinnige vogel. Als ze
nu maar goed werden aangepakt, dat adelike schuim. Geen genade! Zij vertelde dan
verder, dat de zalen van de Derby-Club gelegen waren op de eerste étage in de
vroegere rijkste buurt. De Club was dadelik ontbonden, twee dagen na het uitroepen
van de nieuwe regering al. Maar toen moest hij door Turn und Taxis en 'n paar andere
leden geliquideerd worden en die wisten dat werkje weken en maanden uit te
smeren.... Ach, dat was weer zo iets van Rantzau; die had véél te veel consideratie
met dat schorriemorrie gehad. Waar diende dat liquideeren voor! Niets dan een
voorwendsel om hun geheime kontra-revolutionaire samenzweringen verder uit te
werken. In de eerste weken dacht niemand verder aan die lui. Maar zij, Thea, was
de eerste geweest die gezegd had tegen Seydl en Sturm en Clara Marlo: dat duurt
mij veel te lang. Uitroeien! Maar toen was Seydl gekomen en had gezegd: laat ze
hun gang gaan en sla een grote slag, als zij met hun plannen klaar zijn. Die grote slag
was nu gevallen. Allemaal in de val gelopen! Heerlik!
Haar ogen fonkelden hels van vermaak, en joegen nerveus het café door alsof ze
daar nog meer adellike tegenstanders konden ontdekken. Plotseling keek zij Marti
weer recht in de open blauwe ogen:
‘Wat zou jij met die kerels doen als je de macht hadt?’
De vraag overblufte hem.
‘Wel....’ glimlachte hij. ‘Onderzoeken, terechtstellen. Waar worden ze precies van
beschuldigd?’
Het antwoord scheen haar maar half te bevredigen. Misnoegd keek zij rond, lachte
dan kort en ietwat schamper. Zonder hem aan te kijken, nam zij nog een cigaret uit
zijn openliggende koker:
‘'k Geloof dat ik ze levend villen zou, - vandaag nog.’
Zij perste het witte rookstaafje tussen de fijne lippen, hield een kleine vlam er
tegen die ros verlichtte de donkere oogkassen, turend door de halfgesloten oogleden,
blies zij de rook uit. Met de rechterhand streek zij door het kort afgesneden haar, dat
in zwarte manen langs haar oren en haar blanke hals was gekamd.
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Marti zag de geheimzinnige glans van dit sterke, dikke haar, dat opkruifde van voren
in een wijdgespannen zware boog naar het achterhoofd: de iets te zware kroon op
heel deze slanke princessefiguur. In zwijgende bewondering nam hij haar op en
voelde bijna trots op zijn nieuwe kameraadschap met deze jonge vrouw. Hij bemerkte
niet dat zij, door haar wimpers heen, in den hoekspiegel keek en zich van zijn
bewondering heel goed bewust was.
‘Er is eigenlik op de wereld maar één misdaad: h a l f h e i d .’
Klonk dat niet als een vonnis over hem? Of verbeeldde hij zich dat maar?
Het was al haast half vijf, toen zij het restaurant verlieten. Hellmuth had zich bij hen
aangesloten: kinderlik-opgeruimde jongen, die telkens nieuwe moppen maakte toen
hij hoorde dat Meierhofer student was geworden.
Aan Thea was het te merken, dat zij Hellmuth gaarne mocht lijden. Zo als vele
gekompliceerde naturen, voelde ook zij zich het innigst aangetrokken tot eenvoudige,
open karakters; zij hield ervan raadsels op te geven, - niet zèlf ze te moeten oplossen.
Zij lachte dan ook van harte om elke grap die Hellmuth eruit flapte en pakte op 't
laatst Marti bij den linkerarm en Hellmuth bij den rechter, om zich te steunen bij het
lachen om al wat Hellmuth zei.
Hellmuth vroeg aan Marti waar hij woonde, en toen deze het kleine, ongezellige
hotel had genoemd, stelde Hellmuth hem voor een kamer te zoeken in het huis waar
hij en ook kameraad Brandt er een hadden gehuurd.
Thea was in een luidruchtige bui geraakt.
‘Marti is een buitenlandse gast van de regering,’ riep zij uit. ‘Hij heeft recht op de
grootste kamer in het grootste hotel.’
Hellmuth lachte.
‘Als je in dienst van de republiek blijft, kun je wel voor hun rekening in een groot
hotel wonen,’ zei hij.
Maar deze wijdsheid trok Marti niet bizonder aan, hij voelde meer voor een kamer
in het eenvoudige pension van Hellmuth.
Binnen het half uur was hij verhuisd. Zijn nieuwe vrienden hadden hem verlaten
en terwijl hij bezig was de ouderwetse, maar tamelik ruime kamer wat behageliker
in te richten, streken zijn gedachten om al wat hij deze eerste dagen gezien en beleefd
had: zijn rede in de hal van de universiteit, nadat de Volkskommissaris Sturm hem

Groot Nederland. Jaargang 20

156
per auto aan het hotel had afgehaald. Het overstelpende gesprek met de geestigen en
zich graag geestig wetenden Sturm in den wagen. Kontrast: het kil-verstrakte fanatieke
gezicht van Seydl. Dan die twee zonderlinge studenten. Thea, het aantrekkelike
mooie meisje, die hem soms deed denken aan een adellike Javaanse danseres, zoals
hij er eens één gezien had in Indië op een feest in den Kraton van Solo.
Wat had Thea Schumacher al niet gezegd.... Dat hij Seydl moest helpen, den
volkskommissaris van Justitie. Het was niet het werk waartoe hij zich aangetrokken
voelde. Opsporen van komplotten en misdrijven tegen den staat; gevangeniswezen,
rechtbanken....
Een steun voor Seydl, - hij herinnerde zich de woorden; zij hadden allemaal steun
nodig want het ging niet alleen tegen de overwonnenen die den kop weer wilden
opsteken, maar ook tegen den vijand in eigen kring. Tegen de Forster's, de Rantzau's,
de Faucherre's.... ook Sturm zou volgens haar opportunist zijn.
Marti strekte zich uit op de gebrekkige zwarte sofa. Was dat nu allemaal wáár?
Waren alleen zij en Hellmuth en Schwarz en van de volkskommissarissen hoogstens
Seydl de waarlik-principiëlen? Waren alle anderen gewogen, gewogen en te licht
bevonden?
Hij twijfelde. Maar als hij Thea's vastberaden trekken weer in zich terugriep,
hoorde hij tegelijkertijd ook weer haar stem, die op haar hartstochtelike wijze, als
een gloeiend requisitoir, hem opsomde: al de tekortkomingen, telaatkomingen, grove
fouten van Rantzau en Forster.
‘Er is eigenlik maar één misdaad: halfheid.’
Neen, hij wilde niet half zijn. Hij wilde strijden voor de grote Idee in haar reine,
zuivere konsekwentie. Hij wilde drinken wat klaar, niet wat vertroebeld is. Als de
vijand in eigen kring werkelik zo sterk was, - goed: dan zou hij ook vechten tegen
hem. Vreemd.... van Zwitserland uit leek al wat hier gebeurde krachtig en uit-éénstuk.
Van dichtbij bekeken zag men stromen en stroompjes saamvloeien tot één kracht en
twijfel kwam op, of de hoofdstroom wel de beste bedding had gekozen....
Halven.... halfslachtigen. In Zwitserland hoorde je dan dadelik den naam van den
ouden Knies, die nog zo veel invloed op de arbeiders kon laten gelden, als hij wilde.
Maar was nu Knies' opportunisme op één lijn te stellen met Rantzau? Thea en de
haren wilden hem dat doen geloven. Was het de waarheid?
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Rusteloos wentelde hij de denkbeelden en gedachten om-en-om, zonder te bemerken
hoe vaak het heftig-mooie vrouwengezicht opdoemde dat die woorden had gesproken
en had kleur gegeven door het menselik temperament.
Een korte klop op de deur. Kameraad Hellmuth kwam binnen. Hij had de
‘Manchester Guardian’ bij zich. Er stond een artikeltje in over Sinzheim en er waren
zo weinig mensen die Engels kenden. Sturm liet vragen of Marti dat even wou
vertalen.
‘Werk je bij Sturm op z'n bureau?’
‘Wel neen, ik was metaalbewerker en ben altijd metaalbewerker gebleven. Er
moeten ook arbeiders wezen in de wereld!’ lachte zijn ronde jongenskop.
‘Ik ben wel éen van de weinigen,’ vervolgde hij wat ernstiger. ‘En dan nog zijn
er verscheiden dagen dat ik niet werken kan. Ik ben voorzitter van den arbeidersraad
en dan nog samen met Stieler gedelegeerde in de centrale arbeidersraad. 'k Had best
ambtenaar kunnen worden. Maar ik doe 't niet.’
‘Waarom niet?’
‘D'r wordt toch al zo slap gewerkt door de arbeiders. Als nu de voormannen en
vertrouwensmannen allemaal naar de staatsruif gaan, komt er immers niets van
terecht. En je kunt tegenwoordig best arbeider zijn: achturendag, drie broodkaarten,
goed loon en je hangt niet meer af van een of andere baas.’
‘Wie heeft er nu de leiding bij jullie in de fabriek?’
‘Ingenieur Leibnitz, geen partijgenoot. Maar wel een knappe vent. Kom morgen
maar eens bij ons kijken.’
Weer kwam er over het fris-rode gezicht een lach:
‘Je hebt zeker heel wat afgepraat met Thea, hè Marti?’
Marti voelde iets als een domme blos opkomen, maar onderdrukte die door lachend
te antwoorden:
‘Ja zeker. 't Is een aardige vrouw.’
‘Jij bent een man en ik ben een man,’ zei de metaalbewerker met rustigen lach.
‘Maar voor dat wijf moet je oppassen, vrind.’
Marti keek verwonderd op. Zij keken elkaar in de eerlike ogen. Marti zag het
onbevangen, gezonde jongensgezicht en de volmaakte, opgeruimde rust die erover
lag. Die man kende hem luttele uren en zei plotseling iets tegen hem, wat anderen
die hem jaren kenden, verzwijgen zouden; of voorzichtig met halve woorden
aanduiden, bang hem te kwetsen.

Groot Nederland. Jaargang 20

158
Hij voelde dat deze kerel zijn vriend kon zijn. Het was een vreugdig, zonnig gevoel.
Marti's eerste opwelling was: Hellmuth stevig de hand te drukken en hem toe te
lachen, dat zij in alle dingen maar zo ronduit en zo gewoon-eerlik moesten blijven
als Hellmuth zo even.
Marti deed het niet. Over elke andere moeilikheid had hij zó met kameraad
Hellmuth kunnen spreken. Niet hierover. Hij kon het denkbeeld niet verdragen, dat
hij de dupe zou kunnen worden van een meisje, van een vrouw. Zijn gehele mannelike
ijdelheid en zelfingenomenheid kwamen er tegen in verzet. Hij dacht zelden en
ongaarne na over zijn ontmoeting met Françoise aan boord van het Hollandse schip.
De enkele malen dat hij daarover dacht, was hij nóóit zó ver gekomen, dat hij zichzelf
voluit bekende: dat Haagse meisje heeft mij gebracht tot dingen die náast mijn natuur
lagen; zij was sterker dan ik. Altijd weer zocht Marti het voor zichzelf te vergoeliken.
Altijd weer maakte hij zich wijs, dat hij uit eigen wil en uit goedhartigheid meegedaan
had met het festijn aan boord.
De verkeerde trots dat hij te allen tijde de koers volgde van zijn helder verstand,
die trots was het zwakke, tere punt in Heinrich Marti's bestaan.
Over Thea had hij op dit ogenblik zo graag meer willen horen. En dan eigenlik
het liefst van iemand als deze Hellmuth, dien hij meest vertrouwde van al degenen
die hij in Sinzheim had ontmoet. Maar Hellmuth was over Thea begonnen met....
een raadgeving. Met een raad aan hem, Heinrich Marti. Hoe kinderachtig! Alsof hij,
Heinrich Marti, goeden raad nodig had over.... Zag deze arbeidersjongen hem voor
zó dom en zo groen aan? Hij, een metaalbewerker, die nooit verder was geweest dan
Sinzheim en Berlijn, wou goede raadgevingen uitdelen aan den wereldbereisden,
ontwikkelden Zwitser. Het was goed gemeend, maar was het niet belachelik tevens?
Goed gemeend....? Een adder dook op in het warrig groeiende gras van zijn denken.
Goed gemeend of.... misschien platte naijver? Thea en Hellmuth, hij had ze heden
voor het eerst gezien; noch de een, noch de ander kende hij langer dan vandaag.
Bestond er misschien iets tussen die twee? Of trachtte Hellmuth haar voor zich te
winnen? Of waren zijn eerste pogingen mislukt en kon Hellmuth tans niet dulden,
dat Thea aan een ander wèl genegenheid gaf?
Hellmuth was gaan zitten op een stoel, dicht bij de deur. Toen
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Marti hem aankeek, meende hij een gezond begrijpen te zien glanzen in diens ogen.
Maar toen Marti's antwoord lang uitbleef en zijn gezicht zich meer en meer
verstroefde, besefte Hellmuth, dat ook deze man tot de velen hoorde die te wijs en
te ingewikkeld zijn geworden om een eenvoudige raad aan te nemen. Hellmuth
wendde de ogen af, keek de kamer rond en lachte inwendig over de dwaasheid dezer
zogenaamde beschaafden, die pijnlik hun voelhorentjes introkken, zodra je tegen ze
sprak zo als de éne mens zou spreken tot den ander. Over partijzaken en over de
beweging.... o zeker, dan hadden ze hun woorden gelijk-gemaakt aan die van het
proletariaat. Heftigheid en schelden voor ezel, ploert, schavuit, - deden zij nog eerder
en liever dan de arbeiders zelf. Maar o wee, als je eenvoudig en waar tegen ze was
in den dageliksen omgang. Een ogenblik had Hellmuth gedacht dat Marti een
uitzondering was. Diens nu ver-strakte, pretentievolle gezicht zei 't hem al anders.
Juist wilde Hellmuth om de stilte te breken iets willekeurigs zeggen, toen hij Marti's
koele stem hoorde:
‘Je bedoelt het misschien goed, kameraad. Maar ik heb werkelik geen raad nodig
in die dingen. Ik ben gewend op mijzelf te passen.’
Het werd op vriendeliken toon gezegd, met een lach die de afketsing wou
verzachten.
Hellmuth haalde de schouders op.
‘Zo als je wilt hoor.’
Beiden krompen terug in zich zelf. Toch had Marti behoefte nog iets te zeggen,
iets waar warmte in lag, vriendschap voor Hellmuth's rondborstigheid. Nu hij na zijn
afwijzende woorden in eigen schatting weer een hoofd boven den ander uitstak voelde
hij eensklaps alle achterdocht wegsmelten.
Doch op hetzelfde ogenblik werd voorzichtig de kamerdeur geopend en een vrouw
van omstreeks vijftig jaar, met regelmatige, brede trekken in het gezicht, keek de
kamer in en vroeg naar kameraad Hellmuth.
Deze sprong op, vroeg haar binnen te komen en zeide dat dit partijgenoot Marti
uit Zürich was.
‘Faucherre,’ - zei zij daarop zelve.
Zij toonde voor Marti een korte wellevendheid door te vragen of 't hem veel moeite
had gekost langs illegalen weg over de grens te komen; en daarop liet zij nog met
een glimlach volgen: waarom hij niet 'n paar honderd Zwitserse partijgenoten naar
Sinzheim had
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meegenomen. Doch dan wendde Gertrud Faucherre zich weer haastig tot Hellmuth.
Zij was aan een brochure bezig die later ook in het Frans en in het Engels verschijnen
moest en daarvoor had zij een boekje nodig, door Itschner in 1905 geschreven.
Nergens in heel Sinzheim was dat te vinden, maar Lilienfeld had beweerd dat
Hellmuth allerlei revolutionaire lektuur bewaarde die niemand anders meer bezat.
Hellmuth lachte, knikte van ja: die brochure lag nog wel ergens tussen stapels
oude tijdschriften en boeken. Zij moest maar even meegaan naar zijn kamer hiernaast,
dan zouden zij samen zoeken.
Maar vóór zij heen konden gaan, werd er nogmaals kort op de kamerdeur getikt.
Een telegram-besteller overhandigde Heinrich Marti een depêche. Zij bevatte Marti's
tijdelike aanstelling tot sekretaris van den volkskommissaris Forster.
‘Bij Forster?’ vroeg Hellmuth verwonderd. ‘Heb je dáár moeite voor gedaan?’
Marti schudde ontkennend het hoofd. Ook hem verwonderde dit telegram. Hij was
van plan Thea's raad ter harte te nemen en morgen te gaan praten met den
volkskommissaris Seydl, al lokte hem de werkkring niet sterk aan. Nog vóór hij dat
voornemen had kunnen uitvoeren, kwam hem deze telegrafiese benoeming op het
dak vallen. Was het een laat gevolg van zijn eerste brief aan Aloys Rantzau? Of had
Sturm, na de propaganda in de universiteit, over hem gesproken in de
regeringsgebouwen?
Hij moest de benoeming aannemen. Of kon hij weigeren? En opeens met schrik,
zag hij in gedachten het smalle, bleke gezichtje van Thea Schumacher voor zich
opschemeren. Hoe zou zij z'n benoeming opnemen? Zou zij geloven, dat hij niet de
minste moeite ervoor gedaan had? Zijn denken over dit telegram schoof weg en
maakte schielik plaats voor een verbeeld gesprek met Thea. Met spottenden glimlach
hoorde zij zijn betuigingen van onschuld aan. Hij zag de fijn-honende trekken voor
zich opdoemen en hij voelde dat zij met die éne glimlach zei: Zo zijn jullie immers
allemaal, jullie politieke fortuinzoekers, opportunisten, baantjesjagers; principiëel
met de lippen, maar zodra jullie immers kans ziet op het kussen te komen....
Nu dacht hij zich in, wat zij zou zeggen als hij weigerde. Zou zij er verheugd om
zijn? Ja, zij zou het zéker zijn, ook al al liet zij het wellicht niet blijken in haar
hooghartigheid.
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Gertrud Faucherre en Hellmuth hadden intussen hun gesprek over de brochure
voortgezet. Toen Hellmuth al pratende toevallig even naar Heinrich Marti opkeek,
zag hij hem daar staan: midden in het schaarse licht der ouderwetse kamer, starend
voor zich uit, het telegram in zijn hand. Als een verdwaasd panoptikumbeeld stond
hij daar neergeplant, en Hellmuth kon niet nalaten hem gemoedelik bij den arm te
schudden. Nu lachte ook Gertrud Faucherre.
‘Kameraad Marti is zeker onder den indruk van de eer die hem te beurt valt.’
Hij kwam weer tot de werkelikheid terug en hoorde hoe Hellmuth hem vroeg of
hij met de benoeming niet ingenomen was.
‘Och.... er zijn.... ik weet niet....’ aarzelde Marti.
Gertrud Faucherre's grote, rustig-grijze ogen keken verwonderd de beide mannen
aan. Hellmuth ontkwam niet aan den indruk die die kalm-indringenden blik op ieder
maakte en zocht een verklaring.
‘Partijgenoot Marti is bang wat te erg in regerings-vaarwater te komen. Hij had
liever propagandisties werk dan die ambtenarij. Je wordt zo gauw een mummie in
de regeringsgebouwen.’
Gertrud haalde licht de schouders op, zweeg even als om haar gedachten te
verzamelen. Haar ogen stonden hoog in hun kassen, het was of zij staarden naar een
ver-verwijderd doel. Juist toen Marti wat fijnere uitleg wilde geven, begon zij te
spreken met een vaste ernstige stem, die iemand onwillekeurig dwong tot luisteren.
Reeds na enkele woorden werd het Marti duidelik, dat deze vrouw ten volle begreep
op welke wijze hij in deze Sinzheimer wereld reeds nu met zijn denken in de knoop
was geraakt. Maar dan vervolgde zij:
‘Ik geloof dat de tijd er in 't geheel niet naar is, om voorkeur af afkeer voor 't één
of ander werk te tonen. De vraag is: wat zijn de gewichtigste posten en hoe bezetten
we die met knappe betrouwbare mensen. We beschouwen nog veel te weinig de zaak
van de radenrepubliek als onze eigen zaak. Als onze bloed-eigen, heilige zaak. Het
is helemaal geen moment om Rantzau of Forster of wie-dan-ook te beknibbelen.
Natuurlik zijn er zakelike verschillen; en alle beginselverdoezeling is uit den boze.
Maar wanneer kameraad Marti anders denkt over sommige dingen dan onze
regerings-vertrouwensmannen’ - zij legde een stillen nadruk op dat woord -, ‘dan
kan hij die overtuiging net zo goed krachtig naar voren brengen als sekretaris van
Norbert Forster als op iedere andere post.’
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Hellmuth voelde dat Gertrud gelijk had. Zo ging het hem altijd, en zo ging het velen
in Sinzheim: als zij had gesproken, was het alsof een druk van de hoofden was
weggenomen. Deze vrouw wilde en kon de dingen niet klein zien. Zij tilde alle kleine
verschillen in een sfeer, waar men weer zag de mooie, sterke gemeenschappelike
stam, waaruit de laag-kronkelige of àl te spat rechte takken waren voortgesproten.
Ook Marti was het, alsof deze eenvoudige waarheden een reinigenden sproeiing
waren voor de onklare beginselen die inwendig elkaar bestookten. Hij keek haar aan,
hun ogen ontmoetten elkander.
‘Ik hoorde zeggen,’ vervolgde zij eenvoudig en zonder de ogen van Marti af te
wenden, ‘dat kameraad Marti iemand is die veel gereisd heeft, talen kent, en die in
het verre Oosten vertrouwd werd door onze vrienden daar. Als Forster bij zijn zware
werk hulp nodig heeft, moet hij natuurlik zó iemand hebben. Alle bij-overwegingen
moeten dan wijken. U bent eenvoudig verplicht dat werk te doen.’
‘Ja maar er was nog een andere mogelikheid. Volkskommissaris Seydl heeft ook
een intellektuele kracht nodig, en....’
‘U vergeet,’ antwoordde zij met enige kantigheid, ‘dat Seydl een hoogstaand man
is, die er niet over dènkt uw hulp aan te nemen, wanneer Norbert Forster u meer
nodig heeft dan hij.’
Een korte stilte verstrakte de kamer-schemering. Van buiten drong flauw het
loei-geluid van een militaire vrachtauto door; het liep tegen val-avond.
‘Ik moet toch straks in de regeringsgebouwen zijn. Dan zal ik meteen aan Forster
zeggen dat u morgenochtend komt. Of kan hij van nacht nog op u rekenen, als hij u
nodig heeft?’
‘Forster is naar het front,’ zei Hellmuth.
‘Hij wordt van nacht nog terug verwacht.’
‘'t Spreekt van zelf,’ begon nu Marti, die zijn houding had hervonden, ‘dat Forster
elk ogenblik van den dag of van den nacht op mij rekenen kan, - wanneer ik mij
beschikbaar stel. Mijn bezwaar was meer: dat ik misschien niet zo bizonder geschikt
was voor dat werk.’
‘De regering meent van wèl. Dat is toch eigenlik genoeg, zou 'k zeggen.’
Een glimlach ontspande haar bijna mannelik-ernstig gezicht, toen zij die laatste
woorden sprak en hem de hand ten afscheid reikte.
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De kamer was bijna geheel duister geworden, toen Heinrich Marti er alleen
achterbleef; alleen met den stroom en den tegenstroom zijner vlietende gedachten.
Welke plaats in Sinzheim was z i j n plaats?
Dien nacht ging hij niet naar bed: het kon zijn dat Forster terugkwam en hem nodig
had.
Op hun kamers moesten Hellmuth en hij zo min mogelik licht branden. Aan alle
verlichtingsmateriaal was groot gebrek, al van het twede oorlogsjaar af, en ook na
den wapenstilstand was daarin geen verandering gekomen.
Daarom sloeg Hellmuth den ander voor naar ‘Astoria’ te gaan, een café dat ook
des nachts heimelik open was. Al een paar maal had Seydl het zogenaamd ‘in de as
laten leggen’ door de rode politie. Maar tevergeefs. ‘Astoria’ was telkens als een
fenix herrezen.
Toen Marti en Hellmuth er samen binnenkwamen, was het twaalf uur en er waren
maar weinige bezoekers. Maar hoe later het werd, des te meer kwamen er opdagen,
en het trof Marti, dat zowel mannen als vrouwen in het algemeen veel beter gekleed
waren dan de bezoekers van het restaurant waar hij den middag met Thea had
doorgebracht.
‘Allerlei volk,’ zei Hellmuth onverschillig. ‘Bourgeoisie die nog 'n beetje geld
heeft verstopt en 't hier komt verdobbelen; en die net doet alsof ze regeringstrouw
is. Jonge zwabbers, die van hun stoel opstaan als de “Internationale” gespeeld wordt.
En dan soldaten en officieren van het rode leger en regeringsambtenaren met hun
liefjes. En allerlei schuim loopt 't er ook door. En dan nog nieuwsgierigen zo als wij.’
Hoe voller het café werd, hoe meer het het onguur-grillige karakter aannam, dat
Heilmuth met enkele woorden had vastgelegd.
‘Komt de regering hier wel eens?’ lachte Marti.
Hellmuth's mond vertrok tot een brede hartelike lach; hij antwoordde dat een
gewezen cabaret-artist als volkskommissaris Alex Sturm er gek genoeg voor was.
De anderen moest men hier niet zoeken. Mensen als Rantzau, Forster, Seydl, Gsell,
dachten enkel en alleen aan werken van den vroegen morgen tot den laten avend. En
de meeste arbeiders voelden evenmin wat voor dat nachtbraken. Er waren
uitzonderingen.... meest jong volk dat vroeger in de bios-
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koop drama's uit het nachtleven had gezien en nu óók eens met nachtvlinders wilde
wijn drinken en tzigane-mopjes zingen. Velen waren in den oorlog geweest; die kon
je 't niet kwalik nemen....
‘Je bent zèlf toch óók in den oorlog geweest?’
‘Ja,’ antwoordde Hellmuth leuk. ‘Daarom zit ik hier ook en neem het mijzelf ook
helemaal niet kwalik.’
Marti keek eens rond. Het overschot van Sinzheim's nachtleven had werkelik zijn
laatste uiterlike praal verloren. Het leven van de-glans-en-de-schijn kon niet eens
meer die glans en die schijn ophouden. Wat een armzalige nachtkroeg! Zij die in
stilte tot de sluiting af tot het fenixspelletje hadden meegewerkt, hadden waarlik te
veel lawaai gemaakt voor een omelet. Heel ‘Astoria’ vervuild en slecht onderhouden,
de vier ongeschoren kelners misten in hunne shabby zwarte rokken wel alle
korrektheid die bij den voormaligen stijl van het Sinzheimer nachtleven hoorde. In
een der hoeken achter verschrompelde palmen, op een klein podium, hokte zo waar
nog een soort tzigane-orkestje. Marti viel het in den loop van den avend op, dat het
bizonder lange pauzes placht te nemen en daarin veel slecht bier verwerkte.
Gemeen-rode gordijnen, portières en doeken hingen op sommige plaatsen aan flarden
neer. Niemand deed moeite ze te herstellen of het pseudo-gobelin wat bij te lappen;
alles zei: het gaat immers ook zó wel. De verlichting was schaars, maar dit bleek
geen overgroot bezwaar. Juist dit halve licht van een paar rood-omfloersde elektriese
wandlampjes gaf nog enigzins de illuzie van een nachtgelegenheid onder het ancien
régime: de illusie die het nieuwe publiek ten slotte in het oude Astoria zocht en maar
half vond.
Tussen twaalf en één uur in den nacht vulde ‘Astoria’ zich meer en meer met de
publieke vrouwen die er ook vroeger hun bestaan vonden. Het meest bemoeiden zij
zich met de officieren en onderofficieren. Dat stond goed; en zij wisten bovendien
dat deze mannen het best betaald werden; zij verdienden meer dan vóór het ancien
régime, en meer dan de ambtenaren der republiek.
De vrouwen behoorden tot de heel enkele mensen en dingen die door de revolutie
met rust gelaten waren. Wel was hun aantal in Sinzheim sterk verminderd, maar die
overgebleven waren, onderscheidden zich in niets van vroeger. En dáardoor, doordat
die vrouwen er zaten en sentimenteel meeneurieden en heupwiegelden en streken
langs handen en schouders der mannen, - doordat zij er
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lachten, vals en echt in soms geslaagde, brutaal-schelle kostuums, het gezicht bedekt
door grove of fijne poeder en schmink - doordat de vrouwenstemmen er als vanouds
driest oplachten en dan weer meesmachtten met de slepende tzigane-wijzen en de
lichamen dansten de doortrapte ragtimes, - doordat zij als vanouds lonkten naar den
door de wol geverfde eersten violist van 't orkestje en dan weer naar een
pas-binnengekomen licht-aangeschoten officier, - doordat die vrouwen er brachten
haar eigenaardige doordringende geur, die bitterzoete mengeling van perversiteit,
veilheid en driestheid.... daardoor had Astoria ten slotte toch behouden het oude
grofzinnelike karakter van een Sinzheimer nachtlokaal, hoe dan ook aangevreten en
berantsoeneerd, hoe dan ook verschameld.
‘Altijd dezelfde tiepe's,’ zei Hellmuth.
‘Wie, - die vrouwen?’
‘Die vrouwen - èn de kerels die hier komen. Dat klubje officieren zit hier iederen
nacht. Die moest Trautwein nodig eens naar 't front sturen. Dan dat ambtenaartje met
die fletse ogen achter z'n grote lorgnet; zijn naam weet ik niet. Dan Hesselmann,
Vogel, Lilienfeld. Daar heb je Barthold Schwarz! Die komt hier uit principe.’
Marti keek hem lachend aan. Hellmuth nam een teug van zijn kop zwarte koffie,
glimlachte toen terug:
‘Ja zeker, uit principe. Hij zegt dat het hem niets kan schelen of de maatschappij
goed is of verrot is, als de arbeidersklasse er maar de macht uitoefent. Aan een etiese
kant van het werk gelooft hij niet. Voor hem is 't alles maar een machtskwestie. Als
nu de nieuwe maatschappij bordelen en nachtkroegen brengt en hij kan daar genieten,
dan doet hij dat. Hij heeft mij ronduit gezegd, dat hij daar altijd naar verlangd heeft,
maar d'r geen geld en geen macht voor had. Nu heeft hij wèl macht en nu wil hij het
leven genieten.’
Een walging steeg op in Heinrich Marti. Doch hij was zich bewust dat de man die
tegenover hem zat, deze dingen niet anders voelde dan hij en daarom vroeg hij enkel
na een korte stilte:
‘Wie is Schwarz?’
Hellmuth wees hem aan. Marti zag een kleine man van even dertig jaar, met donker
uiterlik, dat nog versomberd werd doordat hij in plaats van een boord een hoge
zwart-zijden plastron-das droeg, die eng sloot rondom de slechtgeschoren keel. Zijn
koolzwarte, doffe ogen, troffen hem het meest. Zij deden Marti denken aan die
spiegels uit het sprookje van Andersen, waarvan gezegd wordt
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dat ze alle dingen, ook de schoonste, verlelikt en vervuild in zich opnemen. Onder
zware in elkaar lopende wenkbrauwen, zochten zij voortdurend het rosse nachtcafé
door. Niet in angst te worden gezien, maar als loerend om anderen te betrappen.
Naast hem zat een jonge, slanke nachtvrouw met rossig haar, de mooiste vrouw die
er dien avend in Astoria was; zij keek hem zelden aan: ook haar ogen dwaalden de
kroeg door, maar met een verlopen trek van spot en laatdunkendheid om den mond.
Zij streelde voortdurend, als in gedachten, zijn ravenzwarte haren, doch trok nu en
dan hoog de wenkbrauwen op en glimlachte tegen den oberkelner, als wilde zij dien
aan een afspraak herinneren.
Een jammerlike gewaarwording van mismoedigheid sloeg in Marti op. Hij wist
zich te oud om niet te begrijpen dat aan een nieuwe wereld nog vuil kleeft van de
vroegere, van vele vroegeren; hij was te jong en te zuiver om naar deze omgeving
vluchtig te turen als naar een snel-afrollende film die hem verder niet aanging en die
straks weer voor een andere sensatie zou plaats maken. Hij dacht nog eens na over
hetgeen Hellmuth hem had verteld: sluiting van Astoria door de regering, klandestiene
heropening, oogluikend toelaten....
Hellmuth scheen zijn gedachten te raden.
‘Een smerige, rotte boel is het en blijft 't. Als je 't ding sluit, heb je natuurlik de
schunnigheid niet uit de wereld. Dat weet 'n kind. En toch moesten ze 't zoodje maar
weer sluiten. Alleen....’ hij aarzelde even, - ‘je zit met 't l e g e r , hè?’
Marti begreep. Hij zocht in zijn zakken het nummer van de Manchester Guardian,
en begon, zonder zich om zijn omgeving verder te bekommeren, het artikeltje te
vertalen, waar Hellmuth naar gevraagd had.
‘Goeden avend,’ klonk het achter hem, toen hij zowat tien minuten bezig was.
Aan het naburig tafeltje had de journalistieke neus van Lilienfeld de lucht gekregen
van den ‘Guardian’. Lilienfeld zette zich bij Marti en Hellmuth en met de vleierige
en opdringerige belangstelling aan ras en aan beroep eigen, hoorde hij Marti zoetjes
uit over zijn Sinzheimer indrukken, over Zwitserland en over Marti's persoon. Rondom
de laatste bleef hij draaien en snuffelen, telkens door schijnbare openhartigheid en
geestigheden, kleine uitlatingen provocerend. De lange zijige golf van zijn blonde
kuifhaar boog zich
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dan voorover en de blomzoete stem weekte dan vertrouwelik aan Marti's oor. Telkens
trachtte hij ook Hellmuth in het gesprek te betrekken, doch die schepte er behagen
in, onverschillig achterovergeleund, den journalist stil te blijven uitlachen.
‘Lex Sturm is er van avend niet, hè?’ grinnikte Lilienfeld.
Hellmuth schudde kort van neen, vanuit zijn veilige hoek. En toen Marti vermeed,
de door Lilienfeld gehoopte vraag te stellen, of dan Sturm hier ook wel eens kwam,
vulde Lilienfeld zelf maar aan:
‘Hij is hier geweest! Een paar keer al. Geloof maar dat 't z'n ouwe bohême-hart
goed deed.’
‘Noemt u d i t hier.... bohême?’ vroeg Marti scherp.
Lilienfeld lachte zijn zoetsappig-verdoezelende lach:
‘Ach wel nee, kameraad: je moet mij goed begrijpen.’ Opdringerig hield hij Marti
vast bij de lapel van diens colbert. ‘Bohême is natuurlik wat ànders, héél wat ànders.
Maar van het cabaret artistique naar het nacht-cabaret is dikwels een kleine stap; nog
kleiner dan die van het sublieme tot het ridicule, hè-hè-hè! - Maar Sturm was goed!
Ah! hij was een zeldzaam goed cabaret-artiest. Is 't niet Hellmuth?’
Deze haalde de schouders op en antwoordde toen quasi-ernstig dat een arbeider
geen verstand had van die dingen; Lilienfeld moest hem er dus maar buiten laten.
Maar Lilienfeld had het erop gezet Marti te amuzeren. Hij kon dezen aankomeling
misschien later nog eens nodig hebben: voor 'n inlichting, voor een hoofdartikel in
zijn blad, misschien voor wat ànders. Hij haalde uit zijn zakportefeuille een
krantenknipsel, zijn zeegroene oogjes glunderden klein achter de lorgnet, toen hij
zei:
‘Lees dat maar eens. Dat droeg hij in zijn goeie tijd avend aan avend voor in zijn
cabaret “die Zehnte Muse.” En met geweldig succes!’
Heinrich Marti las:
‘'s War einmal ein Revoluzzer
Im Zivilstand: Lampenputzer.
Ging im Revoluzzerschritt
Mit den Revoluzzern mit.
Und er schrie: ‘Ich revoluzze,’
Und die Revoluzzermütze
Schob er auf das linke Ohr.
Kam sich höchst gefährlich vor.
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Doch die Revoluzzer schritten
Mitten in der Strassen Mitten,
Wo er sonsten unverdrutzt
Alle Gaslaternen putzt.
Sie vom Boden zu entfernen,
Rupfte man die Gaslaternen
Aus dem Strassenpflaster aus,
Zwecks des Barrikadenbaus.
Aber unser Revoluzzer
Schrie: ‘Ich bin der Lampenputzer
Dieses guten Leuchtelichts.
Bitte, bitte, tut ihm nichts!
Wenn wir ihm das Licht ausdrehen,
Kann kein Bürger nichts mehr sehen,
Lasst die Lampen steh'n, ich bitt!
Denn sonst spiel ich nicht mehr mit!’
Doch die Revoluzzer lachten,
Und die Gaslaternen krachten
Und der Lampenputzer schlich
Fort und weinte bitterlich.
Dann ist er zu Haus geblieben
Und hat dort ein Buch geschrieben:
Nämlich, wie man revoluzzt,
Und dabei doch Lampen putzt.

‘Zo'n vent voelt zich hier tuis als een vis in het water,’ sprak Hellmuth, toen Lilienfeld
na 'n paar kleffe handdrukken weer van hen weg was gegaan. ‘Goed dat je hem niet
te veel verteld hebt, want....’
De rest van zijn woorden werd bedolven onder het refrein van een operette-deun
die door alle bezoekers hoog werd meegegalmd. De maëstro van het roodgerokte
tzigane-orkestje was al spelende van zijn mannen weg geslopen en bewoog zich
vedelend onder de mensen. Bij elk glissando zijner snaren gleed ook zijn verlakte
schoen een stap verder over het versleten kersrode tapijt. Nu bleef hij al spelende
staan voor de rossige slangevrouw waar Schwarz mee zat en vedelde voort, haar
lokkend, gelijk de speelman-Dood op middeleeuwse schilderijen. Zij weerstond zijn
blik door een nog
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scherper minachting om de mondhoeken te markéren. Dit duel hield enige minuten
aan, boeide heimelik de ongezonde fantasie der vrouwen en mannen die erom heen
zaten. Want het was immers 'n paar weken geleden nog gebeurd, dat - triomf voor
den violist! - éen der jongere meiden in tranen was uitgebarsten, omdat hij zo
sentimenteel-kwelend vóor háar wiegde zijn viool.
Nog later in den nacht werd er door drie of vier paren gedanst, gestept: meest
militairen met bruut-lachende vrouwen. Gretig gleden de lichamen tegen elkander,
de rossige vrouw van Bartold Schwarz boog zich bijwijlen zo driest achterover, dat
de blanke vormen van haar borsten bloot kwamen. Er werd geschreeuwd, gelachen,
aan een schemerhoektafel werd met een kleine, bleke, broeierige vrouw gestoeid,
die hoog-opgierde haar kietellach door het rosse, dik door-walmde lokaal.
‘Ik wou nog even langs het paleis gaan,’ zei Marti toen beiden tegen tweeën opstapten
met het loom gevoel van mensen die half vergiftigd zijn door een vreemd-onsmakelik
gerecht.
‘Misschien is Forster terug gekomen.’
Hellmuth knikte toestemmend. Zij liepen de stikdonkere verlaten asfaltstraten van
Sinzheim door, waar hol opklonken hun voetstappen tegen de hoge, nachtelike huizen.
Zij spraken weinig. Hellmuth wilde nog even een gesprek beginnen over het
ontdekte komplot van Turn und Taxis, von Trotha en de anderen. Ook die bende had
zich nu en dan nog in de Astoria gewaagd. Doch Marti wist niet te antwoorden en
het opgeworpene zakte weer langzaam neer.
Tegen half drie staken zij het grote voorplein over, waar zij de goed-bewaakte
machinegeweren in de verre hoeken als een dreigement in het nachtelik-stille duister
ondergingen. Zij dienden zich aan bij de hoofdwacht, waar éen lantaren brandde
onder holle poort. Een schamele rij van tien mensen stond reeds te wachten voor het
dageliks spreekuur van Rantzau dat eerst des morgens half elf begon...
Na een kwartier dook de uitgestuurde soldaat weer op uit het donker der marmeren
binnentrap: de volkskommissaris Norbert Forster was een half uur geleden
teruggekomen. Hij werkte in zijn kamer.
Heinrich Marti werd onmiddellik tot hem toegelaten.
(Wordt vervolgd)
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Horatius Zangen vertaald door Jaap van Gelderen
Tweede Bundel
XIV Vergankelikheid.
Aan Postumus.
Wee, mijn Postumus, vliedend,
mijn Postumus, vliedend verglijen de jaren,
en halt! niet kunt ge gebieden,
noch kan het uw vroomheid, noch kan het uw braafheid,
de rimp'lende druk van hun stempel,
en d'ouderdom niet aan uw drempel,
de dood niet aan wie ge ten slaaf zijt!
Neen, gij zult hem niet weren, met drie hekatombe' al de dagen der jaren,
mijn vriend, niet Pluto bezweren,
de traanloze Pluto die tranen niet roeren,
wiens sombere waat'ren omwindend
drievoudige Geryon binden
en Tityos reuzig omsnoeren.
Die, - die moeten wij alle,
die waat'ren, van oever tot oever bevaren
en al der aarde vazallen
die leven om d'aarde en leven van d'aarde:
wij alle of d'aarde' in dit leven
ons koningsmacht hebbe gegeven
of dorperlike' armoede baarde.
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't Baat niet, nòg zo behoedzaam
voor 't bloedige spel ons van Mars te bewaren, 't loeiend rif, waar verwoed slaan
te gruizel der Adria zeeën, te mijden, het baat niet, ons lichaam te willen
beschutte' om van herfstlike grillen
des zuiders geen schade te lijden.
Heengaan moeten we' en schouwen
de slepende went'ling der pekzwarte baren,
Cocytus' kronk'lende rouwe; en schouwen de schare van Danaus' kind'ren
de' in schande gevloekten, - en heengaan
waar Sysiphus' zwoegende treebaan
geen lengten van tijden vermind'ren.
Láat: hof, huizing en land, en
het minn'like bijzijn der gade - laat varen!
En weet: van alle de planten
die zorg'lik ge kweekt, hier te tooien uw leven,
volgt geen dan de haat'like heester:
Cypres, de geschuwde, zijn meester
van gister, zijn meester-voor-even.
Spillen zullen de erven
de wijn die gij meendet met sleut'len te sparen
en honderd sloten; en verven
zal hij die het waard is, wijl 't waard hem naar waarde' is
uw vloer met wat úw schat geweest is:
dat glorierijk rood, dat de feestdis
der taaf'lende priesters niet waard is!
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XV Nieuwe weelde en oude zeden.
Maar enk'le bunders nog en 't staat àl vol
van praalpaleizen de ploeg moet deizen;
en vijvers allerwege', of wijder zwol
de wijdte van 't Lucrijnse meer.
Dra prijkt de ahorn naakt, waar huwliks-teer
om d'olm zich slingert
en rankt de wingerd.
En waar d'olijfgaard vrucht en baat weleer
een eerder meester rijk'lik schonk,
daar sprenkelt dra zijn geur violenpronk
en mirtwaranden
en allerhande
welriekend neusgerief, - de lauwertronk
verdicht zijn lommer tot een dak
ten schut dat niet éen zonnespeerpunt stak:
Niet naar de woorden
is 't die wij hoorden,
dat Romulus, dat ruige Cato sprak! der vaad'ren zede was zo niet!
Gering was hun des eenlings goed. En niet
gold hun de ene,
doch 't algemene Geen eenling sloot de koelte' in zijn gebied,
ving d' eigen wind in eigen hal.
De wet verbood hem 't riet, waar 't bij geval
langs slote'en paden
wies, te versmaden, doch blanke steen voor stadstooi hun beval
te houwe', en voor der goden hal.
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XVI Gemoedsrust.
Aan Pompeius Grosphus.
Rust en respijt! is de bee
van de ziel
die in d'opene zee
de storm overviel,
wen roetzwarte dampen
de maan omfloersen,
geen flonk'rende sterren
de zeeman van verre
veilig meer koersen
als leidende lampen.
Rust en respijt! daarom bidt
ook al brandt
het bloeddorstige hitt'
'et Thraciese land;
Respijt, - o, de hoop is 't
van Meden, blinkend
in rusting; - maar neen, en
voor purper noch stenen
Grosphus, voor 't klinkend
metaal - niet te koop is 't!
Schatten toch niet, noch de staf
noch de bijl,
die de consuls vooraf
gaan, leidde' ooit ten heil,
noch doortocht ooit braken
door d'eigen volken
der ziel in beroering,
noch zorgen bezwoeren,
warr'lend in wolken
om 't lijstwerk der daken.
Karig bedeeld leeft tevree
wie de dis
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dekt met vaatwerk, waarmee
der vaderen dis
eens schamel getooid was; smettende zorgen
verjagen zijn sluimer
niet, of hij nog ruimer
tasten kon morgen,
of heden berooid was.
Kort is het leven, Wat dan
onze kracht
maar verspild, plan na plan
bedacht en betracht?
Wat gaan we, waar welven
zich andere luchten
en koest'ren de landen?
Kan al, wie zich bande,
't vaderland vluchten,
wie vliedt ook zich zelve?
Pantser uw schip, - mee aan boord
klimt uw zorg,
en vaart met u voort,
uw knagende zorg,
die niet om het jagen
van ruit'ren poost, en
die 't wint van de hinde
en 't wint van de winden
jachtend van 't oosten
de zwiepende vlagen.
Vreugde' om het heden versmaadt
wat daarna
komt, te weten en laat
de kommer voor spa;
wordt bitter de beker,
hij houdt hem tegen
de lichtlucht, de milde,
de glimlach doortrilde; -
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waan dan geen zegen
alzijdig verzekerd!
Jong nam Achilles de dood
in zijn fleur,
en Tithonus verdroot,
versleet uit den treur
de lengte der jaren; en licht kan mij de
fortuin, die 'k niet vraag, die
ik wacht noch bejaag, die
U hij ontzeide,
de toekomst bewaren.
Uwer zijn kudden en vee
zonder tal
dat daar loeit rond uw stee, en Uwer de stal
waar U slechts ter ere
het renpaard brengt zijn
gehinnik, het paard dat
ik 't circusspan waard schat, dubbel-gedrenkt zijn
in purper Uw kleeren.
Mij heeft de Parce, die nooit
heeft gefaald,
niet verrijkt, noch berooid,
haar schulden betaald:
Mijn luttele pacht en
wat land, een weinig, wel iet van 't ijl leven
in Grieken-zang bevend, En het venijnig
gemeen te verachten!
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XVII Troost in trouw.
Aan Maecenas.
Waarom, Maecenas foltert gij mijn ziel
met weeklacht totterdood?
De Goôn niet, en wen Hun niet mij, geviel,
dat gij, o wijdse tooi, o zuil en schraag
mijns levens tot de dood
vóór mij de weg zoudt vinden naar omlaag.
Wee, dat een slag vóór 't rijpen van de tijd
mijn halve zijn versloeg!
Waartoe dan nog met wat mij bleef gebeid!
Wat bleef, - mij zelf niet lief, mijn zelf niet meer,
voor 't leven niet genoeg....
Zo velle dan die Dag ons beide neer!
Dit zij een eed, en waarlik zwoer ik niet
een meineed voor een eed:
wij zullen gaan, àl wen gij 't gaan bediedt,
àl waar gij 't wijzen moogt, te zamen gaan en gaat gij vóór, zo weet
gezworen makkers ons ter laatste baan.
Dan zal geen laaiing waar de vuurtocht krijst,
Chimaera's ademgloed, geen Gyas, of hij, honderdarmig, rijst,
mij immer sleuren van uw zij; - zó zij 't
en zàl 't zijn, want dit móet
naar richtende' almacht en naar schikbeleid.
Was het de Weegschaal, die mijn leven bond, of gruwb're Schorpioen,
die 't machtigst was in mijn geboortestond? Had daar der westerwaat'ren dwingeland,
de Steenbok, 't meest van doen? Eén ding is wis: in wonderbaar verband
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glanzen ons beider levensstarre' ineen.
Gij werd Saturnus' ban
door Jupiter, die 't boze licht weerscheen
en 't wiekend noodlot stormde in zijn vlucht,
ontrukt, - toen dreunde van
het volksgejuich 't teater vol gerucht.
Mij sloeg een stam op 't hoofd - 't was uit waar 'k lag maar Faunus hief de hand,
der lettervrienden vriend, en brak de slag.
Gedenk en kwijt dan, wat g'aan d'altaarvlam
aan offers hebt verpand
en tempelbouw! - ik slacht mijn simpel lam.

Groot Nederland. Jaargang 20

178

Nora.
I.
In het Westen verstierf de purperen gloed, waarachter de zon was schuilgegaan. Nog
viel een rossig schijnsel over de weiden, lichtte over het bosch in de verte, dat vol
wonderlijke perspectiven leek. Maar langzaam verbleekte de wolkenbrand, de pracht
trok weg en Beresteijn's park lag zwart en stil onder de hooge boomen in den
zwijgenden rust van den vallenden avond.
Emilie had een oogenblik over het houten hekje geleund, dat het terrein van
Beresteijn van den landweg afsloot. Een lichte huiver doorvoer haar. Nu, dat de zon
was heengegaan, sloeg een kilte om haar heen en opeens, bedacht ze, dat ze hier niet
langer blijven wilde, met dat melancholieke kikkergekwaak in haar ooren.
Haastig sloot ze het hekje en wendde zich om. Als een zwaren, donkeren mantel
omving haar het dichte hout, en haar oog dat nog den zonneluister in zich droeg,
staarde, een oogenblik blind, in die groene duisternis.
Toen liep ze vlug door, over de vochtige paadjes van het achterboschje, dat overdag
vol vogelgeluiden was, nu stil, en bewegingloos daar stond, wachtend op den nacht.
Als kinderen, toen zij pas op Beresteijn gekomen waren had een oude keukenmeid
hen bang gemaakt voor het achterboschje: - - - ‘Daar liepen 's avonds kwaadwillige
mannen rond, die loerden op kleine meisjes. Wie stout was geweest, namen ze mee.....’
Langen tijd hadden ze hun schrik voor het boschje behouden. En eens toen Fee haar
pop verloren had, waren ze zeker geweest, dat die in het boschje werd vastgehouden.
Zij en Nora, waren gaan zoeken, met popelend hart, op bange voeten. Maar ze hadden
niets gevonden.
Emilie had een vluchtig lachje voor die oude herinneringen, die onwillekeurig
haar geest beslopen. Beresteijn was er vol van. Het oude witte huis met zijn lange,
groene lanen, bewaarde in de stille rust van zijn afzondering, zoovele dingen, waarvan
het leven de herinnering had uitgewischt. Het had gezien het lief en leed van ge-
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slachten, die waren voorbijgegaan en in de zwarte toppen der boomen, voer de
geheimzinnige fluistering van die voorbije dagen.
Het spreidde een sombere geest, als van drukkenden ernst over het afgelegen
buiten, zelfs op dezen lichten Meiavond, dat de boomen stonden in hun jonge lentetooi
en de struiken knopten en bloeiden.
Emilie voelde niet den weemoed van het haar omringende. Zij ging met vasten
stap door de hooge lanen naar huis, en haar neusje snoof den geur van seringen en
versch hout.
Beresteijn was haar thuis geweest van af dat zij, drie zusjes, na Mama's dood, door
hun vader hierheen gebracht waren, om op het oude goed te worden opgevoed. Ze
kende er iedere struik en ieder sprietje, het park was vol dierbare plekken, waar zij
gespeeld hedden, als kinderen, altijd met hun drieën alleen, Nora, zij en Fee......
Toen wist zij weer, dat het eigenlijk alleen aan Nora was, dat zij onbewust den
heelen tijd had loopen denken. Het had vandaag achter al haar denken gestaan, het
weten dat morgen Nora komen zou om niet weer heen te gaan.
Emilie begreep nog altijd niet, dat besluit van Nora, op eenmaal haar leven in den
Haag en al wat haar daar bond, te laten varen, om thuis te komen, voor goed op
Beresteijn. Ze wist immers hoe Nora 't nooit had kunnen uithouden hier. Om
Grootmama hield zij zich in, en om haar ouden vader, die haar altijd miste, maar als
zij met hun drieën alleen waren, dan strekte Nora de armen wijd, boven haar hoofd,
en noemde Beresteijn een levend graf.
‘Ik zou hier doodgaan,’ geeuwde ze landerig.
Fee keek dan angstig om zich heen, verontrust door Nora's luide klacht.
‘Spreek zoo hard toch niet, Nora.’ En heimelijk vonden zij en Emilie 't dan wel
rustig, als Nora maar weer was heengegaan. Zij hadden nooit van haar begrepen, die
rustelooze ongedurigheid. Wel misten zij in huis Nora's bewegelijk persoontje, haar
scherts en haar lach, die leven blies door de stille kamers.
Nooit had Nora, als zij, zich kunnen schikken op Beresteijn. Ze waren heel jong
geweest, toen hun moeder gestorven was. Voor Fee, de jongste, bestonden geen
andere herinneringen, dan de groote, groene kinderkamer op Beresteijn en het dikke
boek met de Bijbelsche platen en verhalen, waaruit grootmama op Zondagmiddagen
hen boven kwam voorlezen. Emilie, gemakkelijk kind van zes, met groote blauwe
oogen en lang zijdeachtig haar, had zich gauw en graag
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gehecht, zij werd verwend als grootmama's mooie kleindochtertje, dat altijd en van
iedereen haar zin kreeg. Meer vroeg ze niet en ze vonden haar een allerliefst kind,
heel anders dan Nora, 't twee jaar oudere zusje, die zich met haar ongedurigen,
bewegelijken aard niet voegen kon, in dit nieuwe leven, waarin zij niet thuis hoorde.
Ze kon niet vergeten, hun zonnig vroolijk huis in Haarlem, al de bewegelijke
afwisseling van haar schoolleven. Beresteijn, met zijn sombere, diepe kamers, en
uitgestrekt park, waarin hun kinderstemmen het eenig gerucht waren, gaf haar het
gevoel van een stille, groene, gevangenis. Haar waakzame, altijd op iets nieuws
gespitste geest moest zich een uitweg zoeken in den eentonigen sleurgang der
ononderbroken dagen. Zij was lastig en zon op ondeugende streken. Geprikkeld tot
verzet, de eindelooze lesuren, dat zij en Emilie een slap en weinig boeiend onderricht
ontvingen van de oude gouvernante, aan wie Grootmama de opvoeding van de drie
zusjes had toevertrouwd. Altijd was het Nora, die stout en ongehoorzaam was geweest,
de kleintjes ophitste tot kattekwaad en overtredingen. Juffrouw Stuwer strafte streng,
soms onrechtvaardig 't kind, dat zij altijd aan haar zwakken band ontsnappen voelde.
Scènes volgden met het balsturige, dwarse meisje, dat in haar opvliegendheid harde,
brutale dingen zei, in dolle drift naar beneden holde, om bij Grootmama haar
opgestapelde grieven te ontlasten. De oude vrouw, die wel te begrijpen en te troosten
verstond, toch altijd eindigde met een verwijzing naar den verschuldigden eerbied
voor juffrouw's Stuwer's gezag......
Nora schreide lang en heftig. Ze wilde niet bukken voor juffrouw Stuwer, in wie
zij niet haar meerdere zag. Ze had uitbarstingen van droefheid, om al 't nare hier op
Beresteijn, en dagen lang treurde zij stil en in zich zelf gekeerd om haar moeder, die
zij als oudste, steeds het smartelijkst had gemist. Vroeger had ze nooit zoo ondeugend
en lastig hoeven te zijn, dacht ze soms, in een onbewust verlangen van begrepen te
worden. En in een behoefte aan warmte sloeg zij dan op eenmaal, met een opwelling
van berouw haar armen om juffrouw Stuwers hals; zich teleurgesteld terugtrekkend
daarna, omdat het toch niet gaf, wat zij verwacht had. Juffrouw Stuwer's slappe zoen
verraadde onbewust den schuwen tegenzin voor Nora's onstuimige liefkozingen, die
zij evenmin vatten kon, als haar opstandige buien.
Nora had in die dagen maar één lichtpunt: het waren de bezoeken, die haar vader
van tijd tot tijd op Beresteijn bracht. Dit waren de
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feestdagen, die de eentonige stilte luisterrijk onderbraken, voor Nora den tijd
verdeelden in even zooveel tijdvakken van verlangend uitzien en terugleven in
herinnering. Nora had een vereering voor Papa, den knappen militair, die in den geur
van zijn kleeren, in den klank van zijn diepen, donkeren stem, op eenmaal iets
meebracht van vroeger.
Ze hoorde hem vertellen aan Grootmama van zijn leven, zijn vrienden; hij praatte
van dingen, die zij niet kende, en begreep, maar zij luisterde stil met gretige
belangstelling. Het bleef alles in haar gedachten hangen, en voerde haar verbeelding
naar een wereld, die ver lag van Beresteijn. Soms op eenmaal keerde Papa zich om,
en zag haar zitten, haar oogen vol aandacht op nem gericht en 't verwonderde hem,
dat zij nog in de kamer was, en niet ging spelen als Emilie en Feetje.
‘Wat zit jij daar nog, kind?’
‘Ik luister naar U,’ zei ze dan verlegen op eenmaal.
Met haar bruuske vroolijkheid, sprong ze meteen op zijn knie, hij ving haar lenig
figuurtje in zijn armen en zij schudde haar blonde haren heen en weer, boog heel
diep achterover, om dan ineens weer recht te zitten.
‘Ik wou, ik wou.... dat ik met u mee mocht,’ zei ze dan, zich aan hem klampend.
Haar spontane hartelijkheid trok hem, den egoïsten, in zich zelf gekeerden man,
na den dood van zijn vrouw, weinig liefde meer gewend, met half verwonderde, half
gevleide belangstelling naar zijn oudste. Hij gaf weinig om zijn kinderen, stond ook
volslagen buiten hun levensfeer, maar als hij kwam streelde hem haar vurige
blijdschap.
Hij voelde wel, bij Nora gold het niet de doos lekkers, die hij bracht om hem zèlf
was 't haar te doen, en haar pittige vroolijkheid en dwaze opmerkingen amuseerden
hem. Hij hoorde wel een enkele maal klachten. Zijn moeder zeide 't hem, op haar
eigen verschonende wijze, dat Nora driftig en soms heel brutaal kon zijn, maar hij
maakte er zich altijd met een ongeduldig, afwerend woord af. Hij wilde met zijn
kinderen spelen, voor tijdverdrijf, als de stille Zondagen op Beresteijn wat lang vielen,
de opvoeding liet hij aan anderen over. En au fond kende hij Nora zoo min als zijn
andere kinderen.
Toen Nora, bijna volwassen, voor 't eerst bij hem kwam, met het verzoek haar
naar den Haag te laten gaan, waar ze de teekenacademie bezoeken wilde, had hij
haar verbaasd, toen gegriefd aangehoord.
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Hij was teleurgesteld. Zijn gezondheid noodzaakte hem in die dagen den dienst te
verlaten, en de tijden, die hij niet buitenslandsch doorbracht met kuren voor zijn
rheumatiek, wilde hij op Beresteijn afgeleid worden, door Nora, die knap en geestig
was opgegroeid. Narrig had hij zich verzet in kregele weerzin zich te moeten bemoeien
met iets, dat hem niet interesseerde. Maar Nora had volgehouden. Ze pleitte
hartstochtelijk voor haar eenmaal uitgedacht plan. Ze kón, ze wilde niet langer op
Beresteijn blijven. Ze had wel medelijden met den vroeg-ouden vader die eenmaal
haar ideaal geweest was, maar sterker dan dit gevoel leefde in haar de begeerte zelf
te leven. Grootmama sprak in zachtheid een woordje mee en Nora merkte verrast in
die dagen, dat haar hulp kwam van die kant.
Begreep Grootmama iets van haar verlangen, het leven te kennen? Grootmama,
die lang geleden, zelf ook jong geweest was?
Ten slotte was de majoor gezwicht. Tegen zijn zin, had hij den broeder van zijn
overleden vrouw verzocht Nora eenigen tijd in huis te nemen. Haar blijde
dankbaarheid was hem een wrange voldoening. In 't besef van zijn plicht gedaan te
hebben, begroef hij zich al jichtiger en gebrekkiger wordend, bij zijn moeder op
Beresteijn. Moeilijk zijn teleurstelling verkroppend, dat hij nu op zijn reizen naar
Wiesbaden, Emilie tot gezelschap had, die met haar zelfbewuste schoonheid, overal
bewondering wekkend, wel zijn ijdelheid streelde, maar veel minder amusant was
dan Nora.
Nora was gelukkig geweest. Het nieuwe leven had stormenderhand bezit van haar
genomen. Het had haar opgenomen en voerde haar mee in zijn maalstroom van steeds
wisselende wederwaardigheden. Haar dagen waren gevuld met cursussen, met
lezingen, met menschen zien, en steeds vlugger verliepen de jaren ongemerkt van 't
een in 't ander overgaand. Op Beresteijn kwam ze alleen, als haar verlangen haar
dreef naar de stille, zwarte figuur van Grootmama, die een rustpunt was in haar
ongedurig, afwisselend leven, of medelijden haar noopte haar vader te gaan zien,
wien de jaren hadden verbitterd. Op zulke dagen stortte zij haar verhalen uit over de
huisgenooten. 't Scheen of zij niet op konden houden met praten. Nora bracht een
geest van verfrissching mee. Zij wierp de dagen omver, jachtend tenslotte alweer
naar den laatsten, als haar ongedurigen aard haar terug deed snakken naar haar werk
en de stad. Al gauw beklemde haar den eentonigen eenvoud op Beresteijn, waar de
dagen voorbijgingen,
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zonder veel gebeuren van buitenaf. Fee was er het zonneschijntje, en Emilie de
prinses. Grootmama fijntjes, boog almeer voorover, en Papa, volslagen invalide,
kwam niet meer uit zijn rolstoel.
‘Wat was dat voor gril,’ dacht Emilie, die Nora plotseling terugvoerde tot hen?
Met Nora wist je nooit, hoe je 't hadt en even vlood over haar gezicht het superieure
lachje, van zich zelf rustig en volkomen evenwichtig te voelen.
‘Dan kom ik, als mijn cursus afgeloopen is, maar weer thuis,’ had Nora geschreven.
‘Tenminste als U mij hebben wilt....’
De brief was aan Grootmama gericht geweest en Emilie had behoedzaam de
blaadjes glad gestreken, voordat ze opzag en haar oogen, in lichte verwondering, die
van Grootmama ontmoetten.
‘Bedoelt ze voor goed, denkt U!’
Grootmama strekte haar hand uit, om den brief terug te ontvangen. ‘Ik had haar
geschreven....’ bezon ze zich, dat het huwelijk van jou en Carel nu op half Juli bepaald
is..... en dat het voor Feetje nu wel heel eenzaam worden zal, op Beresteijn....
Misschien, dat ze dàt.....’
‘Nee....’ dat geloofde Emilie niet, maar ze zag wel, aan den glans op grootmama's
gezicht, dat het de oude vrouw genoegen deed, en 's avonds vertelde zij Fee, wat
Nora geschreven had.
‘Ik vind het wel goed, als ik weg ben, is er tenminste nog iemand..’
‘Ja,’ zei Fee, niet graag herinnerd aan den tijd, dat Emilie heen zou gaan. ‘Als
Nora denkt, dat ze 't kan....’
Dat was het. Ze stonden een beetje ongeloovig beiden tegenover deze nieuwe
bevlieging. Grootmama had nog aan Nora geschreven, hoe zij geen van allen een
opoffering van haar wenschten, maar Nora had alleen geantwoord, dat zij ernaar
verlangde weer bij hen terug te zijn, en geen verdere redenen opgegeven. Ze waren
't van haar gewend, dat zij onverwacht en naar haar eigen inzichten handelde.....
Grootmama, schudde haar hoofd en had niet veel meer gezegd. De majoor, in stilte,
verheugde zich op deze kleine afwisseling in zijn dor bestaan, en boven wachtte
Nora's oude kamertje. Fee had bloemen gezet op het toilettafeltje, en een paar kussens
waren nieuw overtrokken......
Emilie was 't voorplein overgestoken, dat tusschen twee rijen bloeienden geraniums
in potten, naar de breede voordeur leidde. Onder aan den stoep stonden twee zware
fuchsia's met volle neergebogen kronen, overvloedig te bloeien.
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In de schemerlichte voorkamer legde de oude mevrouw van Rhoode haar patience.
Haar zoon staarde in den al donkerenden tuin, en in den breeden vensterbank boog
Fee haar donker hoofdje over een haakpatroon, dat ze uittelde voor juffrouw Koosje,
de oude huishoudster.
‘Wat is 't hier donker,’ ontviel Emilie.
‘Waar blijf je zoolang?’ sloeg wrevelig de stem van den majoor in de kamerstilte
uit, altijd onrustig als hij iemand mistte.
‘Ik vind het zonde, om met zoo'n mooien avond in huis te zitten,’ antwoordde
Emilie onverschillig, haar sierlijk blond hoofdje achterover werpend.
Hij wreef zijn smalle witte handen tegen elkaar.
‘Ik heb 't den deelen dag nog niet warm gehad. 't Wordt nu vochtig ook. Fee doe
dat raam dicht, en geef me liever wat thee. Je bederft daar je oogen.’
Fee, gracieus lenig figuurtje, kleiner dan Emilie, gleed van den vensterbank af.
Over den tafel trok ze het zware mahoniehouten theeblad naar zich toe, en vulde de
kopjes. Iederen avond zette Willem ouder gewoonte het theeblad op Grootmama's
plaats, toch was het langzamerhand regel geworden, dat Fee deze gewichtige post
op zich nam.
Emilie zocht in de zilveren trommeltjes.
‘Zijn er nog chocolade wafeltjes, Grootmama?’
‘Ik weet het niet, kindje, kijk maar eens in het hoekkastje.’
‘Ze zijn op,’ wist Fee, vlug en geruischloos bewegend door de groote kamer met
zijn zware meubels langs donker behangen wand. Voorzichtig maakte ze een plaatsje
vrij op 't door couranten en tijdschriften beladen tafeltje naast den rolstoel.
‘Uw thee, Papa.’
Hij strekte er zijn hand naar uit, liet hem meteen slap en onwillig weer zakken.
‘Veel te slap, kind! Ik begrijp niet, waarom je er toch altijd zooveel melk bij giet!’
Ontstemd leunde hij weer achterover. Zwijgend nam Fee het kopje terug. Ze sprak
nooit een woord tegen. Met haar eigen, begrijpend lachje, dat soms opeens een
vroeg-oude uitdrukking gaf aan haar kinderlijk gezichtje, schikte ze zich naar den
willekeur van zijn eischen en grieven.
Emilie leunde op haar ellebogen, en zag licht geërgerd, hoe Fee de thee mengde
aan het groote blad.
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‘Moet Papa nu opeens weer sterke thee hebben?’
Fee ging haar voorbij. ‘Is 't zoo niet beter, Papa?’
Er was een blijmoedige streeling in haar stem, die hem altijd weer ontwapende.
Hij knikte even: ‘Dank je.’
Het was iets onmisbaars voor hem geworden, die zachte hulpvaardigheid van zijn
jongste, die hij als een voortdurende koestering, om zich heen voelde. Hij wist: Nora
amuseerde hem, voor Emilie had hij een zeker ontzag, dat haar zelfbewuste
gedecideerdheid hem afdwong, maar wat hij voor vrouwelijke zorg en toewijding
op zijn somberen ouden dag ontving, dat kwam van Fee, die hij altijd de minst
belangrijke van de drie gevonden had.
Diep, in de geslotenheid van zijn verbitterd gemoed waardeerde hij dit, maar hij
kon niet laten kribbig tegen haar uit te vallen, en zijn lastig humeur maakte Fee haar
taak niet gemakkelijk.
Emilie was bij Fee in den vensterbank gaan zitten, samen zagen ze uit, in de klare,
vroege Meilucht, waar tegen 't nieuwe blad der beuken in den laan, heldergroen
afstak.
Fee's smalle bruine handje streelde het zacht bewegend poezenlijf, tot een balletje
gerold in haar schoot.
Emilie's oogen tuurden vol aandacht naar het einde van den laan. Op dit uur bracht
de post meestal een brief van Carel, en Emilie wachtte met een trotsch lachje in de
verzekerdheid van haar geluk. Hij schreef haar iederen dag, en zijn brieven waren
vol gloed en vol verlangen.
In de kamer achter hen werd het al donkerder.
‘Negen, Tien, Boer,’ telde Grootmama zacht.
De kaarten vormden een lichtplek op de groote donkere tafel.
‘Ik wou dat het licht op mocht....’ zei Fee.
Emilie was opgestaan. Ze had de postbode zien aankomen. Zijn stappen snerpten
over den steenen stoep.
Met een zwaren galm ging de bel over in den gang.
‘Eindelijk,’ zuchtte de majoor verlicht.
Willem kwam met de brieven binnen, deelde uit, als iederen avond.
Een brief met een rouwrand voor de oude Mevrouw....
De couranten waren voor Papa....
Eén voor de Freule.
‘Breng meteen den lamp Willem,’ verzocht Grootmama.
De kaarten werden opgeborgen, Grootmama haalde een tapisserie werkje voor
den dag, verzocht Feetje de kleuren uit te kiezen, en de
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steken te tellen. Willem rolde den stoel van zijn meester bij de tafel, sloot de zware
luiken en trok de gordijnen dicht, met strakken blik, het grijze hoofd gebogen, heel
zijn geruischlooze persoonlijkheid bewegend als een automaat. In den vredigen kring
rond de tafel, boog Emilie's hoofd over den brief.
‘Maakt Carel 't goed, Emilie?’
‘Best Grootmama, dank U.’
Met een verstolen lachje om haar mooi rond mondje, stak Emilie den brief weer
in de enveloope, haalde haar handwerk voor den dag. Welbehagelijk streek haar
slank vingertje over de glanzend witte letter op 't zachte damast. Een mooi gekrulde
H. De R kwam er straks doorheen. H.v.R. Heymerduinen-van Rhoode.
‘Mooi kindje,’ prees Grootmama, en Emilie stak haar over tafel 't werk toe. De
majoor sloeg de bladen van de couranten om, las de weervoorspelling hardop.
Fee moest voor Grootmama de rouwadvertenties nazien, of geen bekenden waren
heengegaan.
‘Nee, Grootmama, niemand.’
Ongemerkt slopen de avonduren voorbij. Met den slag van tienen verscheen weer
de oude knecht in de deur om den majoor naar zijn slaapkamer te brengen.
Grootmama bergde haar werk in den zwart zijden tasch.
Fee sloeg haar oogen, droomerig op van haar boek.
‘Gaan we al naar bed? Ik moet Papa zijn warme drank nog klaarmaken.’
Emilie rekte zich, vouwde langzaam haar werk dicht, als kon zij nog niet scheiden
van het effect.
‘Zou 't goed weer zijn, morgen!’
‘Ik hoop 't.... voor Noortje,’ zei de oude vrouw.
Toen dachten ze weer alle drie aan Nora, die morgen kwam, en zich in hun leven
voegen zou. En of dat nog gaan zou?
Fee leidde Grootmama naar boven, met zacht gestommel van voeten op de houten
traptreden.
Op het portaal vielen schuin de koude witte streepen maanlicht over den
onbekleeden vloer.
‘Wat is het licht van avond,’ merkte Emilie op, die achteraan kwam met
Grootmama's sleutelmand.
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II.
Met één opslag van haar groote grijze oogen had Nora 't al omvat, en tegelijk voelde
ze, overbekend, de omgeving om zich heen. Ze stond nog, met haar hoed op en zag
den kring der huisgenooten rond, die allen tegelijk met haar praten wilden. Terwijl
ze sprak was ze zich bewust van het vochtig bekende luchtje dat altijd in de tuinkamer
gehangen had, en uit de oude meubels op haar toe te komen scheen. Haar oor ving
den klank van Grootmama's dunne, wat versleten stem, den zwaren slag der pendule,
als iets dat ze altijd in gedachten hoorde, zoo vaak Beresteijn voor haar oog verrees.
Daar waren de oude gravures aan den wand, en voor Papa's stoel, die kale plek in
het kleed.....
Door zijn kleine, scherpe oogen, zag de majoor onafgebroken naar het blanke
gezichtje, voor hem, waarin de bewegelijke mond ieder oogenblik van uitdrukking
wisselde. Nora geleek veel op Emilie, maar ze was levendiger, magerder ook. ‘Wat
bleek,’ lette hij op, en hij glimlachte stroefjes terug, toen zij hem aanzag met den
warmen blik van haar heldere oogen.
‘U ziet er nog al goed uit Papa.’
Hij knikte: ‘Ja kind.’
‘Ze houdt het immers nooit uit,’ dacht hij stil voor zich heen.
‘Ga even zitten, Nora,’ verzocht Fee, dan krijg je eerst thee.’
Nora vleide zich in de canapé naast Grootmama en haar arm schoot vleiend in die
der oude vrouw.
‘Hebben we andere kopjes?’
Boven haar theekopje uit, rustte haar blik aandachtsloos op het leege voorplein,
stovend in de middagzon.
‘Wat vroeg je Emilie, of 't vol was op reis? Stampvol! In Arnhem dacht ik, ik kom
er nooit in!’
Terwijl ze sprak, zag ze weer voor zich, 't dringen en zorgen voor bagage aan de
stations, 't beweeg van vele onbekende gezichten, dan de lange zitten in de volle
coupé, dat haar oog gleed over de wijde laaglanden, de groene vlakten, die al vol
koeien waren. En daarachter het roezig afscheid, 's ochtends in den Haag, heel het
bezette, vermoeiende gejacht dier laatste dagen, dat zij achter zich afbrak al wat haar
gebonden had in de afgeloopen jaren.
Zij wendde zich weer af, van 't raam, zag Fee aan, die weten wilde of ze oom
Georges nog gezien had, de laatste dagen.
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‘Zeker, ik heb bij hun gegeten. Gisteren, nee eergisteren.’
De dagen verwarden zich voor haar geest. Terwijl ze zat, kwam 't wonderlijk over
haar, het besef, dat zij nu gedaan had, waar zij de laatste weken tegen aan gezien
had. Nu hoorde ze weer hier.
O, ze dachten dat het een gril van haar geweest was, een opoffering misschien. Ze
wisten niet dat het een vlucht geweest was, een vlucht naar Beresteijn, omdat zij 't
niet langer uit kon houden in den Haag. In de laatste jaren was 't over haar gekomen,
het langzaam groeiend besef van zich onbevredigd te weten. Ze vond haar leven leeg,
en onbeteekenend. Hol met al zijn afwisselend gedoe, en alles begon haar tegen te
staan. Als een ziekte woekerde 't voort, 't verslapte haar energie, en doofde haar
belangstelling. Ze had eenmaal zooveel verwacht, nu zei ze zich gegriefd; het leven
liet haar ledig staan. Het gaf niet, wat zij had gedroomd. En zij walgde op eenmaal
van haar werk, haar kennissen. Alles verveelde haar, en zij sleepte de dagen voort
als een grauwen last. Toen op eenmaal had ze ook den schijn niet langer opgehouden,
alleen maar geweten, ze wilde weg, weg uit dit leven, dat haar immers niet meer kon
voldoen. Op Beresteijn was daar nog haar oude vader, en Fee, het zesjaar jongere
zusje, die haar noodig hadden, als Emilie ging trouwen.....
Haar kennissen spotten een beetje met die bevlieging. Niemand geloofde in ernst,
dat Nora zich zou gaan begraven op dat afgelegen buiten. Zelf vroeg zij zich soms
af: ‘Wat doe ik, wil ik waarlijk terug naar Beresteijn? Maar dan klampte zij zich vast
aan 't eenmaal genomen besluit. Ze zag niet achterom, en tenslotte had ze moe, en
overspannen, alleen maar verlangd, verlangd naar de rust van Beresteijn.
‘We zijn blij je weer hier te hebben, Noortje,’ zei Grootmama, hartelijk, haar
ivoorwitte hand drukkend op Nora's knie.
Ze zag in 't fijne bleeke gelaat, waarom 't witte haar glanzend uit het tullen mutsje,
sloot.
‘Ik ook, Grootmama.’
Al nauwer omspon haar het oude bekende, steeds dichter, vertrouwelijker om haar
heen. Haar hart smeekte: ‘Laat ik mij kunnen neerleggen, 't goed vinden hier.’
's Avonds gingen Nora en Emilie gearmd door de paden van het park. Het regende
zacht, uit effen grijze lucht, maar de temperatuur was mild en de voorjaarsregen deed
de knoppen zwellen.
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Emilie hield een parapluie op voor hen beiden, en ze gingen dicht naast elkaar.
Vanuit zijn hoekje voor 't raam zag de majoor ze op en neer gaan. Hij hoorde hun
stemmen. Nora lachte telkens. Onwillekeurig kwam er een zachter licht in zijn oogen.
Hij was in een goede stemming. Aan tafel was hij dien middag opgewekter geweest,
dan in langen tijd. Tevreden tuurde hij voor zich heen, in stilte verwerkend al wat
Nora had zitten verhalen met haar radde tong. Bizonderheden van vrienden en
familieleden, - o hij wilde niets meer met de wereld te maken hebben, sinds zijn
hulpbehoevendheid had hij zich van iedereen teruggetrokken, - maar als een enkele
maal een toon uit zijn vroeger leven tot hem kwam, dan herkende hij die met
genoegen, en onder zijn verbitterde onverschilligheid schoot voor een oogenblik zijn
oude belangstelling op. Welbehagelijk zag hij den rook na, die uit zijn sigaar naar
boven cirkelde. Fee had verwijtend gekeken, toen hij haar na tafel om lucifers
gevraagd had. Hij wist wel, ze had gelijk. Hij mocht eigenlijk niet rooken.....
Gewoonlijk miste hij 't ook niet, in doffe onverschilligheid had hij ook dat opgegeven.
Eén opoffering meer of minder..... Maar een enkele maal, als hij er de opgewektheid
voor voelde, wilde hij ook zijn zin hebben. Nonsens, één zoo'n sigaartje. Wat die
dokters toch kletsen konden! Op 't laatst liet je je drillen, als een papkind.....
‘Wilt u schaken, Papa?’
Onhoorbaar, met haar zachten tred was Fee binnen gekomen, stond naast zijn
stoel.
Hij zag haar aan.
‘Nee. Tenminste nu niet. Maar zeg aan Nora en Emilie dat zij thuiskomen. Het
wordt te vochtig buiten!’
Door de openstaande tuindeuren ging Fee het park in.
De regen vloeide zachtjes neer op den steenen plaats, drong kil door haar dunne
blouse heen. Onder de boomen voelde je niets. Met hun drieën gingen ze langzaam
de tuinpaden op en neer, waar de kiezels nat glommen en een kruidige lucht opsteeg
uit het vochtige gras. Nora had haar arm losjes in die van Fee gestoken, en zij luisterde
belangstellend naar wat Emilie vertelde van haar huis en haar uitzet, Carel zijn
betrekking..... Ze hadden elkaar in lang niet gesproken, en Emilie vol van haar
aangelegenheden, had veel te vertellen. Nora onderbrak haar telkens met een vraag.
Emilie's huwelijk en al wat daarmee gepaard ging, werd haar op eenmaal een punt
van gewicht, waaraan zij, op een afstand en vervuld van andere dingen, weinig
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aandacht had geschonken. Emilie voelde zich gestreeld door haar belangstelling.
Nora had idée van sommige dingen.....
‘Je moet van den winter veel bij mij komen,’ noodde ze, met iets beschermends
in haar toon, dat Fee glimlachen deed. ‘Fee heeft het ook beloofd.’
Fee hief haar donker gezichtje op, en er kwam een ouwelijke trek in haar oogen.
‘Ik zal niet zoo veel weg kunnen,’ zei ze, bezwaard voorvoelend hoe zij toch niet
zich los maken kon van de zorgen op Beresteijn. ‘Papa kan niet alleen blijven....’
‘Kom Fee, als ik er ben,’ deed Nora luchtig.
‘Blijf je den heelen winter hier?’ vroeg Fee weifelend. De gedachte waaraan zij
niet gewend was, trof haar weer als iets nieuws.
‘Waarschijnlijk wel.’ Nora's blik week uit in de groene struiken, tusschen het
opgaand geboomte in den laan. De winter, wat lag die ver en vreemd voor haar....
Ze hoorde wel de bevreemding in Emilie's stem, die vroeg: ‘Hoe kwam je er eigenlijk
zoo ineens toe, thuis te willen komen?’ maar ze antwoordde enkel: ‘Ik was moe,’ en
haar arm liet los uit die van Fee. Ze voelde wel, Enilie zou haar niet begrijpen. En
ze kon niet blootleggen de onrustige woelingen van haar schommelend gemoed,
waarin Emilie verwonderd blikken zou. Zij, de jongere, die zoo kalm-voldaan haar
levensweg voor zich zag.
‘Kijk, Papa wenkt,’ zei ze, den weg naar huis inslaand.
Binnen was de oude mevrouw uit haar dutje ontwaakt.
‘Rook je, Ernst?’
De majoor haalde wrevelig zijn schouders op. ‘En wat zou dat?’
Ze zweeg. Hij kon 't niet velen, dat er toespelingen op zijn gezondheid gemaakt
werden, en zij hoopte in stilte, dat de hoofdpijn weg zou blijven, die meestal het
gevolg was van zulke overtredingen. Stil zag ze uit over de plaats, voor de zooveelste
maal het bittere verwerkend, dat in haar opstond: hoe het leven haar knappen
energieken jongen gemaakt had tot dezen vroeg-ouden lijder, hulpbehoevender dan
zij met haar vijf en zeventig jaren. O, je mocht niet morren, 't kwam alles in de wereld,
zooals het voor ieder mensch het wijst en best beschikt was. Maar in den laatsten
tijd kon ze niet laten er over te tobben, als ze alleen zat, en uit de stilte om haar heen
de beelden van het verleden zich losmaakten en voor haar opstonden. Zij zag haar
zoon voor zich, zooals hij geweest was, lange jaren geleden, met zijn mooie carrière
voor zich, waarop ze zoo trotsch geweest was, zijn
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gezond lichaam en aangename manieren. Overal gevierd en geroemd Die jongen
liep nu letterlijk alles mee. Hij had een lieve vrouw en knappe kinderen.... Na den
dood van Euphemie was hij wel veranderd, maar hij had toch nog zijn werk.... Dit,
dit lijdelijk voortleven, met niet de minste kans op beterschap was een beproeving
voor hem, èn voor de huisgenooten. Feetje was 't liefst voor hem, zoo geduldig altijd.
Die had het lieve opofferende in haar karakter van Euphemie. Maar toch, Noortje
leek van de drie meisjes 't meest op haar moeder. Dat bewegelijke, blonde, heel haar
tenger persoontje. Ze had het dadelijk weer opgelet vanmiddag.....
‘Ze is toch precies Euphemie, Noortje,’ zei ze plots, hardop in de kamerstilte,
zoekend hem te betrekken in haar gedachten, die ook de zijne waren.
‘Ja,’ zei hij, strak naar buiten turend. ‘Dat frappeert mij ook altijd.’
Zijn lichte oogen, scherp, in 't kamer-bleeke gelaat, zagen aandachtig het park in.
Hij wenkte ongeduldig met de hand.
‘Komt toch binnen kinderen. Wat is dat voor malligheid, in de regen te blijven
loopen!’

III.
Een klare, blauwe hemel spande over Beresteijn, dat in vredige Zondagochtendrust
te stoven lag, in den zonnegloed. De groene luiken waren gesloten en op de
witgepleisterde gevel viel het licht flikkerend wit.
De pas gegoten geraniums stonden frisch en geurig in de koelte van de groene
beuken, die de plaats beschaduwden. In enkele warme dagen was het loover vol
uitgegroeid en alles stond in zwaren zomerdos.
Nora lag behagelijk in de waranda, door de spleetjes van haar oogen uit te zien
over het pas geschoren gazon, waarin de vergeet-mij-nietjes hel opbloeiden. De
kastanje stond in vollen bloei, en trotsch op het hoogtepunt van zijn schoonheid,
spreidde hij wijd den rijkdom van zijn roode kaarsen. Om de zoet geurende trossen
kringden, zoemend, de bijen.
Nora zuchtte lui. Uit huis kwam geen geluid. Grootmama was met Emilie en Carel
naar de kerk gereden en Fee was zeker nog met iets bezig.
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Bijna drie weken was Nora nu op Beresteijn. Een voor een waren de gulden Mei-dagen
voorbijgeglipt en er was in 't komen en gaan van die gelijkmatige rij een rust geweest,
die weldadig over haar geprikkelde vermoeidheid streek. Zij had ervan genoten.
Stil, in loome onverschilligheid had ze de dagen uitgeleefd, zooals ze kwamen,
tevreden in hun onbewogenheid. Alles scheen van haar afgegleden hier. Ze werd
niet langer opgejaagd en geen gevoel van onvoldaanheid kwelde haar meer. Zelf was
ze verbaasd, dat zij zoo stil genieten kon, niets vragend, en niets verwachtend, alleen
maar dankbaar voor de rust en de zonneschijn. Haar goede stemming werkte prettig
in huis, en de huisgenooten zeiden zich verheugd, dat Nora toch wel geweten had,
wat zij deed. En zij vonden haar kalmer en liever dan vroeger.
Ze kon zoo prettig en tevreden bij hen zitten, en haar verhalen hadden een frissche
bekoring.
‘Je ziet er veel beter uit, Noortje,’ zei Grootmama soms. ‘Toen je net hierkwam,
vond ik je zoo vermoeid.’
Nora had een vluchtig lachje.
‘Ja, Grootmama.’
O, ze wilde er niet aan denken. Ze klemde zich vast aan deze vredige periode,
maar achter deze dagen leefde de verborgen angst, voor het oogenblik, dat zij aan
geen rust behoefte meer hebben zou..... Zou niet, als haar lichaam uitgerust was, ook
haar geest weer zich opheffen, en opnieuw beginnen te hunkeren in onvoldaanheid,
te zoeken..... ze wist zelf niet wat. Iets, dat vervulling gaf......
Achter haar kwam Fee uit de kamer op de waranda, luchtig in een dunne blouse
en witte rok.
‘Zeg Nora, heb ik je lang laten wachten? O, wat ben jij lui zoo vroeg al, op den
dag!’
Fee lachte, boog plagend Nora's stoel achterover.
‘Kijk eens, hoe mooi,’ zei ze, een vaas kleurige rhododendrons heffend in haar
hand.
‘Ik zet ze hier, want juffrouw Koosje zegt, ze krijgt tegenwoordig hoofdpijn van
bloemen in de kamer.’
Nora was opgestaan.
Alles krijgt een eerbiedwaardigen ouderdom hier op Beresteijn, vindt je ook niet?
Jij en ik, wij hooren hier eigenlijk niet. We zijn geen stukje uit een vorig tijdperk,
als al 't overige.’
‘We worden 't wel,’ zei Fee, ‘maar je moet nog wat geduld
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hebben. Over vijftig jaar, loopen we hier met zwarte mutsjes en slepende japonnen,
't evenbeeld van onze voorouders.’
‘Twee oude juffrouwen, tevreden met hun lot,’ spotte Nora, met lichten huiver
om zich heen ziende.
‘Dat hoeft niet,’ zei Fee zacht.
Ze gingen de beschaduwde paadjes van den voortuin.
Buiten het hek brak het licht hel tot hen door.
In blinkende zomerschittering lag de grintweg voor hen.
De lucht was vol vogelgekwetter en insectengegons. Telkens passeerde hen
groetend, een boer in Zondagskleeren, op de fiets. Dorpskinderen, in lange, kleurige
jurken liepen spelend langs den weg. Beresteijn lag een eind buiten de kom van 't
dorp.
In de verte stonden de huizen vredig aaneengerijd, het torentje er boven uit spitsend.
Door een opening in het hout zagen ze den majoor in de beschutte zon-doorschoten
paadjes in zijn wagentje rijden. Willem duwde hem.
‘Papa!’ wuifde Fee hem tegen.
Hij zag naar hen op, bewoog stijf, even zijn hand tot wedergroet.
Op eenigen afstand volgde zoetjes achter het wagentje aan, Beer, de bruine
langoorige hond, die de trouwe metgezel van deze wandelingen was.
‘Beer! Beer!’ riep Nora luid.
Hij keek op, zijn aandacht gespitst, zijn pluimige staart zwaaide heen en weer van
verlangen. Maar hij liet hem meteen weer hangen; zijn plaats was hier, al zwichtte
hij bijna voor het geluid van die noodende stem.
Fee zag naar de warme lucht, die in de verte waasde over het weiland.
‘Zoo'n Zondagochtend, dan vind ik alles dubbel heerlijk,’ zei ze, om zich
heenziende.
‘Waarom!’ Nora hoorde Fee wel graag wat praten, omdat ze zoo anders was dan
zijzelf.
‘Och,’ zei Fee, ‘dan zie ik 't aan alles, dat het Zondag is, ik voel 't in de lucht, ik
zie 't aan de boomen, in de verte..... Vindt jij niet, dat daar iets van wijding in is?’
‘Jawel,’ gaf Nora toe. ‘Soms wel. Vooral Zondagochtends. Zondagmiddags verveel
ik me altijd weer, en vind alles akelig. Onwillekeurig verwacht je iets van dien
Zondag, waar je de heele week tegen aangekeken hebt, en dan aan 't eind van de dag
kom je tot de ontdekking, dat er natuurlijk niets is. En dan zakt je mooie stemming
en ben ik
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al maar weer blij, als 't de volgende dag is, en je hebt tenminste je werk weer.’
Fee had haar stil aangehoord.
‘Ik niet,’ zei ze. Zondagmiddag, daar spaar ik dagen lang een boek voor, en daar
ga ik mee naar de hangmat in het achterboschje, zalig.....’
‘Ik kan niet zoo droomen als jij,’ zei Nora, met een verlangende blik in de verte.
Ik houd meer van de werkelijkheid.’
‘Wacht even Fee, die korenbloemen moet ik hebben.’
Ze waren een landpaadje ingeslagen, en liepen langs een korenveld.
Nog ongebogen stonden de sterke, jonge halmen. Een enkele klaproos en
korenbloem schoot tusschen het graan op.
Langs den steilen slootkant zette Nora voorzichtig haar voet, trok de blauwe
korenbloemen één voor één naar zich toe.
Een wit kapelletje wiekte om haar hoofd. Uit het koren schoot verschrikt een vogel
op.
Fee was langzaam doorgeloopen. Toen Nora weer op den weg kwam zag ze Fee
praten met iemand, die op de fiets voorbijreed.
Het geluid van Fee's lach klonk wijd over den stillen weg.
De man zette zijn hoed op, en reed verder. Toen hij dichterbij kwam, zag ze, dat
het een heer was. Hij zag haar ook. Zijn hand ging al naar zijn slappen vilten hoed
om haar te groeten, toen bemerkte hij, dat zij een vreemde voor hem was, en hij liet
zijn hand weer zakken.
Nora had even geglimlacht. Ze begreep, dat hij haar voor Emilie gehouden had.
Terwijl ze voortging, behield ze den indruk van een prettig flink gezicht, met
heldere oogen, die haar in het voorbijgaan even vastgehouden hadden.
Hoe gek, dat je hier buiten zoo op iederen vreemde let, dacht ze.
‘Wie was dat, Fee?’ vroeg ze toch nieuwsgierig, toen ze haar weer ingehaald had.
‘Dokter Stronck,’ vertelde Fee, de opvolger van dokter van Velzen 't Is een aardige
man, en hij heeft gelukkig slag met Papa.....’
In Fee's stem was weer 't zorgelijke wijze, waarom Nora altijd even lachen moest,
omdat het zoo weinig paste bij haar overigens zoo kinderlijk persoontje.
Maar ze was zich bewust, dat ze het prettig vond, dit Fee te hooren zeggen.
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‘Hij woont in dat witte huis, vlak bij de kerk,’ vertelde Fee nog. ‘Heb je je
korenbloemen, Nora?’
‘Ja zeker.’ Ze toonde de bloemenbos in haar hand.
‘Ik zet ze straks bij me, als ik brieven schrijf.’
Ze fronste onwillekeurig, bij de gedachte aan al die onbeantwoorde brieven. Ze
had ze allen op zij gelegd. Er waren er van Jeanne, van Lize, van mevrouw van
Emden, waar ze 't laatste jaar in huis geweest was. Allemaal belangstellende vragen
van kennissen naar haar wedervaren, maar hun hartelijkheid had geen weerklank bij
haar gewekt. Zij was maar liever met rust gelaten. Ze had niets te geven, op het
oogenblik, en ze voelde zich onmachtig hen binnen te leiden in de levensfeer op
Beresteijn.
Hoe wonderlijk vergleed in het eene leven, de herinnering aan het andere! 't Kwam
haar zoo vreemd voor, soms als zij een enkele maal zich verdiepte, in wat ze haar
schreven, hoe haar plaats in de verschillende besturen van clubs en vereenigingen
werd ingenomen door anderen. Een ander ook, had haar kamers gehuurd en zij kon
zich niet voorstellen, hoe die daar zitten zou op haar plaats, gaan door de kamers van
't huis in de Riouwstraat, dat zij droomen kon, met al zijn gewoonten en geluiden.....
Fee vond dat het te warm werd, om te loopen.
‘Ga je mee het vondertje over en zoo terug door het boschje?’ stelde ze voor. ‘De
zon brandt zoo, hè?’
‘Goed,’ zei Nora, overgegeven.
's Middags werd op Beresteijn in den tuin thee gedronken. Op 't gazon stond een
wijde kring van stoelen geschaard.
Grootmama zat er met de portefeuille bij zich.
Door haar face à mains bezag ze de platen uit de ‘Illustration’. Telkens als haar
iets bizonders fappeerde, las ze het onderschrift aan de anderen voor, in het
zacht-vloeiend Fransch, dat zoo welluidend klonk uit haar ouden mond.
Er werd niet gehandwerkt. Grootmama hield de Zondagsrust hoog, en luchtig
luierend, aan 't eind van den langen warmen middag, zaten de jongeren om haar heen.
Op den achtergrond stond droomerig de gesloten gevel van het huis, in de
middagschaduw. Boven de sparren trilde de heete lucht.
‘Een bizonder mooie dag,’ prees de majoor, die de warmte weldadig door zijn
pijnlijke leden voelde glijden. Zoo'n enkele dag, dat
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hij eens zonder pijn was deed hem goed. En hij praatte voor zijn doen opgewekt. Uit
beleefdheid lachten de anderen om de bekende anecdoten uit zijn jonge jaren, die
hij voor zijn eigen genoegen opdiepte, zich hoofdzakelijk tot zijn aanstaanden
schoonzoon richttend.....
Carel van Heijmerduinen lag diep achterover in zijn stoel gezakt, zijn slap groot
lichaam zonder veerkracht. Zijn fletse, blauwe oogen zagen zijn schoonvader voorbij
naar Emilie, om wier aanbiddelijk persoontje hij den langen taaien Zondag op
Beresteijn verdroeg. Hij bedacht met voldoening dat er gauw een eind zou komen
aan deze wekelijksche verveling, maar hij was te goedhartig en ook te beleefd, om
't haar te toonen.
Met een ruk veerde hij zijn lange beenen overeind om Nora met het doorgeven
der kopjes behulpzaam te zijn. Gedwee volgde hij haar aanwijzingen. ‘Dit voor
Grootmama, dat Emilie's kopje, en dit mag je zelf houden.’
‘Is de thee wel zoo lekker, als ik hem niet geschonken heb, Grootmama?’ vleide
Fee, en haar hand gleed liefkoozend in Grootmama's zwart zijden schoot.
't Was na de koffie, dat Nora Fee, die door Papa in zijn kamer opgehouden werd,
had weggestuurd.
‘Ga jij nu je Zondagsuurtje genieten,’ had ze gedrongen. ‘Ik zorg wel voor alles.’
Fee, half onwillig eerst, was gegaan. ‘The garden of Allah’ onder haar arm.
Eenmaal in het boschje, waar de hangmat zachtjes deinde, en de lucht vol
insectengegons was, had ze genoten. Eerst had ze gelezen, maar het boek was van
haar schoot gegleden, en met de handen achter het hoofd gevouwen, was ze stil
blijven liggen soezen, van wondere onbegrepen dingen.
Carel en Emilie, die in het boschje wandelden hadden haar weelde verstoord met
de mededeeling dat het over vijven was.
Nu zat Fee, wat droomerig nog op het gras, haar hoofd geleund tegen Grootmama's
stoel.
Carel toonde de teekening van zijn eetkamerameublement, Emilie zag over zijn
schouder mee.
Hij legde Nora de verschillende ontwerpen uit.
‘Dit was eigenlijk mijn keus, maar Emilie houdt niet van armstoelen aan tafel,
toen hebben we deze maar genomen.’
Emilie beloonde hem met een lief lachje, en hij greep, spelend even haar pols, en
drukte er een zoen op, met steelschen blik op de
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oude mevrouw, die zulke dingen niet gepast vond in gezelschap.
Nora wierp stukjes cake aan Beer toe, die onbewegelijk in het gras lag, de pooten
gestrekt, de kop op den grond, op zijn onverwachts hapte hij naar een lastige vlieg.
‘Voer die hond geen koek,’ zei Carel. ‘Mijn hond krijgt nooit iets zoets. Tweemaal
op een dag een klein bakje hondenbrood, meer niet.’
‘Dan heeft Beer 't beter,’ zei Nora kattig. Die meesterachtigen toon van hem kon
ze niet uitstaan.
Carel zweeg, licht geraakt. Van zijn schoonzusjes hield hij 't minst van Nora, die
hij in zijn hart bijdehand en onaangenaam vond.
Emilie die 't zag aan zijn gezicht, vond het ongemanierd van Nora altijd te gaan
kibbelen.
Van den weg klonken brokstukken van gesprekken door.
Een fietsbelletje snerpte luid op, en een rijtuig rolde zwaar voorbij, in een wolk
van stof.
‘Willen we een klein toertje door den tuin doen Papa, voor 't eten?’ stelde Nora
voor, die zelf niet langer stil kon zitten.

IV.
‘Toe Nora, wees eens lief,’ verzocht Fee, in de tuinkamer komend, waar Nora zat
voor de open deur.
‘Wat dan?’ Maar half gewillig zag Nora op van het naaiwerk in haar schoot.
‘Even wat soep naar vrouw Kool brengen,’ verzocht Fee.
‘Grootmama zou hem hebben meegenomen, maar juffrouw Koosje heeft vergeten
hem in het rijtuig te zetten. Ik kan 't zelf niet doen, want ik moet nog al de jampotjes
dicht maken, en Papa heeft al een paar maal geroepen, om mij brieven te dicteeren.’
Fee had het altijd druk, en Nora schaamde zich bijna haar ledigheid als ze haar
zoo bezig zag.
‘Die liefdewerkjes zijn anders niets voor mij,’ zei ze opstaand. ‘Maar ik wil 't wel
doen.’
‘Alsjeblieft,’ verzocht Fee, als gold háár den dienst.
Kijk eens Nora, er is een groot pak voor Emilie uit den Haag gekomen. Zeker weer
een cadeau.’
‘Bewaren tot ze vanavond thuiskomt,’ vond Nora en zij en Fee keken belangstellend
naar een grooten mand die in de mangelkamer op den steenen vloer stond.
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Uit de spleten stak het hooi naar buiten.
Emilie's bezittingen groeiden, en ieder nieuw stuk werd met gejuich ontvangen.
‘Wie van jullie brengt nu de soep naar Vrouw Kool?’ riep juffrouw Koosje uit de
provisiekamer.
‘Ik zal 't doen,’ zei Nora, de trapjes opwippend naar het provisiekamertje, aan 't
einde van den gang, waar de oude huishoudster, klein, sluik menschje, beverig suiker
stond af te wegen.
In 't provisiekamertje rook 't naar gedroogde kruiden en een mengeling van
specerijen.
‘Kijk eens liefje, of ik er al over ben. Mijn oogen willen niet meer. Twee en een
half ons moet het zijn.’
Nora boog zich over de koperen wijzers der bascule.
‘Ik wil 't wel gelooven, dat U hier niet zien kunt,’ zei ze, ‘'t Is hier half nacht.’
‘Dat wordt wel beter als de perzik zijn blad verliest,’ zei juffrouw Koosje met een
blik op het kleine matglazen raampje, waar een leiboom tegen aangroeide.
‘Houd maar op, juffrouw Koosje, 't is al ruim. Krijg ik nu de soep?’
De huishoudster reikte Nora een blikken pannetje met een lang hengsel.
‘Hier kindje, voorzichtig, dat het niet morst.’
Voor juffrouw Koosje waren de volwassen, haar lang over 't hoofd gegroeide
meisjes, gebleven de drie moederlooze kindertjes, zooals ze ze op Beresteijn had
zien komen, zooals ze ze verwend en vertroeteld had, ze opgepast als ze ziek waren;
met al de liefde van haar moederlijk hart ze schadeloos had pogen te stellen tegenover
juffrouw Struvers koude strengheid. Als kleine Fee op mooie middagen
meedoogenloos werd opgesloten daarboven met sommen of de hemel weet wat voor
plagerijen, dan was het menigmaal gebeurd, dat juffrouw Koosje als een schimmetje
zoo onhoorbaar den trap was opgeslopen naar de leerkamer, om daar naast het
behuilde kindergezicht haar klein rimpelig kopje over het rekenboekje te buigen,
waaruit zij onwennig al evenmin wijs kon worden als het kind zelf, dat toch haar
troost vond in deze onverwachte deelname. En Nora en Emilie, wat waren die niet
dikwijls naar haar toegevlucht, wetend dat zij bij juffrouw Koosje, een immer
luisterend oor vonden, voor al de grieven en genoegens uit hun kinderleven. Nog
hoorde ze hun driftige voetjes sliffen over 't marmer, om

Groot Nederland. Jaargang 20

199
in haar kamer te komen, en daar getroost te worden met haastig in hun zak gemoffelde
appels, en gedroogde peertjes of pruimen,... die kleine heimelijke overtredingen
waarin zij evenveel pleizier had als de kinderen zelf. Och ze waren toch altijd zooveel
te kort gekomen! Met een toegevende glimlach, zag ze door de glazen tuindeur Nora
na, die veel te vlug voor het bengelend soeppannetje aan haar arm, de plaats overstak,
om uit het koetshuis haar fiets te halen. De deuren van het koetshuis stonden wijd
open. Daarbinnen was het koel en donker, een doordringende geur van gepoetste
tuigen kwam Nora tegemoet. Tusschen de dichtgedekte rijtuigen was een open ruimte.
Grootmama was met de landauer uitgereden, om visites te maken. Nora nam haar
fiets uit het rek. Hi-hi-hi-hi-hi-hi zong Willems tortelduif zijn schallend lachgeluid
door de kale ruimte.
Nora wipte vlug op. Met een prettig gangetje reed ze onder de schaduw van de
hooge boomen. Warm blakend lagen daar aan weerskanten van den weg de verre
weiden, geel van boterbloemen, waarin de koeien loom lagen te peinzen, met onrustig
slingeren van hun staart, naar de niet afhoudende plaag van vliegen. In de verte lag
het dorp tegen nevelwarme lucht.
‘Ik kon wel weer eens gaan teekenen,’ dacht Nora, getroffen door een boerenhuisje,
dat schilderachtig tegen een boomgroep opdook. Zoolang ze op Beresteijn was, had
ze haar teekenportefeuille nog niet open gehad. Och, 't was bij haar meer liefhebberij
dan gave, dat voelde ze duidelijk. Wie met een groot talent geboren was, was veel
gelukkiger.
Het huisje van vrouw Kool, een oude beschermelinge van Grootmama, lag aan
een zijwegje even vóór het dorp. Nora reed het erfje op. Er stond nog een fiets tegen
den bank bij de deur, en toen Nora voorzichtig de hare er tegen aan liet leunen, schoot
het haar in: De dokter zal binnen zijn. Dan wacht ik maar liever even buiten. Een
onnaspeurlijke tegenzin overviel haar plotseling, thans dien dokter Stronck te moeten
ontmoeten, en 't liefste was ze maar dadelijk weer teruggekeerd. Maar het dochtertje
kwam al aan de deur.
‘Dag Freule, komt U er in?’
‘De dokter is zeker bij moeder, Jaantje, dan blijf ik maar even hier.’
‘O, nee, Freule, de dokter is al klaar bij moeder. Komt U maar. Moeder heeft U
al gezien.’
Nora kwam maar half gewillig. Een beetje onhandig stapte ze 't drempeltje over
naar binnen. De kamer was netjes opgeruimd, koel,
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in 't halfdonker gehouden door de dichtgezette zonneluiken. Vrouw Kool zat in een
rieten leuningstoel bij 't raam. De lange figuur van den dokter week opzij om Nora
door te laten. Hij stond; blijkbaar op punt van heengaan.
‘Dag vrouw Kool. Je bent al weer wat opgeknapt zie ik. Hier heb ik wat soep voor
je, van de oude mevrouw.’
‘Dank je kind. O. ik dacht dat het freule Emilie was, nu zie ik 't pas, 't is Nora....
Ik ken je nog wel al heb ik je in lang niet gezien.’ Vrouw Kool had een luide stem.
Met de gemeenzaamheid van haar jaren, trok ze Nora's tenger wit figuurtje, dat een
lichtplek was in 't sobere, half duistere kamertje, naar zich toe, bezag haar door haar
kwieke, diep ingezonken oogjes.
‘Ja, je kent me nog wel.’ Nora lachte, wat wonderlijk aangedaan door deze vrije
toon van genegenheid die ze was ontwend. Onwillekeurig zag ze met een blik van
verstandhouding om, naar den dokter, haar gelijke in deze omgeving. Hij glimlachte,
boog. Hij had een open gulle lach, die heel zijn gelaat overzonde, en dezelfde blik
trof Nora, die haar dien Zondagochtend op den weg, zonderling had aangetrokken.
Hij ging meteen.
‘Nu vrouw Kool, en dan maar zachtjes zoo voortgaan. We hebben het al weer
gewonnen. Freule!’ Hij bedacht zich, keerde zich vol naar haar toe.
‘Hoe gaat het Uw vader?’
‘Nogal wel op het oogenblik, dank U,’ antwoordde Nora, in 't minst niet bevreemd
dat hij haar aansprak, een vreemde. In deze omgeving ging alles zooveel
gemakkelijker.
‘Hij komt zeker buiten?’
‘Iederen dag. Maar hij slaapt horrible.’
Hij schudde het hoofd en er kwam iets zachts, meewarigs in zijn oogen, in zwijgend
verstaan van het moeilijk gedragen lijden daarginds op Beresteijn, dat zij beiden
hadden doorschouwd. Hij heeft iets heel symphathieks, dacht Nora.
‘Dag dokter.’ Hij lichtte zijn hoed, het buigen van zijn hoofd was voor Nora.
‘Een beste man, de nieuwe dokter, maar we houden hem niet,’ zei vrouw Kool.
‘We houden hem niet?’ vroeg Nora werktuigelijk na.
Door 't spleetje van de blinden zag ze de figuur van den dokter, haastig, als had
hij tijd in te halen, door het hekje verdwijnen.
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‘Zulke hooren niet hier,’ zei vrouw Kool, vol overtuiging. ‘Die is te jong en te geleerd
voor hier.’
Nora zweeg, als had haar iets onaangenaams getroffen.
‘Ik hoop dat de soep je goed zal doen,’ zei ze toen, haar stoel naast die van vrouw
Kool schuivend.
‘Ja kind, je Grootmama is goed voor me,’ en vrouw Kool deed Nora 't omstandig
verhaal van haar ongesteldheid bij iedere bewering Jaantje's bevestiging inroepend,
beiden eenparig vol lof over den nieuwen dokter, die moeder met een fleschje
opgeknapt had.
Opgewekt kwam Nora thuis. De bel op het huis had al geluid en ijlings schoot ze de
eetkamer in. Willem schepte reeds met langzaam bewegen van den zwaren soeplepel
de borden vol aan het buffet.
‘Ik ben wat laat, Grootmama.’... Ze zat meteen op haar plaats, vouwde haar servet
open.
‘Die vrouw Kool is ook zoo lang van stof.’ Er was een lichtje in haar oogen, een
lachje in haar stem. De oude vrouw knikte, ten teeken dat haar verontschuldiging
was aangenomen. Zwijgend vouwden zich haar dorre handen tot het sein van
beginnen. In de eetkamer was het koel en frisch, aan de schaduwzijde van het huis
gelegen. De rozen op 't midden van de tafel verspreidden een zachten geur. Uit de
soepborden kringelde dunnetjes de warme wasem omhoog.
‘Hebt U prettig visites gedaan, Grootmama? Wie waren er thuis?’ informeerde
Nora in één adem.
De oude vrouw bedacht zich even. Ze was wat vermoeid, en ze dacht, straks als
ze even geslapen had, zou dat gevoel van dofheid wel optrekken.
‘Mevrouw van Wemeldingen was thuis,’ vertelde ze. ‘Ik heb een heel prettige
visite bij haar gedaan. Ze heeft me veel verteld van haar dochter uit Indië, die haar
man verloren heeft. Er waren juist weer brieven gekomen.’
De woorden kwamen langzaam over haar lippen. Haar gedachten toefden weer
bij haar oude vriendin, die veel verdriet gehad had in haar leven, als zij......
Fee, belangstellend, deed vragen. Nora's aandacht ging al weer op wat anders over.
‘Ik heb bij vrouw Kool dokter Stronck gesproken, Papa. Hij vroeg naar U.’
De majoor wendde zijn smal, wit gezicht naar haar toe: ‘Zóó?’
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't Kwam Nora voor of haar woorden het tooneeltje bij vrouw Kool niet weergaven,
althans in andere proporties, dan 't haar voor den geest stond.
‘Màg U hem?’ vroeg ze onmiddellijk er op, gehoor gevende aan haar innerlijken
drang meer te hooren van dien man, die zoo wonder haar belangstelling had gewekt.
‘Jawel, jawel,’ stemde hij toe. ‘Hij is niet slechter dan de rest. In den grond zijn
ze allen 't zelfde, die dokters....’ Hij was in de laatste jaren met heel wat verschillende
doktoren in aanraking geweest, teleurgesteld, ondervindend dat geen enkele hem
redden kon van de kwaal die één voor één zijn ledematen had opgeëischt, tot hij
geworden was het hulpbehoevend wrak, dat hij thans was, de dagen voortsleepend
tot een lange, moeilijke rij.
‘Op het dorp zijn ze erg met hem ingenomen,’ vertelde Fee.
‘Papa, wat zegt u wel van onze eerste aardbeien?’
's Avonds bracht de post een brief van Jeanne, Nora's beste kennis uit den Haag. ‘Je
laatste schrijven vond ik zoo weinig opgewekt,’ las Nora. ‘Mocht het je te machtig
worden, daar buiten, kom dan na het huwelijk van je zuster bij mij. Je weet je bent
altijd welkom. Als je onverwacht voor mij staat, zal ik niets verbaasd zijn. Ik ken je!
A propos, André is désolé na je vertrek. Ik zit dagelijks 's ochtends op Scheveningen.
Baby heeft de zeelucht noodig....’
Over de rest las Nora heen.
's Avonds op haar kamer haalde ze den brief weer voor den dag en las hem over....
‘Kom dan na het huwelijk van je zuster weer bij mij...’
In een opwelling Jeanne te moeten weerspreken, sloeg ze haar portefeuille open
en begon te schrijven: ‘Ik moet je eerlijk bekennen, lieve Jeanne, dat ik te lui geweest
ben, om te schrijven. Van daar dat mijn weinige woorden je misschien minder
opgewekt schenen. Het is hier heerlijk, en ik verlang op 't oogenblik niets anders.
De dagen zijn prachtig en ik zou je ook hier hebben willen, om zóó tot rust te
komen.....’
Hier stokte haar pen. Het laatste, voelde ze, was niet heelemaal oprecht. Ze
verlangde niet naar Jeanne, ze begeerde niets terug uit haar vroeger leven, de
hofmakerijen van Jeanne's verwaanden broeder André, 't minst van al. Hoe ver stond
het alles van haar tegenwoordig bestaan! Met haar ellebogen op den schrijftafel bleef
ze voor zich uit zitten peinzen, haar aandacht weg van den brief.

Groot Nederland. Jaargang 20

203
In de andere kamer praatten Emilie en Fee onder 't uitkleeden.
Nora klapte haar portefeuille dicht, en opende de deur die hun kamers verbond.
Fee, klaar wakker, zat met hoog opgetrokken knieën in haar bed overeind, luisterend
naar Emilie, die verhalen deed van haar uitstapje in Arnhem, waar ge had gelogeerd
bij een Oom en Tante van Carel.
‘Ze waren zoo lief voor me, jullie hebt geen begrip hoe ze me verwenden!’ Emilie
genoot van haar eigen weelde. Zij was geboren om gevierd en aangebeden te worden,
en zij ging door het leven met een lichten tred, in het zeker besef, dat haar een
eereplaats werd aangeboden, Zij was gehuldigd en uitverkoren! Wat stond daarnaast
nog te begeeren?
Nora stond tegen de deurpost geleund.
Ze gag toe, hoe Emilie haar lange blonde haren om zich heen waaien deed,
borstelend met lange streken, vol geduld en toewijding.
De verhalen gingen wat leeg over haar heen.
‘Nu goeien nacht,’ zei ze, middenin een verhaal van Emilie, die verwonderd even
opkeek en haar nazag, getroffen door dit gemis aan belangstelling.
In bed sliep Nora niet dadelijk in. Met de handen achter het hoofd gevouwen, lag
ze stil uit te zien, in den lichten zomeravondhemel over de eindelooze weiden, in
grijgen dauwdamp. Daarachter lag het dorp in avondrust. Een enkel lichtje flikkerde
in de verte. En opeens was daar een stille verheuging in haar, dat zij hier was en niet
wegging, deze week nog niet, en de volgende niet, en een reeks van dagen niet......

V.
‘Papa is niets goed,’ zei Fee, bleekjes over den ontbijttafel ziend. Nora trad door de
openstaande deuren uit den tuin naar binnen.
‘Is Papa niet wel?’ vroeg ze rondziende. Fee schudde haar hoofd, vermoeid
terugdenkend aan heel dien doorgetobden nacht. De majoor had een van die
eindelooze nachten doorgeworsteld, dat het stilliggen een beproeving en slapen een
onmogelijkheid voor hem was. Ten einde raad had hij om twee uur Willem om Fee
gezonden. Fee was gekomen, smalletjes in haar rood kamerjaponnetje had ze voor
zijn bed gezeten, thee voor hem gezet, geprobeerd hem wat af te leiden, met een
boek, een praatje, iedere minuut zijn kussens ver-
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plooiend, toch bij ervaring wetend, hoe niets hem helpen kon. Zijn pijnstillende
poeder hielp hem niet, en zijn kregel ongeduld groeide met de minuut.... Verlicht
had Fee eindelijk aan het bewegen in huis gehoord, dat de nacht voorbij was, de dag
zou tenminste wat afleiding brengen. Nu hielp Willem Papa met kleeden.
‘Had mij toch geroepen!’ viel Nora verwijtend uit, toen ze alles gehoord had. Eén
blik op Fee's gezichtje, waarin de oogen klein trokken van vermoeidheid, zeide 't
haar opeens wat niemand op Beresteijn scheen te zien, hoe er te veel van Fee's jeugd
gevergd werd.
Emilie bestreek dunne sneedjes brood met honing. Grootmama's ontbijt, dat ze
haar boven bracht.
‘'t Is het beste dat we om den dokter zenden,’ zei ze.
‘Ik zal er met Grootmama over praten.’
‘Ja,’ zei Fee, ‘hij wekt Papa wat op, en misschien kan hij iets geven....’ Ze geeuwde
moe achter haar hand. Nora vond opeens haar opgewektheid weer.
‘Geef eens wat thee, Fee.’
Ze zaten ver van elkaar aan de groote ontbijttafel. Het had 's nachts geregend. De
lucht zag nog buiïg en bij iederen windstoot schudde de lindeboom achter het huis
zijn zwaren vochtlaag af in een regen van druppels.
‘'t Is verbazend afgekoeld,’ zei Nora.
Fee bukte zich, zette de poes, die bedelend langs haar rokken streek, een schoteltje
melk voor.
‘Niet aankomen, Beer.’
Fee studeerde haar zangoefeningen en Nora had beloofd wat bij Papa te gaan zitten.
Ze vond hem in zijn eigen kamer. Hij had geen opgewektheid gevoeld zich naar de
huiskamer te laten brengen, waar het lichter was. Willem had een paar blokken op
den haard gegooid om het vocht, en het brandende hout gaf een eigenaardige geur
in de lage donkere kamer.
‘Morgen Papa!’ zei Nora opgewekt.
Hij zag niet op.
‘Ben jij 't Fee?’
‘Nee ik, Nora. Hoe is 't nu met U?’
‘Waar is Emilie?’ viel hij knorrig uit.
‘Emilie is naar het dorp, voor een paar boodschappen.’
‘Waarom is ze niet eerst hier gekomen? Ze had een brief voor mij
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mee kunnen nemen, maar hij was natuurlijk weer niet klaar. Die suffert van een
Willem heeft mij een half uur op een enveloppe laten wachten.’
‘O, die brief breng ik voor de koffie nog wel op de fiets naar het dorp,’ stelde Nora
hem gerust.
‘Willem is trouwens bezig zijn hof te maken aan oude Pietje, maar 't lijkt me nogal
onvrij voor beide partijen, want hij moet zoo geweldig gillen, en nog schrobt Pietje
onverstoorbaar voort. Ik ben maar weggegaan, uit discretie!’
Er vloog zijns ondanks een glimlach over zijn pijnlijk vertrokken gelaat, geelbleek
in den grauwen, killen ochtend.
‘Trek het gordijn eens open,’ verzocht hij.
Nora schoof de gordijnen weg van het raam.
‘'t Is hier pikdonker,’ zei ze. ‘U moest toch de plantaan eens laten snoeien, Papa.
Hij groeit nog in huis.’
Hij gaf geen antwoord. De pijn in zijn arm kroop weer op, fel en stekend. Een
kreungeluid ontsnapte hem, en hij verschoof pijnlijk in zijn stoel.
Nora merkte het, maar ze wist, dat ze hem niet beklagen mocht.
Dezelfde vrees voor het medelijden van anderen, die hem in 't begin van zijn
hulpbehoevendheid er toe gedreven had, zich van iederen terug te trekken, deed hem
nog, zich verbergen voor zijn kinderen.
‘Afleiding,’ dacht Nora. ‘Misschien dat er iets in 't Ochtendblad.... Luister eens
Papa, een aardig stukje over 't leven in Berlijn,’ zei ze, de courant inziend. ‘Zal ik 't
U voorlezen?’
Een oogenblik zat hij stil te luisteren, zijn opmerkzaamheid getrokken naar Nora's
blond gekapt hoofd, dat hem sterk aan Euphemie deed denken. Zij en Emilie hadden
haar mooie gouden haren.....
Maar hij was toch te moe, en te kriebelig, te ongedurig ook, na dien ellendigen
nacht, om lang afgeleid te kunnen worden, door haar gezelschap.
Nora deed haar best, maar 't lukte haar niet hem op te wekken uit zijn doffe
neerslachtigheid en na een uur zond hij haar weg, in de kregele behoefte alleen te
willen zijn.
Teleurgesteld zocht Nora Fee op, die nog altijd met langgerekte trillers den slaap
uit haar oogen poogde te verdrijven. Zij had een helder geluid en studeerde ijverig.
‘Bij Papa kan ik niets uitrichten,’ zei Nora mistroostig.
‘Hij is altijd zoo, na een ergen aanval,’ antwoordde Fee gelaten.
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Nora liet zich in een stoel bij 't raam zakken en huiverde kil in haar dunne blouse.
Met dit regenweer was 't vochtig in huis.
Beneden ging de bel over. Een mannestem klonk in den gang.
‘De dokter,’ zei Fee, scherp hoorend.
Nora viel weer terug in haar stoel.
‘Moet je er niet heen?’ vroeg ze, niet in Fee's rechten willende treden.
‘Nog niet,’ zei Fee rustig en weer parelden de hooge noten uit haar keel.
Nora zag zwijgend uit over de plaats waar de geraniums, verwaaid en verregend
de rose blaadjes strooiden aan hun voet.
‘Zou die dokter lange bezoeken maken?....’
‘La...aa....aaa.....aaah....’ zong Fee.
‘Is Nora daar?’ riep Grootmama's stem uit haar eigen kamer.
‘Ja Grootmama?’ Nora was al op.
‘Vraag den dokter, voor hij weggaat even bij mij boven te komen,’ verzocht de
oude vrouw. ‘Ik wil hem wel spreken.’
‘Goed, Grootmama.’
Op langzame voeten ging Nora den trap af. Beneden ging de deur van haar vaders
kamer open, ze hoorde den dokter naar buiten komen. Emilie, die juist thuisgekomen
was, liet hem uit. Ze stonden nog, pratend in de deur, toen Nora boven aan den trap
verscheen.
‘Dokter, Grootmama vraagt naar U,’ riep zij haastig.
Sneller dan Emilie zag hij om.
‘Grootmama wil U even zien,’ verzocht Nora bedaarder nu.
Ze zag haar ongecontroleerden haast belachelijk op eenmaal.
Dokter Stronk begroette haar als een bekende.
‘Ik ga met U mee,’ zei hij effen, dadelijk bereid. Zwijgend ging ze hem voor naar
boven.
Op den bovengang met zijn gewitte muren, keerde hij zich naar haar toe.
‘Het is met Uw vader weer hetzelfde.’
‘Ja dat begrijp ik.’ Ze sloeg haar oogen groot naar hem op en zag zijn gezicht
nadenkend afgewend.
‘Men kan zoo weinig voor hem doen, altijd.’
Hij keerde zich om, levendig op eenmaal.
‘Hij moest er eens uit,’ zei hij energiek. ‘Nu niet, maar in den nazomer.’
Ze dacht vliegensvlug na. ‘Wou hij dat? Met zijn stoel in de coupé.. 't Zou
kunnen....’
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‘Met een beetje goeden wil kan 't,’ zie hij, haar gedachtengang volgend. We moeten
er wat moeite voor over hebben.’
‘Natuurlijk. Hebt U er al met Papa over gesproken?’
‘Nee,’ zei hij, met een doorbrekenden lach. ‘Nog niet. Rome is niet op een dag
gebouwd! En bovendien, Uw bondgenootschap heb ik er bij noodig.’
‘Dat beloof ik,’ zei ze lachend.
Voor Grootmama's deur reikte zij hem haar hand.
Ze voelde de zijne in een warmen vasten greep, en vlugger dan zij zelf begreep,
liet ze los.
Hij verdween door de deur, zijn groot hoofd, wat gebogen tusschen zijn schouders,
zijn bewegingen gehaast, zoodra hij zich niet inhield.
Zacht neuriënd ging ze naar haar kamer, om haar hoed op te zetten. Ze moestimmers
nog voor Papa naar het dorp, om dien brief weg te brengen?
In den spiegel trof haar een ongewone glanzing in haar eigen oog. Haar mond,
groot in 't mager gezichtje met de teere huid, had een weeken trek. Haastig schoot
zij in haar regenmantel.
Het was twaalf uur, toen Nora, na den brief van den majoor bezorgd te hebben, door
de ruime dorpstraat naar huis fietste. De school ging uit, en drommen kinderen puilden
naar buiten. Hun joelende stemmen sloegen lawaaïg uit over het pleintje. Heel de
straat was plotseling gevuld van kinderen, en kinderkreten. Stoeiend, jubelend braken
zij op eenmaal als een dichte massa uit de geopende deur, vechtend in een niet langer
te beteugelen levensbehoefte.
Nora keek ernaar en als altijd wanneer zij door een troep vroolijke kinderen ging,
stak haar even, benijdend de gedachte aan haar eigen kinderjaren, bij juffrouw Struwer
in de sombere leerkamer op Beresteijn.
De door het leven verschrompelde, die geen kinderhart begreep, haar als jong
meisje nog minder had verstaan.
Aan den overkant van den weg school het doktershuis weg, onder de hooge
boomen.
Wat somber, op dezen triesten dag,’ dacht Nora.
Twee kleine jongens hadden zich uit de kinderkluwen losgemaakt, en vlogen den
tuin in. Nora zag ze na. Ze zag ook den dokter uit de de deur komen, de jongens
snelden op hem toe..... De kleinste droeg hij weg op zijn rug.....
Met een glimlach reed Nora door. Hij had dus twee jongens. In de
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waranda had een kleine donkere vrouwenfiguur gestaan. Zou dat.... zijn vrouw zijn?
‘Pas op, jongen!’ Met een handige zwenking kon ze nog net bijtijds om een klein
kereltje heenrijden, dat voor haar wiel liep. Buiten de kom van het dorp kon ze weer
ongestoord voortglijden en haar gedachten toefden weer bij het doktersgezin in het
lage witte huis, dat ze zoo goed kende. Bij den ouden dokter van Velzen, hadden zij
als kinderen wel in den tuin gespeeld. Van dien boom bij het hek schudde de
doktersvrouw vroege peertjes voor hen af.....
Och, als je geen kind meer was, werden alle verhoudingen zoo anders......

VI.
De Junimaand was voorbijgegaan. Een sterke rij van zonneglanzende dagen, onder
effen blauwen hemel. Op Beresteijn bloeiden de rozen overvloedig en de zomer had
zijn hoogtepunt bereikt.
Emilie was de bruid. Ze droeg haar hoofdje nog fierder dan gewoonlijk en door
de dagen gloorde een zachte feestelijkheid.
De majoor, die den langen dag slechts opzien kon tegen het vertoon van
feestelijkheid en veel gasten in zijn huis - vreemden zoowel als bekenden, die spreken
zouden van zijn gebrekkigen staat - sloot zich op in zijn kamer en wilde zich met
niets bemoeien.
Nora en Fee deden hun best, Papa die zich met het egoïsme van zijn afhankelijken
toestand licht veronachtzaamd voelde, niets te kort te laten komen. Het had altijd als
een somber contrast gestaan, achter alle vroolijkheid uit hun jonge jaren dezen zorg
voor hun hulpbehoevenden vader. Voor Fee was het bij al wat zij deed, gewoonte
geworden, acht te geven op zijn ongeduldig geroep van: Féé, Féé, Féé dan toch!
waarmee hij haar op alle uren van den dag tot zich riep.
In den laatsten tijd gebeurde het dikwijls, dat Nora ging.
‘Jij niet Fee, ik zal wel eens gaan hooren, wat Papa wil,’ zei ze dan, als Fee al
opgevlogen was.
Fee, die eerst had tegengestribbeld, begon er aan te wennen, dat zij in Nora, een
onverwachten steun gevonden had bij dezen zwaren post. En langzamerhand kreeg
Nora haar er toe, als er sprake was van feestelijkheidjes bij familieleden van Carel,
dat zij eens thuis mocht blijven, en Fee ging. Fee stond altijd klaar om te bedanken,
maar Nora zette het door, gedreven door het bewustzijn dat Fee te lang allen zorg
alleen gedragen had op Beresteijn.
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‘Het was niet goed geweest,’ dacht ze dikwijls nu, werktuigelijk de woorden uit het
opengeslagen boek op haar knie opdreunend in de stille kamer, waar Grootmama's
breinaalden haar begeleiden en een diepe zucht van tijd tot tijd opsteeg uit den rolstoel.
Hoe had Fee hier gezeten! Dag aan dag in deze sombere kamer, tusschen deze beide
oude menschen in, Papa, en Grootmama, die evenmin besefte, hoe zij met haar groote
voorliefde voor Fee, Fee's jeugd ten offer had gevraagd.
Emilie leefde haar eigen leven, als zij gedaan had. Om Fee had niemand gedacht.....
De majoor was deze verandering niet onwelkom. Nora verstond het beter dan Fee
in al haar gewilligheid, hem uit zijn slappe moedeloosheid op te wekken. Als zij
binnenkwam, versmolten voor haar opgewektheid de grieven, die hij had willen
luchten. Hij voelde wel, zij zou niet als Fee al zijn ongemotiveerde nukken en grieven
verdragen, en onwillekeurig toomde hij zich voor haar wat in.
Hij had nu iets om op te kijken, als hij stil zat te staren in 't groene park. Nora had
met hem gesproken over zijn mogelijk reisje in September. Den eersten maal, dat ze
er over begonnen was, had hij 't grimmig verworpen. Hij had een slechten dag en 't
verluchtte hem, eens goed uit te varen over de onmogelijkheid van zoo'n idioot plan.
Was hij een man om te reizen? en hadden die eeuwige kuren hem ooit gebaat?
Nora had hem laten mopperen, maar den volgenden dag was ze er weer over
begonnen, telkens opnieuw in heimelijke overeenkomst met dokter Stronck, die haar
krachtig steunde. Er ging een zeldzame prikkel tot opgewektheid uit van dezen man,
ondervond Nora ieder keer, dat hij kwam om haar vader te bezoeken, en ze hem
praten hoorde met zijn gezond optimisme alle bezwaren wegredeneerend, tot ten
laatste haar vader zelf, zich voor het plan begon te interessseeren, en uit zijn eigen
zich verdiepen ging in de bizonderheden. Dokter Stronck wist voor alles raad. En
Nora lette op, hoe hij als geen ander den tact bezat, met den eigenaardigen invalide
om te gaan, al zijn verschillende stemmingen achtend, waarvoor hij toch niet
terugweek. Met één opslag van zijn oolijk oog, had hij bij 't binnentreden van haar
gezicht al afgelezen, hoe het humeur van den zieke dien dag wel was. Nora, met een
enkel woord, leidde 't gesprek in de gewenschte richting, en zij hadden een heimelijke
pleizier in hun stil en snel begrijpende spel.
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‘Die dokter Stronck is een man, waar je tenminste mee praten kunt,’ zei de majoor
dan, als de deur achter hem dicht was, en iets van zijn krachtige persoonlijkheid vol
levensdurf in de kamer achtergebleven scheen.
Nora, met een wonder lachje in haar oogen, bergde haar werk op. Er was in dege
dagen een ongekende lichte blijheid in haar. Zij wist niet of het was, Emilie's trotsch
gedragen geluk, dat zijn glans afwierp ook op haar, of dat het was de feestelijke
stemming in huis, de mooie zomerdagen..... Zij dacht eigenlijk heelemaal niet, en
iedere dag die voorbijging had zijn eigen weelde, zijn ongeweten rijkdom. Het was receptie op Beresteijn, ter eere van Card en Emilie. In den laten middag
kruisten de ouderwetsche équipages der omliggende buitens elkaar op het voorplein;
hun zware wielen dofknarsend over den steenen plaats.
In de groote suite vol menschenbeweeg en stemmengegons begroetten Emilie's
stralende oogen, iedere nieuw aangekomene over de hoofden heen.
Het ging haar uitstekend af, het glanzend middelpunt te wezen. Zij had voor ieder
een praatje een lachje klaar en als een stille voldoening streelde haar de
onuitgesproken hulde in Carels bewonderend oog.
Carels ouders waren overgekomen; aan de andere zijde van het bruidspaar ontving
Grootmama mee de gasten, met een statigheid van bewegen over haar fijne, teere
persoonlijkheid, in heel haar houding en gebaar, die haar nog in haar broozen
ouderdom indrukwekkend maakte.
Menschen kwamen en gingen, een onafgebroken klankgedruisch van pratende
stemmen, golfde in beide kamers op. Er waren veel vrienden van Carel gekomen,
telkens lieten jongelui zich aan Nora en Fee voorstellen. Zij vonden in een hoek van
de kamer met hun allen het hoogste woord, betrokken ieder in hun vroolijkheid.
Achter de ruggen om glipte Nora weg, om een oude dame aan te spreken, haar
vlugge opmerkzaamheid was overal tegelijk.
Tusschen het bont gewemel van lichte damestoiletten en zwarte heerenruggen
zocht haar aandacht in de voorste kamer.....
De wat zonderlinge figuur van den Notaris boog thans voor bruid en bruidegom;
zijn zware stem klonk boven alles uit. De dominé en zijn vrouw waren al geweest.
Al de menschen uit het dorp kwamen toch.....
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Het oude mevrouwtje voor haar, drukte haar kille gehandschoende hand, in Nora's
arm.
Zij wilde de bloemen zien, die zij gezonden had, en Nora leidde haar de
menschenvolle kamer door, naar een hoogen korf, waaruit zacht getinte azalia mollis
te puilen scheen.
‘Ze zijn beeldig, Mevrouw, ziet u wel?’
De oude vrouw naast haar, wat duizelig van al 't beweeg voor haar heen, de
bedwelmende geur, en al die kleuren, kéék met vertroebelde oogen.
‘Heel mooi, heel mooi,’ prevelde ze zacht, zonder te zien.
Het lichtblauw figuurtje voor haar, hield ze vast.
‘Nora.... die ben je immers..... precies je lieve moeder geworden....
Nora lachte. Het werd haar meer gezegd hier, door oude kennissen, die haar moeder
jong gekend hadden.
Knechts met bladen thee en limonade liepen rond.
Het oude mevrouwtje was weer weggedrenteld, andere menschen kwamen op
Nora toe..... Over hen heen, zag ze geboeid op eenmaal, de lange figuur van dokter
Stronck, buigend voor het bruidspaar. Met zijn rug naar haar toe, stond hij met
Grootmama te praten. Op zijn wandeling door de kamers hielden verscheiden
menschen hem aan. Het duurde even, voor hij in de achterste kamer, Fee trof, die bij
de tafel met cadeaux stond. Hij bracht de excuses van zijn vrouw over die door
ongesteldheid verhinderd was geweest mee te komen.....
Nora liet de witte linten van een bloemenmand door haar vingers glijden.
‘Hebt u mijn zuster niet gekend in den Haag, freule?’
Daar kwam hij. Bruusk keerde Nora 't jongemensch dat haar aansprak, den rug
toe.
‘Ik had U al gezocht! Mag ik U ook wel zeer gelukwenschen?’ trad dokter Stronck
met uitgestoken hand op haar toe.
Ze ontving hem blij. Hij was in den dagelijkschen omgang een goed vriend
geworden en zij begroette hem hartelijk. Hij bleef even bij haar staan praten. Ze
vertelde hem, van haar vader, die verkozen had in zijn eigen kamer te blijven.
‘Hij komt van middag wel aan tafel.’
‘Ik zal hem zoo eens even op gaan zoeken,’ beloofde hij. De gedeelde zorg voor
den hulpbehoevende lijder had een zekere intimiteit tusschen hen doen ontstaan.
Nora zag in hem de ingewijde, die op
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de hoogte was van al hun huiselijke omstandigheden en ongedwongen naar hem op
ziend, babbelde zij vroolijk voort.
Hij bewonderde den bijeengebrachten schat van bloemen die de groote suite op
Beresteijn zulk een feestelijk aanzien gad.
‘Jammer, dat ze na enkele dagen weg zijn,’ vond Nora.
‘Zoo gaat het met alles in de wereld, nietwaar? We zouden 't schoone vast willen
houden, maar 't wordt ons slechts vluchtig toebedeeld. Daarom is 't ons te
kostbaarder....’
‘Dat is waar.’ Haar oogen, ernstig op eenmaal zagen hem voorbij, het leege park
in, waar onder de hooge boomen, de zon schoot tusschen de stammen.
‘Uw Grootmama houdt zich maar kranig. Ze zal straks minder moe zijn, dan de
bruid, of U een van allen.....’
Zij lachte weer den gragen lach van haar bewegelijken mond, die als zij stil en
gesloten was, op eenmaal iets droefs aan haar mager gezichtje geven kon, waarin
dan ook de oogen niet leefden.
‘Nietwaar?’
Fee, een oogenblik alleen gelaten, kwam bij hun staan om een aardige ondervinding
van den middag te vertellen.
‘Ik wensch U veel genoegen van avond,’ zei hij, bij 't afscheid nemen, hen beiden
de hand drukkend.
‘Dank U.’
Nora's gedachten, vielen terug, de leege avonduren langs, die nog vol feestelijkheid
wezen zouden. Het hoogtepunt van den dag was geweest, bekende ze zich zelf.
De kamer begon leeger te worden. Fee bukte naar een uitgevallen roos......
Jan Stronck ging met bedachtzamen stap door de hooge groene lanen van Beresteijn
naar huis.
Om hem heen was de stille volle weelde van den laten zomermiddag. Op de perken
bloeiden anjelieren en rozen en een geurig koeltje streek hem weldoend tegemoet in
tegenstelling met de kamerhitte daarbinnen.
Hij zette zijn hoed af en liet het langs zijn hoog voorhoofd spelen, waarvan hij het
dikke blonde haar met een gewoonte-beweging had weggestreken.
Het gebeurde hem zelden, dat hij zoo rustig voor zijn pleizier wandelen kon. Altijd
had hij haast en op zijn vluchtige bezoeken bij
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den majoor, had hij nauwelijks tijd om acht te geven op de schoonheid van Beresteijn's
park. Nu vond hij dat het een bijzonder mooi aangelegde oude plaats was. Vroeger
was dit gedeelte wel voor het publiek toegankelijk geweest, had Nora hem verteld,
maar sinds de majoor gebrekkig geworden was, en hier veel rondgereden werd, had
men het voor wandelaars gesloten.
Voor zijn gedachten verrees het ziekelijk bleeke gelaat van den invalide, met zijn
scherpe blauwe oogen, die zoo onderzoekend van uit zijn leeren rolstoel iederen
bezoeker tegemoet zagen. Zoo had hij hem gezien, den eersten maal dat hij op
Beresteijn gekomen was.
Hij herinnerde zich hoe hij van dat eerste bezoek een somberen indruk meegenomen
had. Hoe hem bijgebleven was, de herinnering aan dat groote, eenzame huis, waarom
de herfstwind loeide, de diepe donkere kamer, waarin hij ontvangen was, door den
stugge gemelijken zieke, die zijn dagen droeg als een last, onverzacht door de
bescheiden toewijding van zijn jongste dochter, die met haar zonnige zacht gezichtje
niet opgewassen scheen tegen dezen zwaren taak.
Jan Stronck was een scherp waarnemer, die al spoedig den toestand op Beresteijn
had doorzien.
Hij werd er dikwijls ontboden. Het scheen dat hij het vertrouwen van den invalide
had weten te winnen. Hij stelde veel belang in zijn persoonlijkheid en langzamerhand
begon hij ook den weg te vinden tot het gesloten gemoed van dezen eigenaardigen
moeilijken man, met wien hij toch graag praatte.
Hij vond hem in den laatsten tijd soms opgewekter, toegankelijker, naar 't scheen.
De dokter glimlachte met een eigenaardige uitdrukking voor zich heen.
Hij wist, niet hij alleen had dit bewerkt. Er was hem een onverwachte hulp
verschenen, in de majoors oudste dochter en meer dan hij dat vroeger ooit met de
huisgenooten had gedaan, had hij in den laatsten tijd met haar gesproken over den
toestand van den zieke, voelend, onwillekeurig, dat zij die had doorzien, en hem
begrijpen zou.
Het had hem in den beginne verwonderd dat zij gekomen was, hij had niet geweten,
dat de majoor nog een dochter had, enhij had gevonden, zij paste niet op Beresteijn.
Maar langzamerhand raakte hij gewend aan het verfrisschend praatje, 't
onontbeerlijk groetje van haar groote lichte oogen, wanneer hij den majoor verliet.
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Hij begreep dat zij 't was, die sommige dingen anders had ingesteld, en met haar
wakkere geest den onverschilligen vader iets opwekte uit zijn sleurdofheid.
Zijn bezoeken op Beresteijn hadden een ongekende bekoring voor hem gekregen,
en hij wist dat hij hoopte dat zij blijven zou..... àltijd.
Het was den avond van Emilie's trouwdag.
Beresteijn, dat voor een wijle, 't ongewoon gerucht van feestelijk rumoer en drukke
stemmen binnen zijn muren besloten had, was tot zijn stille rust weergekeerd.
Een voor een, waren familieleden en gasten heengegaan en in de groote kamers
waar nog de sporen van het voorbije feest te zien waren, hingen de bloemen
verflenscht, de lange tafels, afgedekt, stonden uiteengeschoven.
Juffrouw Koosje, wat moe en warm van de ongewone drukte, zenuwachtig door
het heengaan van Emilie, dat zij voelde als was 't haar eigen kind, gaf aanwijzingen
aan de vreemde knechts. Als in een droom bergde ze met Willem het zilver weg, en
zij fluisterden samen bij het buffet, over 't gebeuren van den dag, in een zeldzame
bui van vertrouwelijkheid, zich één voelend met hun beiden, zij die zooveel hadden
meegemaakt in dit huis, waarvan het overige personeel niets wist.
De avond was zwoel en windstil. Op de plaats floten de merels, en 't park stond
roerloos in den zonloozen avond, nu het menschenbeweeg had opgehouden. De
donkere lanen strekten zich eindeloos, stil.
De majoor zat stilletjes in zijn stoel uit te zien. Hij had het schaakbord niet opgezet
van avond. Fee voor 't eerst, liet hem in den steek en hij zelf voelde ook geen
opgewektheid tot het spel.
Hij zag den langen roezigen dag achterna, ongewoon in zijn emoties en hij vond
dat het bizonder stil in huis was. Hij had meer dan ooit zijn afhankelijken staat gevoeld
vandaag. Het weerzien van familieleden, maakte hem altijd zenuwachtig; achter hun
welwillend gepraat raadde hij gekwetst het meewarig beschouwen van zijn alweer
verminderden toestand en hij deed grimmig en onvriendelijk er tegen in. Hij zou niet
dikwijls een dag als vandaag moeten hebben, dacht hij, uit zijn evenwicht gebracht
door iedere afwijking van zijn gebeurloos leven, dat hij ook in zijn hart haatte om
die onbeduidendheid.
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Wat was je op zoo'n dag! Een lastpost meer niet. Zijn koude witte handen, waarover
hij zoo slecht het gebruik had, trokken de plaid wat op, die slap hing om zijn verstijfde
beenen. Moeilijk ging hij iets verzitten.
Hij dacht aan Emilie, zooals ze voor hem had gestaan in zijn kamer vanochtend,
een mooie trotsche bruid. Ze was altijd de mooiste geweest.... Nu was ze heengegaan.
Het afscheid met zooveel vreemden om hen heen, was kort geweest. Stralend was
zij weggereden en hij had zich een stumperigen ouden man gevoeld, die haar niet
volgen kon. De jongelui hadden buiten het jonge paar nagewuifd; hij had order
gegeven de opengevallen plaatsen wat in te schikken en hij had gejacht, gejacht naar
het einde van den maaltijd.....
Emilie had zich steeds het minst om hem bekommerd, maar nu kwam het hem
voor, terwijl de kamerstilte om hem heen greep, of haar mooi gezichtje met het
zelfingenomen mondje hem het dierbaarst was geweest.
Hij kon met al zijn kribbige onverschilligheid toch geen van zijn kinderen missen,
en 't smartte hem een plaats ledig te weten.
Toch wist hij dat hij dankbaar wezen moest, een van zijn kinderen bezorgd te
weten. Mama werd oud en wat viel op hem nog te rekenen?
Hij had Carel een goede jongen gevonden, al ergerde hem soms geweldig, dat
weinig doortastende van hem. Als hij dacht hoe hij zelf geweest was, vroeger! De
gedachte kwam voor 't eerst tot hem van avond hoe hij nooit moeite gedaan had, het
karakter van zijn schoonzoon te leeren kennen, hij had de dagen voorbij laten gaan
en hoe weinig had hij hem eigenlijk gekend......
Maar er over heen, dacht hij moe, wat zou het hem ook gebaat hebben, zoo hij al
gewenscht had, Emilie's keuze verhindering in den weg te leggen? Zij zou immers
toch haar eigen zin gevolgd hebben?
Zijn kinderen stonden hem ver. Hij had nooit voldoende belang in hen gesteld,
om zich met hun intieme leven in te laten. Hij verlangde evenmin vertrouwelijkheid
van hun kant. Het lag niet in zijn egoïsten aard, hij had genoeg aan zichzelf.
Toen hij jong was had zijn brillante carrière hem geheel en al vervuld. De slag
van Euphémie's dood, was hij betrekkelijk gauw te boven gekomen, al bleef het de
teere plek in zijn gemoed. Hij behield nog zijn geprezen naam, zijn werk waarvoor
hij leefde.
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In later jaren was 't zijn ziekte, den ellendigen toestand van zijn eens zoo krachtig
lichaam, waarop hij staren en tobben bleef. Hij had niet verder kunnen zien dan zijn
eigen rampzalig bestaan en hij had zich opgesloten in een wanhopig zelfbeklag.
In de andere hoek van de kamer zag hij zijn moeder zitten. Zij had een boek liggen
in haar schoot, maar ze las niet. Van hem afgewend, zat ze uit het raam te zien. Het
viel hem op, dat haar gezicht oud, en vervallen was vanavond, haar trekken verslapt
in een moeheid, die zij niet langer ophield thans. Hij raadde den afwezigen blik van
haar starend oog, en hij dacht: ‘Zijn moeder, die al die jaren een liefdevolle zorg
voor zijn kinderen was geweest..... Op haar ouden dag hechtend aan zijn dochters,
als haar eenig overgebleven bezit, nadat zij vele van haar kinderen had verloren.....’
Hij mocht wel eens zeggen hoe hij gewaardeerd had, die liefde voor zijn kind! Op
Emilie's trouwdag voelde zij 't zelfde als hij..... Maar de woorden kwamen niet uit
zijn stuggen mond, en hij hoorde haar zacht, en onmerkbaar bijna, telkens even
zuchten......
Met een zegevierenden glimlach had Emilie Beresteijn verlaten. Trotsch voerde
Carel haar weg. En de glorie van dit oogenblik ging hoog uit boven het afscheid der
haren, al was er in de afgeloopen dagen, natuurlijk veel weemoedigs geweest.
Boven op de meisjeskamer lag op het leege bed de witte bruidsjapon, die zij in
allerijl voor haar reiskleeren had verwisseld. De sluier hing er achteloos af, maar
Carel dreef tot wegrijden, en Fee bergde alles wel op.
Boven was Fee in tranen uitgebarsten. In hun gemeenschappelijke kamer, waar 't
lief en leed van jaren door hen gedeeld en besproken was, brak op eenmaal 't besef
tot haar door, dat zij nu voortaan alleen wezen zou.
Emilie was weg, voor goed. Dit was het oogenblik waartegen ze zoo lang had
aangezien. En aan 't eind van dezen roezigen drukken dag, nu dat al de gasten waren
heengegaan, voelde Fee, moe en ellendig, met alles omverstootende droefheid, haar
eenzaamheid.
O ze wist het wel, Emilie was gelukkig en zij gunde 't haar! Maar ze zou haar zoo
missen! vandaag en morgen, en altijd door! Als het leven op Beresteijn weer zijn
gewonen gang ging, en ze haar tijd verdeelen zou tusschen Papa en Grootmama,
bleef Emilie weg.... Het leek haar een hopeloos zware taak op eenmaal te moeten
voortleven
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in al de groote en de kleine beslommeringen op Beresteijn die nooit ophielden....
Emilie nam haar plaats in de wereld in. Nora zou natuurlijk na eenigen tijd weer
heengaan, maar voor haar zou 't altijd zoo blijven als 't nu was, en voor 't eerst woog
Fee den dagenlast zwaar.
Ze merkte het niet, dat de deur zachtjes was opengegaan en Nora binnentrad. Nora
had door het huis dwalend Fee gezocht. Nu bleef ze in de kamer stilstaan, en zag op
Fee's schokkend figuurtje neer.
Een oogenblik haakte in haar een gedachte, die zij dadelijk er op, als onaardig,
verwierp.
Emilie, die vroolijk en luchtig haar gang gaand, als iets vanzelfssprekends, nam
bij al wat haar geboden werd, die toewijding van Fee, die altijd voor haar klaarstond.
Emilie ook, hield wel van Fee, ze was zelfs op haar gesteld geweest, maar even
gemakkelijk maakte ze zich los. De tranen en de pijn van het afscheid, dat was voor
Fee alleen, en 't kwam Nora bijna voor, of Emilie niet kon waardeeren, die trouw
van Fee....
Ze ging stil naast haar zitten op 't andere bed, en met iets ongewoon zachts in haar
stem, begon ze met haar te praten. Fee leunde moe tegen haar aan, door haar tranen
heen, dankbaar onderscheidend, dat Nora wel heel lief was, vanavond....
Nora zelf, met haar arm op Fee's schouder, pratende van dezen dag, verwonderde
er zich over, zoo onaandoenlijk als zij feitelijk stond tegenover deze groote gebeurtenis
in huis.
Terwijl zij uitzag in den stillen avond buiten, trok heel den dag van plechtig
gebeuren aan haar voorbij. Ze zag weer den langen kleurigen stoet. Fee en zij
behoedzaam drapeerend den sluier van de bruid. Stil hadden zij gezeten achter Carel
en Emile in de hooge koele kerk, waar de lange zinnen van den dominée raisonneerden
in de holle ruimte. Er was een onbewuste, half droeve, half blijde verteedering in
haar geweest. Ze had het toch wel begrepen, dit was de trouwdag van Emilie. Emilie's
trouwdag.....
Later was daar geweest den langen flonkerenden feesttafel, waaraan zij als in een
droom gezeten had. Ze had een herinnering van veel bloemen en eindelooze toasten.
Daarna 't haastig verkleeden der bruid, boven op hun eigen kamer, zoo wonderlijk
stil en intiem opeens, zij drieën, daar alleen, terwijl 't huis vol gasten was.
Emilie had haar en Fee onstuimig omhelsd toch wel wat aangedaan op dit laatste
oogenblik. Ze hadden niet veel gezegd, geen van drieën,
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en Carel stak zijn arm door die van zijn vrouw en voerde haar naar beneden.
Op het voorplein joelden en wuifden als dwazen de jongelui, tegen de ontroering
van dit oogenblik in.
Emilie had gewuifd tot het laatst met haar bouquet.....
Nora dacht, hoe zij voortdurend in 't gevoel geleefd had, dat slechts een klein
stukje van haar zelf dit beleefde.
Haar eigenlijk ik deed er niet aan mee.
En heel dien dag, was daar geweest het zonderling onuitgesproken besef, dat zij
rijker was dan al degenen die haar omringden, en straks als zij waren heengegaan, 't
beste deel voor haar behouden bleef.
Wel honderdmaal had het haar mond verzekerd vandaag, op luchtig schertsende
toon: ‘O ja, ze was zoo tevreden op Beresteijn. Ze dacht er voorloopig nog te blijven.
Wie had dat gedacht. Nietwaar?
En als de Ooms en Tantes met half ongeloovigen glimlach zwegen, had zij stil,
gelukkig gedacht: ‘Het was waar, wat ze zei. Zij begeerde thans geen ander plekje
op de wereld, dan 't geen zij innam op Beresteijn.’
Haar oude onrustvlagen hadden zich gestild, het onvoldane zoeken dat haar had
voortgejaagd tot afmattens toe, was bedaard. Ze wachtte nu alleen, ze wachtte met
bevende zekerheid op iets, dat zij wist dat, komen ging, en 't schiep een wereld rond
haar alleen....
Ze waren een oogenblik zwijgend tegen elkaar aangeleund blijven zitten, elk van
zijn eigen gedachten vervuld. Fee had haar tranen gedroogd.
‘Kom,’ zei ze, opstaand, ‘ik zal die kleeren opbergen.’
Nora zag op 't beweeg van Fee's handen neer, die de bruidsjapon voorzichtig
vouwden. Het witte soepele goed gleed zacht tusschen haar vingers, de kleine spitse
schoentjes zette zij zorgvuldig weg in een doos. Het waren de laatste sporen, die zij
doofde van Emilie's glanzend feest.
Nora stond voor 't raam te zien.
‘Zullen we nog een loopje doen?’ stelde ze voor.
‘Dat is goed.’ Voor den spiegel ordende Fee haar kapsel, en ze streek over haar
oogen heen, die moe stonden in haar tranen gezichtje.
Samen gingen ze den breeden trap af naar beneden.
‘Is de courant er nog niet? Waar blijven jullie?’ riep de majoor knorrig van binnen.

Groot Nederland. Jaargang 20

219
Nora ging het Handelsblad uit de bus nemen en verdween er mee in de voorkamer.
Fee slipte naar juffrouw Koosje's kamertje achter de mangelkamer.
‘Zit U hier, juffrouw Koosje?’
‘Ja, och liefje, kom je wat bij me zitten?’
Fee kroop dicht bij 't oude menschje en als van ouds vonden die twee bij elkaar
den besten troost op die wonder stille Juliavond, dat geen blaadje in de boomen
bewoog, de vogels al vroeg hadden gezwegen en die Emilie's trouwdag was. - - (Wordt vervolgd)
CARLA V. LIDTH DE JEUDE
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De lieve wereld.
Koele beschouwingen over een warme zaak.
Ik herinner mij een gesprek, jaren geleden, vóór den oorlog, met een meneer, een
Belg, die vriend noch vijand van mij was. Het ging over de Vlaamsche zaak, over
het voor en tegen, over zoogenoemde Franskiljons en Flaminganten, en dies meer.
Hij was noch 't een noch 't ander; hij stond er objectief en vrijwel onverschillig
tegenover; maar, na heel wat heen en weer gepraat en, om aan het gesprek, dat hem
begon te vervelen, een eind te maken, vatte hij zijn meening in deze lapidaire woorden
samen:
- De Franskiljons, dat zijn de heeren; en de Flaminganten zijn de boeren!
Ik heb daar dikwijls aan gedacht, de laatste tijden. Inderdaad, de verhoudingen in
België gaan zich met den dag scherper afteekenen. De steden, op een enkele, groote
uitzondering als Antwerpen na, - zijn overwegend Franschgezind en schijnen het
steeds meer te worden; het platteland wordt hoe langer hoe Vlaamschgezinder. Men
kan zich, in afzienbaar verschiet, aan een scherpen, hevigen strijd verwachten; een
strijd die het beperkte doel van Fransch-of-Vlaamsch-gezind zijn verre zal
overschrijden; een strijd, die de strijders onweerstaanbaar mee zal sleepen in de
internationale arena, waar de groote heeren de lakens uitdeelen en waar de kleine
nog al eens onder den voet worden geloopen.
***
Ik vraag mij dikwijls af, of de lieve wereld, zooals die thans reilt en zeilt, nog wel
het redden waard is; en of het niet beter zou zijn als het gansche menschdom maar
verdween om plaats te maken voor iets anders. Ik weet dat dit zuiver nihilisme is,
maar ik kan 't niet helpen; het dringt zich aan mij op. Onlangs werd mij gevraagd of
ik wou deel uitmaken van een comité tot bestrijding van de vivisectie. Natuurlijk
wou ik dat. Ik stelde zelfs voor om de bakens te verzetten en de vivisectie nu eens
toe te passen op een zeker soort van menschen,
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met het doel de kwalen van de dieren te genezen. Zonder de minste moeite, zou men
overvloedig veel materiaal kunnen vinden, - menschenmateriaal, zoo heeft men het
ons immers tijdens den oorlog leeren noemen, - waaraan de wereld heel wat minder
zou verliezen dan aan een onschuldig konijn of aan een lieven, trouwen hond. B.v.
om er slechts enkele te noemen: Landru, de ex-Keizer en zijn zoontje, Ludendorf
met zijn staf, de O.W. ers en de naaktloopende luxe-vrouwen, een schep ministers,
diplomaten en politiekers uit diverse landen enz. enz. à l'infini. Maar, in afwachting
daarvan, en om op mijn onderwerp terug te komen, de strijd tusschen de zoogenaamde
‘heeren’ en ‘boeren’, die zich in België en meer speciaal in Vlaanderen voorbereidt,
zal misschien nog wel eenige belangstelling waard zijn.
***
Ik geloof niet, zooals velen beweren, dat het conflict door den oorlog zoozeer is
verscherpt. Reeds vóór 1914 had de vroegere, begrensde Vlaamsche taalstrijd een
breeder, nationalistisch karakter aangenomen. Het zaad was uitgestrooid en zou tot
rijpheid gedijen met of zonder oorlog. Alleen hebben de oorlog - de eindelooze
loopgraven-oorlog en de krijgsgevangenschap met hun gedwongen opeenhooping
van individuën, de ontwikkeling van het proces waarschijnlijk bespoedigd.
Eigenaardig is het, dat het conflict zich slechts eenzijdig heeft ontwikkeld. De
Vlaamsche gedachte heeft een fondamenteele wijziging ondergaan; het
Franskiljonisme is stationair gebleven, verstard in aanbidding voor Frankrijk, weinig
of geen toegankelijkheid toonend voor het goede en rechtmatige in de Vlaamsche
Beweging. Die verstardheid belet den Franskiljons dan ook de toenemende
ontwikkeling bij de tegenpartij waar te nemen. Wat echter bij de twee partijen
onveranderd bleef, is 't volgende:
Men schijnt nog maar steeds voor geen zuiver Flamingant te kunnen gelden, als
men, naast zijn liefde voor Vlaanderen, ook geen haat en minachting tegen Frankrijk
koestert; en omgekeerd lijkt het niet mogelijk als Franskiljon heel veel voor Frankrijk
te voelen, zonder daarbij een flinke dosis smaad voor Vlaanderen in het Vlaamsch
over te hebben. Vlaanderen hartstochtelijk liefhebben en meteen Frankrijk waardeeren
en bewonderen; dol zijn op Frankrijk en tegelijkertijd eerbied en liefde voelen voor
Vlaanderen en het Vlaamsch,
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dat schijnen (natuurlijk in algemeenen zin gesproken, want er bestaan uitzonderingen)
vooralsnog twee onmogelijkheden te zijn. Verhaeren's edel en grootmoedig
‘Admirez-vous les uns les autres!’ heeft bij ons geen weerklonk mogen vinden.
Het is een dubbele vergissing. De Vlaamsche zaak wordt niet gediend door dat
schelden op Frankrijk, evenmin als de Fransche wordt bevorderd door minachting
voor het Vlaamsch. Niet alleen waardiger, maar ook veel krachtiger zouden beide
partijen staan, wanneer zij met nobel gebaar het goede in elkander erkenden en
waardeerden. Sommigen doen het, maar hoe weinig!
***
Vroeger was men een goed gangbaar Vlaamsch-gezinde, wanneer men trouw de
Vlaamsche taalcongressen bijwoonde, wanneer men brallend meezong van den
Leeuw die niet getemd kon worden of van de Leeuwen die dansen (wel grappig die
dansende Leeuwen!) en aldus zingend in den stoet meeliep achter de mooie,
wapperende Vlaamsche vlag met zwarten leeuw op gouden veld.
Ook nu ‘doen’ dergelijke optochten het nog wel; maar, naast dat uiterlijk en
uitbundig vertoon, heeft het Vlaamsche gevoel oneindig veel gewonnen in breedte
en diepte. Er is iets doorgedrongen tot de groote, Vlaamsche menigte van het
plattelandsche volk, een bij sommigen nog obscuur, bij velen reeds zeer klaar
bewustzijn van hun nationale zelfstandigheid en waardigheid. Het heeft, geloof ik,
zijn stuwkracht gekregen door de intellectueele proletariërs van te lande. De
hoofdonderwijzer, de pastoor-deken, de notaris, de ontvanger van het dorp zullen
misschien Franskiljon zijn of onverschillig staan tegenover de Vlaamsche zaak; maar
de hulponderwijzer is bewust Vlaamschgezind, de onderpastoor is bewust
Vlaamschgezind, de kantoorbediende is Vlaamschgezind. Die komen, meer dan hun
overheden, in directe aanraking met de boeren, de werklui, de minderen; en van hen,
druppelsgewijze, gaat de invloed uit.
***
Van hen en van de drukpers.
Vroeger las de Vlaamsche landman geen couranten. Er waren er geene tot zijn
beschikking, of wat er ook al kwam bleef zóó laag bij den grond, of was zóó
onbeduidend en zóó kleurloos, dat er in 't geheel geen kracht noch invloed van kon
uitgaan. Nu is er wel geen
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plattelandsbewoner van het verst-afgelegen gehucht meer, die niet zijn week- ofdagblaadje leest. Bijna al die kleine periodieken, hoe verschillend ook van politieke
richting, voelen en voeden het nationaal Vlaamsch bewustzijn en hun invloed is niet
minder sterk dan de meer direkte propaganda van de daar straks genoemde elementen.
Dat alles samen heeft zich gevormd tot een diepen stroom, die nu nog voortvloeit in
stilte, maar die wel in staat zou kunnen blijken heftig op te stormen als het oogenblik
daar eenmaal voor gekomen is.
***
Dan komt er nog iets bij.
De politieke gezindheid, in de groote steden, is overwegend socialistisch of liberaal.
De politieke gezindheid, in de kleinere plaatsen en op 't platteland, is daarentegen
overwegend Katholiek. Totnogtoe hebben de socialisten zich tamelijk afzijdig
gehouden in den strijd tusschen Franskiljon en Vlaamschgezind. De liberalen, echter,
kozen meestal den Franschen kant. Als men daarbij rekent dat er ten allen tijde een
latente hostiliteit bestaan heeft tusschen stad en platteland, dan vertoont het conflict
zich wel in al zijn duidelijke scherpte.
***
De strijd gaat op het oogenblik voor of tegen de vervlaamsching van de Gentsche
hoogeschool. Ik wil mij niet gaarne profeten-kunst aanmatigen, maar het zou mij
wel verwonderen als de Franskiljons het hierbij op den duur niet moesten afleggen.
De wind waait op het platteland uit den hoek der vervlaamsching van Vlaanderen
en de vermoedelijke zege der Vlaamsch-voelende Vlamingen, zal slechts het begin
zijn van den grooten strijd, die het geschil voor België op internationaal gebied moet
verplaatsen.
***
Ik heb moeite om te gelooven in het staatkundig bestaan van een België, waarin de
twee rassen: de Walen en de Vlamen, autonomisch van elkaar zouden gescheiden
leven. Het lijkt mij niet aan te nemen dat de eenen niet naar en door Frankrijk zouden
aangetrokken worden, en de anderen naar en door.... Duitschland! Ja, naar
Duitschland! Germanen tegen Latijnen! Ik zie in den volgenden oorlog (of zijn er
wellicht nog goede schapen van menschen op de lieve wereld,
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die werkelijk gelooven dat dit de laatste oorlog is geweest?) ik zie, zeg ik, in den
volgenden oorlog, Frankrijk met de Walen en de vlaamsche Franskiljons aan eene
zijde; en Duitschland met een deel van Vlaanderen aan de andere zijde. Het komt
mij voor, dat het niet anders mogelijk is; dat de macht der feiten en gebeurtenissen
er onontkoombaar heenleidt.
***
Concludeeren doe ik niet. Dat kunnen anderen die er zin in hebben. Velen in België,
moest mijn voorspelling uitkomen, zullen er een gruwelijke ramp in zien. Anderen
zullen denken, dat het zoo goed zou zijn.
En misschien zal het noch goed noch kwaad zijn; want met den volgenden oorlog
zie ik iets anders opdoemen: een sociale omwenteling, die dan eindelijk eens lúkken
zal, zooals ze lukte, als men het zoo noemen mag, in Rusland, en die in het
‘beschaafde’ westelijk Europa een nieuwe waardemeter brengen zal voor alles wat
we totnogtoe gewend waren als vast en onvermijdelijk en onvergankelijk te
beschouwen.
En dan zal meteen de Vlaamsche kwestie wel opgelost zijn.
CYRIEL BUYSSE.
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Gedichten.
Afscheid.
En morgen, morgen is 't voorbij. Totdat, op deze vreemde wegen,
Het lot ons weer elkander tegen
Zal willen voeren, scheiden wij.
En 't leven wordt als voor je kwam.
- Maar wil je nu het woord wel spreken
Dat deze ban zal kunnen breken,
Waarin je mij gevangen nam?
Want om het wonder van je wezen
Zijn stil in mij omhoog gerezen
En trillend naar het licht gegleden,
Zoo matelooze teederheden
Als nauw bevroed en nooit aanschouwd,
Mijn slapend hart verborgen houdt.
- En morgen ben ik weer alleen;
Waar moet dan deze zachtheid heen,
En al die namelooze dingen,
Die niet meer zijn terug te dringen?
O, spreek dat woord en breek nu stuk
Dit zoet en smartelijk geluk!

Herdenken.
Een sprookje: - in het dichte bosch
Een droomer op het lichte mos,
Wat witte berkjes, rank en jong,
En teeder, heel dicht bij hen, zong
Een kleine vogel.... - Deze vree
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Droeg zij door jaren met zich mee,
En alles zou ze willen doen
Om nog eens weer zoo zacht als toen,
Zoo toegewijd, zoo zalig-klein,
Zoo vroom-ontroerd te kunnen zijn....

Weerzien.
Nu scheidt ons enkel nog een nacht,
Die o zoo gauw is doorgebracht
In lichten slaap - in droom misschien En dan zal ik je wederzien!
Je weerzien.... Ben je net als ik
Verlangend naar dat oogenblik,
En heb je óók zoo lief en trouw
Gedacht aan mij als ik aan jou?
Want elken avond sinds je ging
Herleef ik in herinnering
Die ongezegde teederheid
Van onzen zachten zomertijd.
En daarom, ach, wat deert het mij
Hoe jij nu voelt? - Geroerd en blij
Zal ik je stil, vertrouwd gezicht
Hervinden in dit najaarslicht
En al mijn voelen legt zich saam
In 't simpel zeggen van je naam....

WALDIE VAN ECK.
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De grootsche comediant
Een woord van herdenking bij Molière's 300sten geboortedag
I
Molière was vóor alles: tooneelspeler. Ook chronologisch; hij was vijftien jaar lang
als acteur opgetreden, voor hij stukken ging schrijven. En wel: kluchten.
Evenwel had hij zich aanvankelijk tot het tragische aangetrokken gevoeld; en als
zeer invloedrijk lid van het troepje, dat zich, onder den pompeuzen naam van l'Illustre
Théâtre, in 1643 tot een beroepsgezelschap had verstevigd, had hij toen door de
keuze van de stukken, en feitelijk ook van de rollen, die neiging ten volle kunnen
bevredigen. Zoo had hij ook Nicolas Desfontaines aan het gezelschap verbonden,
een acteur-auteur die evenzeer met het illustre dweepte als hij zelf; de titels van zijn
werken bewijzen het.1) En had in betrekking gestaan tot andere plechtstatige
dichterlingen. En had niet het minste succès gehad. Gevolg: schulden; gijzeling;
vergeefsche pogingen, in verschillende andere wijken van Parijs een dankbaarder
publiek te vinden. Er was ten slotte zelfs geen ondankbaar publiek meer geweest; de
‘verheven speellieden’ hadden na drie jaar 't onwaardig Parijs den rug toegekeerd.
Toen waren twaalf jaren van reizen in de provincie gevolgd. Men was toegenomen
in rijkdom, in succès. Molière was toegenomen in kennis van de tooneelkunst; in
menschenkennis; in zelfkennis. Zoo had de ervaring bijvoorbeeld met harde hand
getracht hem te doen inzien: dat hij toch eigenlijk niet deugde voor de tragédie; dat
zijn ietwat kromme beenen, zijn slechte houding, zijn kortademigheid, zijn hik
absolute beletselen waren om op indrukwekkende wijze een fier personnage voor te
stellen, dat met fijn nuanceerende beheersching sesquipedalia verba lanceert.... Jawel,
maar de jeugddroom

1) O. a. ‘Saint Alexis ou l'Illustre Olympie’; ‘l'Illustre Comédie ou le Martyre de Saint Genest’;
‘Perside ou la Suite de l'Illustre Bassa’.
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van een groot tragedie-speler te worden, was door deze bewustwordingen toch niet
geheel verdreven; en zelfs stortbuien van ‘pommes cuites’ hadden dien niet
doodgehageld.
En hij kon toch wel wat! Hij kon wèl.... de menschen laten lachen. 'n Schamele
troost; maar voor de - ook door hem zelf - zooveel minder geachte vroolijke stukjes,
arlequinades, hansworsterijen, was hij zeer geschikt. Hij kon - misschien had hij 't
op den Pont Neuf al in zijn jeugd geleerd - prachtige Grijpgraag- en
Jan-Ongelukgezichten trekken; hij kon vrij rap en heel mal over 't tooneel klauteren.
Nu ja.... 't kwam in elk geval te pas; en 't kostte hem geen moeite. En dan had hij
toch ook capaciteiten waaraan hij met meer vreugde denken kon, en die zijn leidende
pozitie rechtvaardigden: hij wist bij de voorbereiding van een nieuw stuk zijn makkers
waardevolle aanwijzingen te geven; en dan: hij muntte uit in geestige, bij weerwoord
gevatte, toespraakjes tot het publiek. O ja, geestig was hij zeer. Evenzeer als hij
grappig was in zijn spel.
Die successen wijzen hem den weg. Hij gaat dien schoorvoetend, aanvankelijk.
Maar ja, als hij een kluchtrol speelt, juicht men hem toe. Het is dan toch wel de
moeite waard, ook aan dit genre de noodige aandacht te wijden; en voor zijn
gezelschap zooveel mogelijk zoodanige kluchten te kiezen, waarin hoofdrollen
voorkomen, die hém ‘liggen’; rollen die hem gelegenheid geven, zijn speciale effecten
te bereiken.
Als hij zulke stukken niet bij de hand heeft, gaat hij ze ten slotte zelf maken. Zoo'n
schema was zoo moeilijk niet in elkaar te zetten, de Italianen vooral hadden
voorbeelden te over geleverd; ook de oude vaderlandsche farce bevatte een menigte
materiaal. Zoo komen een tiental kluchten tot stand; onder andere ‘la Jalousie du
Barbouillé’ en ‘le Médecin volant’. In een later stadium zijner ontwikkeling als
tooneelschrijver zal hij de gegevens van deze stukjes gebruiken voor breeder opgezette
spelen: ‘George Dandin’ en ‘le Médecin malgré lui’. Bedrogen echtgenooten zijn,
als in de middeleeuwsche klucht, het meest geliefde thema: en dan: verwaande
dokters. De voorkeur voor deze laatste kluchtfiguur, die ook de Italiaansche
Commedia dell'arte zoo gaarne te pronk stelde, staat wellicht in verband met het feit,
dat een groot deel der comedianten, nog in de eerste helft der XVIIde eeuw, in dienst
stonden van rondreizende kwakzalvers, en met hun vertooningen de reclame voor
de wondermiddelen hunner meesters inleidden.
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Molière's gezelschap heeft, steeds meer, tot zijn dood toe, een zeldzame stabiliteit
vertoond; ook in de moeilijkste omstandigheden zijn de leden, over 't algemeen, den
leider trouw gebleven.1) Bij het schrijven van zijn stukken voor dat gezelschap had
hij dus in den geest vóór zich een vast stel mogelijkheden, aanvankelijk als entourage,
steeds meer als evenwaardige tegenspelers. Als we even op de uiterlijke
levensgeschiedenis vooruitloopen, is dit om op te merken hoe in al zijn werk, wanneer
men het bekijkt met het oog van den man die het ten tooneele moet brengen, één
zeer bepaalde hoofdrol opvalt die gebazeerd is op zeer bepaalde effect-werkingen,
en tot het bereiken van die werkingen gesteund wordt door andere rollen van eveneens
zeer bepaalde eigenaardigheid. En terwijl de spelen, bijna alle op een klucht-schema
gebouwd, in dat schema steeds breeder zedenschildering, steeds fijner
karakterteekening gaan bevatten, groeit de beteekenis van die bijfiguren.
Ja, Molière's tooneelschrijfkunst is opgekomen uit zijn tooneelspeelkunst, en doet
ons in de eerste plaats zien, welke effecten hem, dan: welke effecten zijn gezelschap
‘lagen’. Het is het geheim van het onmiddellijke en ontzaglijke succès dat hij verwierf
met zijn comisch werk, dat hij met een fijne kennis van zijn vak zoo prachtig al het
levend materiaal dat hem ten dienste stond, wist te gebruiken. En dan was hij - wat
trouwens ook al uit het hier opgemerkte blijkt - een groot-ziend menschenkenner.
Later tijden hebben dit niet altijd begrepen; men heeft zijn werk wel bekeken niet
als het genoteerde tekst-onderdeel van een voorstelling, maar: als
litteratuur-op-zichzelf; en men heeft dan, vaak met eenige moeite, en pogende zijn
grooten naam te begrijpen op een wijze waarop ze niet begrepen worden kán, hem
verklaard tot een groot filozoof en een groot dichter. Dit is dwaasheid; Molière was
géén filozoof, en een dichter in den zin van een woordkunstenaar allerminst; men
kan zijn verzen alleen waardeeren, wanneer men ze zich - alweer! - ‘gezegd’ voorstelt,
als begeleiding van gebaren, van handeling. Maar dan ook wordt veel stroefs en
verdraaids helder en eenvoudig, en de gewenschte zegwijze....
***
Doch we zijn nog altijd maar met hem aan 't zwerven in de provincie.

1) Ik denk speciaal hierbij aan de dakloosheid van October 1660 tot Januari 1661; en aan wat
La Grange dan over Molière schrijft. Zie zijn register op blz. 25 vgg.
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Hij heeft een tiental kluchten geschreven, waarvan er twee bewaard zijn; hij waagt
zich nu aan werk van langer adem. Zoo bewerkt hij Nicolo Barbieri's ‘Inavvertito’
voor zijn gezelschap. 't Wordt ‘l'Etourdi.’ Wat hem in Barbieri's werk 't meest aantrok,
was de rol van den gewiksten knecht, dien Molière ‘Mascarille’ noemt, den knecht
die een afstammeling in rechte lijn is van de slaven in het Latijnsche blijspel; via het
Italiaansche. Het schijnt mij een treffende bevestiging van hetgeen ik hierboven over
Molière's werkmethode heb gezegd, dat hij het Italiaansche stuk zoo verandert, dat
al de tooneelen, waarîn deze knecht niet voorkomt, eruit gaan of bekort worden;
soms met gevaar voor de duidelijkheid en waarschijnlijkheid. Hij verandert trouwens
veel meer; eigenlijk behoudt hij alleen het gegeven van den knecht die allerlei
intrigues op touw zet om zijn jongen meester bij zijn liefdesgeschiedenis te helpen,
maar dit telkens doet zonder dien meester van-te-voren te hebben ingelicht. Een
curieuze en karakteristieke invoeging van Molière is, dat hij een opmerking hierover
door den meester zelf laat maken, en daarmee in zekeren zin de critiek der
toeschouwers ondervangt; ja eigenlijk - want de fout verhelpen doet hij niet; dat zou
trouwens het heele stuk in elkaar doen vallen - door deze opmerking die nalatigheid
tot een grappige eigenaardigheid van Mascarille maakt.
Op ‘l'Etourdi’ volgt ‘le Dépit amoureux’; een stuk dat sedert dien van vijf op twee
bedrijven is teruggebracht, en waarvan de intrigue ook aan een Italiaansch stuk is
ontleend. In 't oorspronkelijke is die intrigue al erg ingewikkeld, Molière maakt ze
nog ingewikkelder, de bekoorlijke scènes waaraan het stuk zijn naam ontleend, liggen
verdronken in de, vrij sombere, geschiedenis. Vandaar dat men die tegenwoordig,
coupeerenderwijs, meer naar voren brengt. Dergelijke goed eindigende
dépit-amoureux-tooneelen, waarvan we - laten we hier vooral weer op letten! - het
bekoorlijke alleen zien, wanneer we ze ons goed, fijn-genuanceerd, gespeeld
voorstellen, waren een speciale liefhebberij van Molière. In den Tartuffe neemt een
dépit-amoureux-scène die de handeling, althans in de definitieve redactie, niets verder
brengt, een groote plaats in; en in ‘Le Bourgeois Gentilhomme’ hebben we er weer
één, - die ook weinig tot de hoofdhandeling bijdraagt. Men heeft uit dergelijke
tooneeltjes wel opgemaakt, dat Molière weinig om een ‘pièce bien faite’ maalde...
Laten we er liever dit pozitieve uit leeren, dat hij zijn geest vooral, zelfs nogin de
laatste jaren zijner werkzaamheid, op speeleffecten gericht
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hield. Waarvoor trouwens tál van zijn procéde's waren aan te voeren.
Als we de lijst der personnages van ‘le Dépit’ nagaan, vinden we o.a. den knecht
Gros-René; gespeeld door Duparc, René Duparc. ‘Dikke Willem’ was een bij het
Parijsche publiek geliefde comische figuur geweest, geschapen door een acteur die
van den lichamelijken nood een deugd had gemaakt; Molière zet aldus een succesvolle
traditie voort.1) Verder vinden we hier de bekoorlijke Mlle. de Brie in een amoureuze
hoofdrol, en haar man als den ‘bretteur’ La Rapière. Die man was niet voor heel veel
te gebruiken; hij was waarschijnlijk door Molière mee-geëngageerd om zijn vrouw.
In de ‘Précieuses’ zal hij bijvoorbeeld het zeer onbeduidende rolletje van Almanzor
creëeren. Hij was een vrij grof exemplaar; als Madelon in de ‘Précieuses’ hem
aanspreekt2) als ‘petit garçon’, klonk dit waarschijnlijk, in verband met zijn gestalte,
eenigszins comisch. Typen als Sylvestre in de Fourberies de Scapin en de
Schermmeester in de ‘Bourgeois Gentilhomme’ behoorden eigenaardig tot zijn
emplooi. Heel wat belangrijker ziet de ‘lijst van dienst’ van zijn vrouw er uit, die
onder andere het geestige, poëtisch-genuanceerde figuurtje van Agnès in ‘l'Ecole
des Femmes’ creëerde, en daarmee een ongemeen succes had; zoo, dat het publiek
niet duldde dat zij in die rol door een jongere actrice werd vervangen. En ze was
Eliante in den ‘Misanthrope’, Marianne in den ‘Tartuffe’ en in ‘l'Avare’, Armande
in ‘les Femmes Savantes’. Als men deze rollen nagaat, en combineert, is het niet
moeilijk te zien, met welke gevoelens Molière, die stééds aan zijn ‘sujetten’ dacht
bij het schrijven van zijn stukken, deze vrouw beschouwde. Het was eerst de teederste,
eerbiedigste sympathie, dan hartelijke kameraadschap. De heer De Brie was niet de
eenige acteur, die om zijn vrouw werd geëngageerd; veel later - in 1670 - verbond
Molière den heer en mejuffer de Beauval op dezelfde wijze aan zijn gezelschap. Zij
had talent, al was ze dan ook waarschijnlijk vrij grof en heel dom; hij heeft alleen
Thomas Diaforus als groote rol gehad. En - laat ik in dit verband nog een voorbeeld
geven van den invloed dien de persoonlijke eigenschappen van zijn actrices en acteurs
op de tot-stand-koming van Molière's personnages hadden - hij schreef voor haar de
rollen van de lachzieke Nicole in ‘le Bourgeois Gentilhomme’

1) ‘Je suis homme fort rond de toutes les manières’ zegt Gros René in Dép. Am. I, 1.
2) Twaalfde tooneel.
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en van Zerbinette in ‘les Fourberies de Scapin’. Want Mlle de Beauval - Madame
werd een actrice nooit genoemd, al was ze nog zoo vaak getrouwd - leed aan een
nerveuzen lach, die haar vaak zeer te onpas overviel. En dien Molière haar dan nu
ook eens te pas wilde laten komen!
***
Ik ben, niet gehéél per ongeluk, weer met mijn gedachten aan latere stukken van
Molière, wat onregelmatig snel op de gebeurtenissen van zijn leven, waarvan ik
trouwens maar een zeer schetsmatig overzicht zal geven, vooruitgeloopen. Wat ik
hiermee wilde, is dit: aantoonen, hoezeer Molière voortdurend eigen en anderer
voorkomen en speel-mogelijkheden voor oogen had bij het schrijven van zijn stukken.
Het aantal van de voorbeelden die ik gaf, zou zeer zijn uit te breiden; men zou erop
kunnen wijzen hoe hijzelf allengs meer, ook in zijn rollen, zichzelf vond; hoe hij
zich in de ‘Précieuses’ en meer nog in ‘Sganarelle ou le Cocu imaginaire’ vrij maakte
van de Italiaansche voorbeelden, die tot-dien macht over hem hadden gehad; hoe de
rollen van Mascarille en Jodelet - evenals die van Madelon en Cathos - in de
‘Précieuses’ eigenaardige verschillen van effect vertoonen. - Dat de mankheid van
Louis Béjart bij 't schrijven van ‘l'Avare’ Molière voor oogen stond, is bekend1);
evenals het feit, dat hij rekening hield met de hem telkens op ongelegen momenten
overvallende hoestbuien.2) Louis Béjart was ook Madame Pernelle in ‘Le Tartuffe’;
en men begrijpt pas goed den volkomen comischen inzet dien Molière aan dit stuk
heeft willen geven, wanneer men zich dezen manke denkt, die in vrouwenkleeren,
maar met grove mannestem, kwaadaardig met een stokje op den grond prikkende,
binnenkwam3).... Wanneer men zich dit klaar voor oogen heeft gesteld, heeft men,
zooal niet de voornaamste, toch één van de meest essentieele qualiteiten van Molière
begrepen. Dan begrijpt men ook, hoe hij nooit gevolg heeft willen geven aan den

1) L'Avare 1, 4.... je ne me plais point à voir ce chien de boiteux-là.
2) ibid. II, 6.... Il n'y a que ma fluxion qui me prend de temps en temps.
3) Leelijke- en oude-vrouwenrollen werden geregeld in Molière's tijd door mannen gespeeld.
Eén van de specialiteiten in die z.g. ‘rôles de nourrice’ (‘Komische Alte’) was in Molière's
gezelschap André Hubert, voor wien hij ‘la Comtesse d'Escarbagnas’ schijnt geschreven te
hebben, en die ook Philaminte, Mme. de Sotenville, Mme Jourdain heeft gecreëerd.
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raad van Boileau, éen der uiterst weinige litteratoren, die blijk heeft gegeven de
grootheid van Molière in zijn eigen tijd reeds te begrijpen, - den raad, zich terug te
trekken uit het wisselvallig en afmattend tooneelspelersbestaan, zijn zwakke
gezondheid te sparen, en zich uitsluitend met schrijven bezig te houden. ‘Schrijven’
was niet Molière's levenstaak; wel: met al zijn krachten, met al zijn verschillende
groote capaciteiten tooneelvoorstellingen voorbereiden en voor 't voetlicht brengen.

II
In 1658 komt Molière te Parijs terug. Hij speelt voor het hof; heeft succès, vooral in
zijn toespraakje - waarin hij onder andere eerbied betuigt voor zijn confraters van
het Hotel de Bourgogne - en met zijn klucht ‘le Docteur amoureux’ - alweer een
‘dottore’ die te grazen genomen wordt! - En nu is zijn fortuin, naar het uiterlijke
leven, gemaakt. O, hij heeft nog ontzachlijk veel te strijden; met concurrenten, met
den invloed van de ‘dévots’; met huiselijk leed; met laster. Maar zijn genie zal
overwinnen. Zal alles overwinnen; ook de juiste critiek; - die men wat al te zeer
gewoon is, als men de geschiedenis van een groot man behandelt, als quantité
négligeable opzij te schuiven. En dat met een gebaar van ostentatieve
verontwaardiging: ‘hoe durfden die bijna-vergeten individuen! - ten opzichte van
een Molière!’ Men vergeet, dat Molière niet met een zichtbaren aureool geleefd heeft;
dat hij ook zijn zwakheden, nu door de zon zijner glorie doodgeschenen, heeft gehad.
Een criticus als de Visé heeft zeer juiste opmerkingen gemaakt over de zwakke
plaatsen in ‘L'Ecole des Femmes’; Molière zelf geeft vat op zich, ook aan elken niet
al te dweepzieken nakomeling, door zijn malle uitingen over 't wezen der tragedie
in ‘La critique de l'Ecole des Femmes’; een bewonderaar als Grimarest brengt ons
schuchter over, dat de délicats hem een beetje te erg ‘grimacier’ vinden; een oordeel,
dat door tal van trekjes die wij van zijn speelwijze kennen, wordt bevestigd. - Wil
ik iets van Molière's grootheid afknabbelen? Allerminst. Maar vooral ten opzichte
van een tooneelspeler uit het verleden, van wiens kunst het zoo uiterst moeilijk is
zich een beeld te vormen, aanvaarden we zoo gaarne álle gegevens, ja, ook de
partijdigste, omdat ze alle te zamen ons een denkbeeld kunnen geven althans van
den trant waarin hij werkte.
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Tegenwerking is bovendien een wezenlijke factor van verheffing voor een groot
man. Het schijnt, of de Voorzienigheid ze om hem heen heeft gezet, opdat hij er zich
aan kon opduwen. Als Molière zich verheugt in een redelijken steun en een groote
sympathie van zijn koning, dringt van alle kanten die tegenwerking op. De auteurs
durven voor den vermaledijde geen stukken te schrijven, uit vrees voor de ongunst
der andere troepen. Gevolg: Molière wordt geprikkeld tot meerdere zelfwerkzaamheid
ook als auteur. En het eerste gevolg hiervan weer is ‘Les Précieuses ridicules’, een
wat geurbanizeerde bewerking van een ‘Farce des Précieuses’ die hij al in de provincie
had geschreven; en die wel zéér - we hebben tal van bijzonderheden omtrent costuum
en speeltrant1) - een ‘farce’ was; - ook nog, toen ze deftiger ‘comédie’ heette.2) 't Was
een ‘comédie’ vol apen-grappen; Jodelet, de vermaarde ‘perle des enfarinés’ verscheen
erin met zijn wit-gemaakte gezicht; in den tekst vindt men een toespeling daarop3).
- Maar intusschen, - die klucht was een belangrijk verschijnsel: ze was het eerste
stuk waarin Molière de zeden van zijn tijd hekelt. En ze had een succes, als nog geen
spel in het vroolijke genre had gehad; een succès.... als de ‘Cid’; - Godbewaarme,
hoe wás 't mogelijk!! - En 't was nog maar het voorpostengevecht tegen de préciosité
en de pruderie, die Molière zou blijven bevechten; in ‘les Fâcheux’, in ‘la Critique
de l'Ecole des Femmes’, in l'Impromptu de Versailles’, in den ‘Misanthrope’, in de
‘Comtesse d'Escarbagnas’, en, één jaar vóor zijn dood, in de ‘Femmes Savantes’;
die eigenlijk een, mede met inachtneming van de veranderde omstandigheden, breeder
opgezette bewerking van ‘Les Précieuses’ is; zooals George Dandin dat was van de
‘Jalousie du Barbouillé’, ‘L'amour médecin’, van den ‘Médecin volant’, en,
eenigermate, de ‘Misanthrope’ van ‘Don Garcie de Navarre ou le Prince jaloux’.
‘Don Garcie’.... Het was, na het succès van den enkel-amuzanten ‘Sganarelle’ een
leelijke tegenvaller. Het was het eenige échec van

1) In een brief van Mlle. Des Jardins. Hij is opgenomen in de Molièreuitgave van de ‘Grands
écrivains de la France’ van Despois en Mesnard; dl. II, blz. 129.
2) Een uitstekende beschouwing dienaangaande vindt men in het standaardwerk over Molière
van Eugène Rigal, dl. I, blz. 100-118.
3) Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte; il ne fait que sortir d'une maladie qui lui
a rendu le visage pâle comme vous le voyez (12de tooneel).
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Molière als auteur; het was een laatste poging tot het heroische, een bittere, lang
volgehouden poging - zie het Register van La Grange, met de minimale recettes,
terwijl het stuk toch nog maar niet wordt opgegeven, en ten slotte door de combinatie
met ander werk nog een schijn van succès moet ophouden. Het was een laatste, een
afdoende les.
Er zijn veel auteurs in alle tijden geweest, die dergelijke lessen ontvingen. Maar
ze werken bij weinigen zoo, als ze bij Molière moesten werken. Molière, die - als ik
het nog eens herhalen mag - geheel lééfde midden in de practijk van het tooneelleven.
Molière, voor wien slagen beteekende het glorieus voortbestaan van zijn door 's
konings gunst bestraald gezelschap; triomf over zijn concurrenten; het prestige over
de zijnen -. Niet slagen: 't tegenovergestelde. En toch: welk een moeite heeft het hem
nog, in die omstandigheden, gekost, den tragedie-droom zijner jeugd prijs te geven;
prijs te geven dat wat niet alleen voor het beste deel van het publiek, aangevoerd met
leuzen van zijn concurrenten, maar wat ook voor hem zelf het schoonste was.
Prijs-gegeven.... Heeft hij dat inderdaad gedaan? Heeft hij het kunnen doen?
Neen. Niet althans in dezen zin, dat hij zou hebben ‘geschipperd’. Hij heeft niet:
wezenlijke idealen verloochend. Hij heeft zijn zin voor het tragische niet verworpen,
maar hem - niet opzettelijk, het is een zielsproces waarvan ik spreek, en niet een
handigheidje - ondergeschikt gemaakt aan dien voor het comische; het comische,
dat zijn ingeschapen wereld-vizie was; het genre, waarin hij al in den aanvang van
zijn schrijversloopbaan heeft gewerkt met een gemak en een zekerheid,.... welke
hem wellicht bedenkelijk hebben geschenen; maar welke inderdaad een aanwijzing
waren, dat dit zijn element was. Het andere genre was zoo hoog, zooveel meer, ook
door hemzelf, geacht.... Zoo kon hij een poos dwalen; maar ook de dwaling, ook
deze innerlijke moeilijkheid, was bestemd hem tot grooter verheffing te brengen.
Zijn kluchten waren al dadelijk, en zijn zijn geheele leven door gebleven:
oer-vermakelijk. Maar zijn ontvankelijkheid ook voor een andere beschouwing des
levens, heeft hem pas groot gemaakt, heeft hem gemaakt tot den waarlijk gróótschen
comediant.
Want al zijn levenswijsheid, ook zijn eigen leed gaat hij nu objectiveeren, en laat
hij overstijgen door zijn comische vizie. Dat
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eigen leed draagt hij áán in zijn blijspelen; maar, hij draagt het nooit ten toon. Ik
denk aan ‘L'Ecole des Femmes’, dat, zeker niet toevallig, tevens zijn eerste
diep-doorleefde, prachtig-gevoelige, toch: einheitlich-comisch-gebleven blijspel is.
Hier spreekt hij, in de personnage van Arnolphe, de eigen smart uit over teleurgestelde
liefde; - maar die smart is verwerkt tot bestanddeel van een comisch spel;1) en ze
wordt vertolkt ‘avec des roulements d'yeux extravagants, des soupirs ridicules, et
des larmes niaises qui font rire tout le monde.’2)
Dat procédé, dat zoo waarachtig de zelf met moeite verworven lavenskracht en
levenswijsheid in beeld bracht, heeft hij ook toegepast los van direct-persoonlijk
leed-gevoel. Telkens zijn er in zijn werk, zijn steeds dieper-wáár werk, oogenblikken,
- hoe kon het ook anders bij dezenscherpenlevens-betuurder? - dat zijn personnages,
comedie-personnages, onzen blik in ernst doen verstillen, ja, dat bij het
diep-inschouwen hunner daden, waartoe Molière ons noopt, huivering van afschuw
(Tartuffe) of verontwaardigd rechtvaardigheidsgevoel (‘Misanthrope’) onzen glimlach
wegstrijkt. Maar dat duurt maar een enkel oogenblik. Want reeds is een comisch
moment voorbereid, een effect van daden of woorden, of allebei, dat dadelijk den
lach zal terugroepen; een lach, die hooger klinkt, en heller uitschiet, daar hij den
ernst overwint; dien hij evenwel ongeschonden omvat houdt. Men kan de plaatsen
in het werk van Molière, waar dit het geval is, speciaal in zijn zeden- en
karakter-comédies, bij tientallen aanwijzen. Ik volsta met een drietal voorbeelden;
één uit den ‘Misanthrope’; één uit den ‘Tartuffe’; één uit den ‘Avare’; die in dit
opzicht bijzonder rijk is.
Wat den ‘Misanthrope’ betreft denk ik aan het eind van de 3de en aan 4de scène
van den vierden acte.
Alceste is de comische querulant, de ‘zwartgallige minnaar’, die door zijn liefde
voor Célimène - althans door een gevoel dat hij zelf voor liefde houdt - voortdurend
gebonden blijft aan een frivole en onrechtschapen mondaine omgeving, waarin hij
alles met heftigheid bestrijdt; een heftigheid die te sterker is, waar hij zich onmachtig
voelt zijn groote woorden door één zuivere, eenvoudige, sterke daad: die van
heengaan, te vervangen. Alceste is iemand die altijd als hij begint te spreken, gelijk
heeft in zijn critiek op den ‘monde’; den door

1) Acte V, scène 4. Voor nadere uiteenzetting van dit punt mag ik misschien belangstellenden
verwijzen naar mijn artikeltje in Neophilologus van Juli 1921.
2) Zie ‘La Critique de l'Ecole des Femmes’, scène 7.
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Molière met onvergelijkelijke knapheid in kort bestek volledig saamgevatte
groote-wereld van zijn tijd. Maar dat aanvankelijk sympathiewekkend gelijkhebben
van Alceste, zijn beminnelijke zin voor waarheid, rechtvaardigheid, eenvoud, worden
telkens, tijdens het verloop van bijna iedere zijner clauzen, overboden door een
comisch werkende, een hem tot ontwijfelbaar comisch personnage stempelende,
overdrijving en nijdigheid. Een nijdigheid die voor den ‘gevoeligen’ 18de-en
19de-eeuwschen lezer ook tragisch kan worden gevoeld; maar dat begrijpend
vergoelijken van iets dwaas', dat was een gevoel dat de 17de eeuw niet kende.
Hieruit ziet men al, dat we ter illustratie van het boven-gezegde menige plaats uit
den ‘Misanthrope’ zouden kunnen aanhalen. Maar op de plaats welke ik zooeven
noemde, vertoont zich dit procédé in de sterkste mate. Alceste heeft daar met de
meest geweldige termen zijn door hemzelf verfoeide liefde betuigd voor Célimène.
Er is intusschen ernst in zijn woorden; er zijn accenten, die ons meesleepen tot in
zijn gevoelens. Maar nu komt de comische overdrijving; - waardoor we voelen ook
over deze liefde te mogen lachen, omdat ze geen móói gevoel is, en vol zelfbedrog:
Ah! rien n'est comparable à mon amour extrême;
Et dans l'ardeur qu'il a de se montrer à tous,
Il va jusqu'à former des souhaits contre vous.
Oui, je voudrais qu'aucun ne vous trouvât aimable,
Que vous fussiez réduite en un sort misérable,
Que le ciel, en naissant, ne vous eût donné rien;
Que vous n'eussiez ni rang, ni naissance, ni bien,
Afin que de mon coeur l'éclatant sacrifice
Vous pût d'un pareil sort réparer l'injustice;
Et que j'eusse la joie et la gloire en ce jour
De vous voir tenir tout des mains de mon amour.

Dan antwoordt Célimène met begrijpelijke nuchterheid:
C'est me vouloir du bien d'une étrange manière!
Me préserve le ciel que vous ayez matière....
Voici monsieur Dubois plaisamment figuré.

En met dien monsieur Dubois, Alceste's knecht, - plaisammentfiguré - begint dan
een ware klucht-scène, een scène zoo sterk comisch aangezet, als er overigens géén
in dit stuk voorkomt. Hij voert door zijn dralen met het te voorschijn brengen van
een briefje, dat hij met spoed aan Alceste moest overhandigen, de razernij van zijn
meester ten top;
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- en ten slotte blijkt, dat hij het briefje vergeten heeft. Deze sterke dosis comische
kracht in de comische hoofdpersoon was hier noodig, opdat we die personnage toch
vooral zouden blijven zien zóó als Molière dat wilde; onze lach, na den ernst te boven
te zijn gekomen, is veredeld door een senzatie van hoog-comische
levensaanschouwing. Het procédé herinnert ons aan die stukken, waarin een auteur
een bepaald gevoelen omtrent eenig psychisch of maatschappelijk probleem naar
voren wil brengen. Geeft hij zijn held, die zijn denkbeelden in dezen
vertegenwoordigt, tegenspelers die in daden en woorden niet dan onbeduidendheden
voortbrengen, dan zal het ons voorkomen, dat het gevoelen van den held een te
gemakkelijke overwinning behaalt, en weinig kracht heeft betoond; ook niet de kracht
om ons in hart en ziel te overtuigen.
Wat ‘Tartuffe’ aangaat, zou ik als voorbeeld willen aanvoeren de zesde scène van
het derde bedrijf. Damis, die den aanslag van den huichelaar Tartuffe op de eer van
zijn stiefmoeder Elmire aan zijn vader Orgon heeft bekend gemaakt, stuit met zijn
onthulling op het onwankelbaar vertrouwen van Orgon in den schijnvromen broeder.
Na een kort gesprek, waarop ik aanstonds in een ander verband nog even hoop terug
te komen, is het de rechtmatige aanklager, over wien de woede van den verblinden
vader losbarst. Daarin is iets dat ons zeer hindert. Onze lach sterft weg. Hoe weet
Molière hem terug te roepen? Door den misleiden Orgon en den schelm Tartuffe zoo
dwaas te laten doen, dat onze afschuw door spot met zóó veel zotheid wordt
weggedekt. Hier is het vooral door het spél, dat dit comische van verdwaasde en
bedrieger, van dit - zij het ‘afschuwelijk’ - misverstand over ons wordt gebracht.
Tartuffe werpt in een prachtig gevonden ópwinding van huichelarij, zich voor Orgon
op de knieën om hem genade te vragen voor den bedreigden zoon. Dan: laat ook
Orgon zich op de knieën neerbommen, en omhelst Tartuffe. De malle tranen stroomen
over beider wangen; en Molière die dan zooals we reeds zeiden voor de ‘délicats’ 'n
beetje te zeer ‘grimacier’ was, zal zich wat ‘niaiserie’ betreft als Orgon niet onbetuigd
hebben gelaten.1). En dan volgt er nog een heele scène van gehuichelde
overzachtmoedigheid, door onnoozele aanbidding beantwoord, voor het doek valt.
Men begrijpe wel: ik wil niet zeggen, dat Tartuffe niet een huiveringwekkend
personnage zou zijn; maar zijn huivering-

1). De Visé prijst hem ook al, wanneer hij de Arnolphe-rol in ‘L'Ecole des Femmes’ vervult,
om zijn onuitsprekelijke ‘niaiserie’.
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wekkendheid is gevat in een comisch aspect. Hetgeen zeggen wil, dat we gedwongen
worden, hem niet alleen te verafschuwen, maar, meer, zijn afschuwelijkheid láchend
kunnen verachten.
Ten slotte ‘L'Avare’. Eugène Rigal heeft in het hoofdstuk van zijn uitstekend werk
over Molière, dat aan dit blijspel is gewijd, een ménigte bijna-tragische of
‘dramatische’ momenten aangewezen. Ik wil mij hier bepalen tot één plaats, en wel
éen die overbekend is: het slottooneel van het vierde bedrijf; wanneer Harpagon in
wanhoop komt binnenstuiven, omdat zijn dierbare cassette in den tuin is opgegraven
en gestolen. Hij is erbarmelijk om aan te zien en aan te hooren; maar, als ten opzichte
van Alceste de sympathie, zoo wordt ten opzichte van hem ons erbarmen
weggedrongen door de overdreven uiting van zijn gevoelens; door de malheden
waartoe hij in zijn jammerlijke vrekken-wanhoop vervalt. Hij wil den dief opsporen;
hij ziet in iedere hand een diefsche hand; - hij grijpt zichzelf bij den pols.... ‘Tout est
fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi’ - let op den verliefden
toon, ten opzichte van 't ‘lieve geldje’ -, ‘il m'est impossible de vivre. C'en est fait;
je n'en puis plus; je me meurs’; - En dan: de opperste, de málle overdrijving: ‘je suis
mort; je suis enterré.’ Bij ‘je suis mort’ denke men zich hoe, hij plat neervalt op den
grond. Dan een lange pauze; dan: ‘je suis enterré’ -. Het is een verwant effect met
dat van Bouwmeester in de rol van Shylock, wanneer die merkt dat zijn dochter
Jessica weg is -. En ook dat is een echte blijspel-scène.
Ziehier drie voorbeelden van een typisch Molière-procédé; de wending en
wenteling, dóór het doode-punt van het tragische heen, naar het hoog-comische. Een
procédé, dat in het klein Molière's leven in beeld brengt.

III
Ik geloof dat wie over een groot kunstenaar wil schrijven, zijn taak liefst moet
opvatten als een inleiden tot het werk zelf van den kunstenaar; als een opwekken en
geschikt maken tot het kennisnemen van dit werk. Dit is mijn verontschuldiging, nu
ik de levensgeschiedenis van den comediant op 't punt waar zijn werk inderdaad
‘grootsch’ begon te worden, grootsch als rezultaat van een grootsch levensgevoel,
geheel heb losgelaten, om enkel wat dingen te gaan zeggen, die mij voor alles tot
het genieten van dat werk gezegd
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schenen te moeten worden, dingen van zijn eigen leven toch óók; waarvan de
innerlijke krachten zich - naar ik hoop in dit korte herdenkingswoord te hebben
aangetoond - spiegelen in dat werk.
Innerlijke kracht; dat is het wat in het werk van Molière - en van de groote XVIIde
eeuwers in het algemeen - onze bewondering wekt. Geestelijke, vizionnaire kracht,
die heft boven eigen lotgevallen, en machtig is ook het zelf geledene te tillen in het
werk; niet als een persoonlijk beklag, maar als iets dat men meester is geworden, en
dat zoo verwerkt kon worden, wel- en diep-gekend materiaal, als onderdeel van het
geheele wereldbeeld, het wereldbeeld dat alleen in zelfvergetenheid - dat is te zeggen:
in vergeten van eigen belangen en begeerten - als schoon kan worden gezien. Die
kracht hebben de 18de en de 19de eeuw over 't algemeen verloren. Die wonnen de
eindelooze verteedering en het medelijden; maar die gevoelens zelf zijn rezultanten
van zwakheidsbesef, althans in de nuance waarin ze opblinken in de heerschende
stroomingen van de laatste anderhalve eeuw, het tijdvak der steeds consequenter
materialistische democratie, welke zich op het tooneel vertoont als burgerlijk drama.
Zoo moeten we ons wachten, bij historische beschouwingen te veel den geest
gevangen te laten houden door eigentijdsche waarnemingsgesteldheid. Als we ‘cris
de coeur’ in Molière's werk hooren, moeten we niet - omdat dat in den geest van
ónzen tijd is - die droeve duisterheden als de hoofdzaak zien; en zoo, met neerhalende
verwringing van het geheel, blijspelen verklaren als eigenlijk ‘tragische’ of
‘dramatische’ uitingen; maar we moeten voelen hoe hier een kracht werkt die in
persoonlijk levensdrama niet ondergaat, maar triomfant, als een stervende
vaandeldrager, de symbolische kleuren der kunstvlag hoog houdt.
Hoe deed Molière dit in zijn laatste werk! Een klucht, evenals de stukken waarmee
hij zijn loopbaan begonnen was; maar een klucht waarvan de dolle vroolijkheid
moedige wijsheid omvat. Deze wijsheid: dat laffe vrees voor den dood meer te
schuwen is dan den dood zelf; want ze verlaagt het leven tot een bespottelijke
caricatuur. En den grootschen comediant gewerd de genade - want dát was het, en
niet een te bejammeren narigheid - dat hij ook metterdáád, als speler dit werk
brengende tot de menschen, dezen wijzen moed ons allen ten voorbeeld mocht toonen.
De dood greep den doodzieke, die den ‘ingebeelden zieke’ speelde, midden in dit
werk bij de keel; maar de sterke dwong den belager terug, voltooide zijn taak, en
ging
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toen naar huis om te sterven. Toen hij dood was, weigerde de kerk hare
genademiddelen. Maar duigenden die hem door drie eeuwen hebben bewonderd en
liefgekregen, spreken hem zalig; hem wiens leven, dat staag de groote Waarheid
voor oogen zag en diende, inderdaad éen van de heerlijkste openbaringen van den
Geest is geweest. Als men ziet wat het ‘vroolijke spel’ vóór hem was - hansworsterij
-; als men ziet, hoe hij zonder iets van het effect van de klucht in te boeten, allengs
al het enkel-uiterlijke en enkel-toevallige van de middelen om zijndoel te bereiken
laat vallen, hoe steeds naarmate hij groeit het innerlijk wezen van den mensch meer
de inhoud van zijn prachtig-diepzinnige vroolijkheid wordt, hoe hij de zonde die
zwakheid is lachend doorlicht tot in haar diepste schuilhoeken, en haar, waar ze zich
niet meer verweren kan, met geniaal psychologisch begripingehavenden toestand,
met diep-begrijpend, spellaatwegglippen - ik denk aan Tartuffe die zich niet kan
verdedigen tegen Damis, en dan met schijn van heiligheid, géén beschuldiging
weerspreekt; aan Célimène, die van schuld overtuigd, nog sterker, rechtvaardiging
schijnbaar dédaigneerend, haar ongenaakbare macht laat gelden -; wanneer we al
deze geniale vizies op menschen en menschheid bewonderend aanzien, dan kunnen
we, ja, dán kunnen we eenigszins de kracht begrijpen waarmee, deze zwakke
dorstlijder de moordende dagelijkschheid van het tooneelleven, met al de ruwheid
en het spektakel dat daar in dien tijd aan vast was, doorstond; maar het is een begrijpen
als van een alleen achteraf in zijn wondere manifestatie te beseffen bovennatuurlijke
werking En we zeggen: deze heerlijke caricaturist, deze prachtige potsenmaker, is
éen van de wonderen der wereld geweest.
J.L. WALCH
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Literatuur
Martien Beversluis, Zwerversweelde, Blaricum, ‘De Waelburgh,’ z.j. (1921).
Dit is een kostelijk boekje met verzen over Hollandsche weiden, stroomen, bosschen.
Nu ja, die ‘onderwerpen’ zeggen nog niets; hoeveel rijmende regels van allerlei
qualiteit zijn en worden er niet over die weerlooze vaderlandsche landschappen
uitgestort!
Maar deze verzen zijn iets bijzonders. Door hun klank, - een klank als de wind
zelf zoo los en zoo klaar; en door hun nauwkeurigheid van beelding. Maar denk u
die nauwkeurigheid vooral niet als iets moeizaams! Het is de preciesheid van
waarnemen der verliefde en verrukte aandacht. Dat ‘weelde’ in den titel is, we voelen
het bij de lezing der verzen onmiskenbaar duidelijk, het juiste woord voor den
gemoedstoestand waarmee deze zwervende dichter - is niet iedere dichter een zwerver
in zijn hart? - de velden en de rivier en de boomen bij zijn dorpje heeft gezien.
En het heel merkwaardige en heuchlijke is, dat dit boekje in zijn geheel zoo goed
is. Daarom is het ook zoo moeilijk een gedicht als citaat te kiezen, dat het bovenstaand
oordeel motiveert. Want als men kiest, denkt men telkens: er is zoo véél, dat even
mooi is als dit vers; misschien nog wel mooier. En dan.... ja, dan is er ook dit bezwaar:
dat in deze zoo heelemaal niet aesthetisch bemijmerde verzen, deze verzen als de
natuur zelf, telkens wel eens even iets komt, dat minder mooi is, iets van minder
waarde, dat mee-slipte in 't rhythme van 't geheel. En dat zou ik weg willen houden,
bij de introductie van dit bundeltje; omdat ik geloof, dat ik, dat weghoudend, een
wezenlijk juister indruk zou geven van dezen dichter, van wien de ongemeen-fijne
ontvankelijkheid immers het belangwekkende is....
Maar ik moet toch maar iets kiezen. En ik kies:

De Lente is nabij
Als de ribes bloeit aan het zonnige pad,
en de merel loopt onder de hegen1)
en de sleedoornheesters bloesemwit
weer feesten langs alle wegen,
Als de lucht weer geurt, en de hemel is stil,
en de velden zijn ver en vrij,
zingt 't in mijn hart, zingt 't in mijn hart,
de lente is nabij.

1) Saksische dialectvorm voor ‘heggen’.
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'k Zie uit mijn venster de wolkige lucht
en den weg langs den glooienden akker.
De zonverpeinsde boomen nabij
maakt telkens de wind weer wakker.
De vinken vallen nu hier, nu daar,
op heesters en pril geboomt,
slechts de looverfijne treurwilg hangt
roerloos in 't licht en droomt.
De lucht is welluidend, gezwollen van vreugd,
en vol van ontèmber verlangen.
't Is overal hunkren en groei en glans,
en beven van zon en zangen.
De wolken varen aan zonnige lucht,
als blanke gevaarten voorbij,
al wijder, wijder over 't land
en zinken rij na rij.
Ga nu langs het land, m'n liefste, kom
op het zonnige pad mij tegen,
Nu de merel zingt en de ribes bloeit,
en de vreugde is allerwegen.
't Zingt in mijn hart, zóó in mijn hart,
dat ik van weelde schrei.
Kom nu, ik kàn niet wachten meer,
De lente is nabij.

Als nu iemand het bijzondere van deze gedichten niet voelen mocht, dan zou ik hem
willen wijzen b.v. op dien fijnen en origineelen zesden regel van de eerste strofe, en
op den 3den en 4den van de tweede. Wie zoo iets vindt - en wie verzen schrijft als
‘De man met de Zeis’, ‘Arenspel’, ‘Oogst’; wie zoo aandachtig de ‘ritselgebinten’
van het riet ziet, en het wuiven van den wind daarin zóó weet te verklanken als hij
het in ‘Octoberdag’ doet, is een natuurdichter van gróóte beteekenis.
En daarmee zijn meteen de grenzen van het gevoel dat in dit bundeltje leeft,
aangegeven. Alleen het laatste gedicht, ‘Klimop’, doet in de beelding der natuur
meer een symbolisch besef gevoelen. Duidt dit een overgang naar later,
anders-gestemd werk?
Dat zullen we moeten afwachten. Maar intusschen kunnen we ons ten volle over
dit verheugen. En ik zou nog eens de aandacht speciaal van Gymnasium- en
Hoogere-Burgerschool-leeraren op dit bundeltje willen vestigen. De litteratuur wordt
op die onderwijsinrichtingen nog steeds te veel gebruikt als gymnastiektoestel voor
de hersenen. En wat de leerlingen als gevoelspoëzie wordt voorgelegd, gaat veelal
boven hun besef. Dit echter zijn verzen, echte, móóie verzen, die elk Hollandsch
meisje en elke Hollandsche jongen ten volle kan mee-voelen; en als de leeraar in
déze verzen de eigenaardig-fijne en mooie dingen laat zien,
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en zijn leerlingen noopt zich van dat mooie rekenschap te geven, dan zal hij werkelijk
den zin voor poëzie in hen kunnen ontwikkelen.
Deze laatste opmerking is een hors-d'oeuvre, ik weet het. De dichter Martien
Beversluis heeft niet voor de school geschreven, en ik wil geenszins zijn boek
beoordeelen als een soort schoolboek. Maar.... ik meende toch goed te doen, met
hierop te wijzen!
J.L. WALCH

A. van Collem, Van God en van de Natuur. Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1921.
Toen ik den vorigen keer in dit tijdschrift werk besprak van dezen dichter, heb ik
gewezen op de eigenaardige verwantschap welke zijn ideaal, het communisme, zooals
hij dat voorstelt, vertoont met oude religieuze wereldbeschouwingen; een
verwantschap die zelfs niet zelden een slechts door uiterlijke tijdsomstandigheden
miskende identiteit scheen. Van dezen nieuwen bundel nu mogen we - de titel reeds
doet het verwachten - nadere onderscheiding tegemoet zien. En inderdaad, er komen
wel eenige principiëele Voraussetzungen; maar daar omheen dwarrelt die eigenaardige
spraakverwarring, die reeds in het oude verhaal van den Babelschen bouw is
gesymbolizeerd: de spraakverwarring van wie den hemel bereikbaar achten door
vernuftige stapeling van de stof; van den ‘materieelen onderbouw’.
Duidelijk en principiëel is deze nieuwe dichter ‘de rerum natura’, wanneer hij de
tweede afdeeling van zijn verzen (XXV) begint met de woorden:
De wording van de stof tot geest1) is luidende
Geheel den dag....

Nog duidelijker in regel 7 en vgg. van het als volgt beginnend, nogal breedsprakig
didactisch gedicht, No. XLVIII:
Gij, Geest, zijt niet de adem van een God,
Waarmee hij blies binnen de vleeschgewelven
En duizend openingen van ons lijf
Het kostbaar allerwege stroomend vocht,2)
Waardoor wij rijzen naar de lucht omhoog;
Daar is niets goddelijks aan onzen geest,
De geest wordt door de stoffen geformeerd,
Wanneer zij stroomen stralend in de ruimte,
En eeuwig stroomen stoffen stralen uit;
Van deze straling is de geest gemaakt,
Uitstraling van de stoffen, dat is geest,
De geest wordt door nature geformeerd,
En zij formeert hem eeuwiglijk op nieuw,
En eeuwig anders, uit zichzelve uit
Binnen haar kostbaarste object, den mensch;

1) Cursiveering van mij, W.
2) ?
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Dit is qua poëzie nogal treurig; zelfs heeft de dichter te vergeefs eenig zwak getoond
voor de ‘tale Kanaans’ (regel 12);.... het bloed kruipt, waar 't niet gaan kan! Maar
intusschen: hier is een soort levensbeschouwing; de welbeproefde van den materieelen
onderbouw, die, zoo oppervlakkig als ze was, toch wel rijkelijk voldoende bleek om
de socialistische kudde het gevoel te geven, dat ze ook filozofisch drommels goed
verantwoord was; het materialisme, dat recht staat tegenover het principe van Genesis
I:1, waar de Geest de schepper, de materie het geschapene heet.
Meerdere verklaring dan de hier gegevene krijgen we echter niet. Wat die ‘straling’
is bijvoorbeeld, die gedecreteerd wordt den geest te maken, blijft een raadsel. Hetgeen
den auteur niet belet iets verder met zekerheid even apodictisch te verklaren:
Maar nooit kan Geest ontstaan zijn uit een God,
Omdat de geest uitstraling is van stof.

Inderdaad echter moet het ieder, die deze gedichten met de groote aandacht welke
ze verdienen, doorleest, en die belangstellend en ontvankelijk zich openstelt voor
hetgeen de schrijver brengt, inderdaad moet het elken zoodanigen lezer opvallen,
dat de ‘God’, wiens bestaan hier ontkend wordt, slechts de anthropomorfe God eener
alledaags-denkende massa is, en dat de eenheid die hier gevoeld wordt de
verschijnselen te omvatten en tegenover welke de verschijnselen hare wezenlijke
on-afzonderlijkheid moeten leeren begrijpen, volkomen identiek is met de oude
religieuze Godsvoorstelling. Alleen, zou men dan kunnen zeggen, blijft, blijkens het
zooeven geciteerde, toch dit verschil: dat voor Van Collem de stof het primaire is.
Jawel, maar dat schijnt het ook voor hem weer niet altijd te wezen! (zíe blz. 23.)
Inderdaad, zorgvuldig ideeën-onderzoek verdragen deze verzen géénszins. Men
zegge niet, dat dat er niet toe doet; deze dichter heeft een te sterk didactisch accent,
dan dat we zijn werk niet eenigszins als een nieuwe levensleer zouden mogen lezen;
en beoordeelen. En áls we dat doen, zien we dat deze nieuwlichter goeddeels nog
van het oude naturalistische levensgevoel is doortrokken; dat de menschen zag als
een verzameling curieuze mekaniekjes met 'n hart-tikkertje in 't middenstuk en een
denkkronkeltje in de boven-bol, bei mettertijd door natuurlijken utiliteitszin en door
den knedenden drang der omstandigheden aldus geconstrueerd, - een gedachtengang
die zeer zeker het doorvoelen waard is. Maar anderszins is de heer Van Collem te
idëeel-levend gebleken om te blijven stilstaan bij deze aanschouwingen vervoerden
de aanvoelingen zelf, ‘uitgestraald’ uit zijn ‘stof’ - en dus door zijn stoffelijke
samenstelling tot in alle onderdeelen van haar mechanisch opgaande idealiteit bepaald
- hem tot de blijde inconsequentie van zich deel van den.... alles omvattenden Geest
te voelen.
In elk geval - hoe verwikkelde en hoe parmantig tegenover het oude stelling
nemende definities hij ook neerzat, dat hij den grooten geest aanvoelt, is
onmiskenbaar. Zelfs in een gedicht, waarin hij de verschillende ‘legenden’ van geloof
niet dan als door schoonheid treffende verschijnselen historisch noteert (gedicht
LIII). Maar op de schoonheid zijner gedichten op-zich-zelf komen we aanstonds
terug. Laten we daarheen moduleeren langs den weg van
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zijn dichterlijk sensitivisme; - hopende dat de dichter dien weg nog eens in
tegengestelde richting ten einde toe bewandelen moge. Daar hebt ge dan reeds het
VIde gedicht; dat aldus begint:
Wanneer wij zullen naakt zijn als de zee,
Het blad, de boom, de ster, de maan, het licht,
En als de nacht zoo diep en ruim en echt
En als de atmosfeer oneindig; ......................................

En eindigt:
Dan zullen wij de adem van den nacht,
Het spreken van de sterren om de maan,
De teekens die de boomen schrijven, weten,
En worden in het woordelooze ruim
Uitzeggers van een wonderzacht bevel.

Dit is zuiver-Francescaansch (Cantico di frate Sole) in zijn broederlijk gevoel voor
de natuurverschijningen; en wat is dat wonderzacht bevel? Is dat niet wat een ander
religieus dichter, torenhoog boven van Collem rijzende door zijn wèl zuiver
compozitorische levensaanschouwing noemde ‘de Liefde, die de zon en de andere
sterren beweegt’?1)
En als van Collem dicht:
Uit teekens der gemeenschap stijgt hij op,
Onzichtbare, van uit het woordelooze
Aller dingen stijgt zijn lichtend woord, Uit het verspreide stelt hij zich tezaam,
En uit het diep gezonkene rijst hij omhoog;
Nu weten wij wie God is, hij is mensch,
De samenvattende, tot allen gaande,
De zich niet wenschende, de uit den geest
En adem der gemeenschap voortgekomene,
De zich weggevende aan het heelal,

- schijnt dat dan niet de definitie, de zuiver-Christelijke definitie, van den
Mensch-God, die als Woord bij God was en God was,2) en nederdaalde om zich
menschelijk om de menschheid te verliezen? Ik zeg dit niet, omdat ik hier een
ontleening of een onderbewust herhalen zou willen aanwijzen; neen, ik geloof dat
dit uit eigen intuïtie - voor zoover we er van ‘eigen intuïtie’ sprake kan zijn - is
opgebouwd. Maar daarom juist is de concordantie zoo treffend; en daarom voelen
we, hoe na deze schrijver door zijn zuiver gevoel alleen geleid, met willend verwerpen
van de door menschen ontluisterde Godsidee, tot de Waarheid na-

1) Slotvers van Dante's ‘Commedia’.
2) Johannis 1:1.
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derde. En dat Godsgevoel geeft hij, ook weer zoo heel zuiver, eenige bladzijden
verder, in gedicht XLV. Maar in gedicht LII polemizeert hij weer star en schrijft
ondoordachtheden, ondoordachtheden.... vol onbewust-juiste aanvoeling! Want wat
beduidt:
God, die wij uit onze droomen maakten

anders dan ‘God tot wien wij in onze droomen geraakten;’ en is voor wie in
vertrouwlijk-verheven uren het evangelie als levende waarheid voelde, is voor dien
een uiting als:
Want Jezus zijn wij zelf, wij aarde-zonen

- een regel, waarschijnlijk als een tartende tegenoverstelling bedoeld - niet de geest
van de Blijde Boodschap zelf?
En nu zou ik nog iets moeten schrijven over het mooi en minder-mooi van deze
verzen; die voor mij zooveel méér belangrijk zijn dan mooi? Of is dat eigenlijk wel
juist? Is het mooie en het belangrijke niet één in hoogeren zin, evenzeer als Van
Collem's religioziteit en zijn communisme één zijn? Laat ik dan maar niet te veel
aesthetizeeren. Er viel mij een paar maal sterke verwantschap op met Gorter's ‘Mei’1).
Er is telkens in rhythme en woordkeus een wonderlijke fijne zuiverheid; die alleen
door een polemisch accent - dat vooral in herhalingen voelbaar is - nu en dan wordt
gestoord. Maar in z'n geheel is deze bundel rijk, aan verzen en versgeheelen van
uitzonderlijk-fijne zegging en zang. Men vergeve mij, dat ik hierover niet uitvoeriger
ben; ik voor mij schaam er mij niet over; ik geloof dat ik de matige ruimte welke mij
is toegestaan, maar moest gebruiken om voorál te zeggen, wat mij scheen het éérst
gezegd te moeten worden.
J.L. WALCH

Hein Boeken. ‘Verzen’ Amsterdam, P.N. v. Kampen en Zoon, z.j. (1921).
De heer, pardon: de dichter Hein Boeken wekt een lachje, dat in verteedering verloopt.
De dichter Hein Boeken is iemand die bij diverse feestelijkheden zijn vers pleegt
aan te dragen; die zijn voordrachten over Dante met eigen verzen doorweeft, die het
begrip ‘gelegenheidsdichter’ nog zoo heerlijk ouderwets vertegenwoordigt. Die aan
Jan Hofker schrijft over De Oude Zijde:
Wij zitten hier zoo licht, mijn vriend, en kijken
Over de tijden heen en deze stad
........................................

Een zinnetje van Top Naeff in De stille Getuige, waarin December als de maand van
enkel nàchten wordt aangeduid, lokt hem tot tegenspraak:
Van enkel nachten, zegt ge, waar dees maand?
Van morgens enkel, dunkt me, en avond-dalen.
........................................
1) Vooral blz. 49: en in een leelijk gewrongen rijm op blz. 53 (omhelzingenmanekringen).
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Als hij in Adolf Rozenberg's Biografische Einleitung zu Rafaël een onderschatting
vindt van den invloed der moeder in de negen eerste levensjaren, polemizeert hij:
Blijft dàt niet na, de werking, die men krijgt
Van eene moeder, als maar negen jaar
Van een mensch-leven waren onder háár,
....................................

In Empedocles' curieuze anthropogonie vindt hij een aanleiding tot een reeks gedichten
over lichaamsdeelen:
En zoude ik niet het gansche lichaam zingen?
De voeten, beenen, handen, armen, 't hoofd,
De borst, den buik? De wijsgeer zei: ‘Ze gingen
Weleer alleen, van opperhoofd beroofd,
Tot 't Lot ze bond.’ Wie heeft zóó wilde dingen
Van de onbeheerde leden ooit geloofd?
..................................

Hij schrijft vijf sonnetten ‘voor den vriend, die meent dat Milton tot zijne schade
eenen tijd vond, minder met zich zelven één dan Dante den zijnen had gevonden.’
Op de opmerking, hem blijkbaar van éen of andere zijde geworden: ‘Gij zijt toch
ook agnosticus’ vat hij vuur, en vat den ander alweer in dichtvorm bij zijn vestje:
‘Niet kennend, niet oordeelend, vreeslijkst woord!’
............................................

Ja, op een bordje ‘Verboden Toegang’ óok reageert hij:
Waartoe toch dat verbod? Wat zoude ik stelen?
........................................

En als Jan Greshoff verzoekt hem te mogen interviewen; - alweer een ‘gedicht’:
Een interview? Waartoe? 'k Beeld nu al jaren
- En 't laatst wel 't meest en nooit zóó ongestoord In rijm, onrijm, met 't uitgezochtste woord
De stemmingen, die door mij henen varen;
En al de beelden grijp ik bij de haren
Die 'k kan verpraaien van mijn kapersboord,
En ook begint - onlangs heb ik 't gehoord Mijn duistre stijl, goddank! wat op te klaren.
Nu wilt gij van mij hooren: ‘Die of die,
Mijn meester is 't.’ ‘'k Heb alles uit mij zelven.’
Of: ‘Dichters moeten leeren myth'logie,
Historie, Grieksch.’ Of: ‘Laten zij maar delven
In 't eigen hart.’ Neen, vriend, ik zie u garen
Eens bijgeval; 't examen wil mij sparen.
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Ja, al de beelden - en beelden niet alleen, maar stukjes brief en gesprek en vertoog
grijpt hij bij de haren, deze praatvaêr.... Dàt is hij.... En kan een praatvaêr ook een
dichter zijn?
Wel, ik geloof dat hij eigenlijk méér dan een dichter een verliefde op dichterschap,
en dichterlijkheid is. Hij wil dichter zijn; en alles in de wereld zien en bezingen als
een dichter; - een begeerte waarin we den nu wel vérstervenden naklank hooren van
de velen onzer eens zoo dierbare '80er levensvizie. Zijn ook al die data en
plaats-aanwijzingen onder de gedichten niet echt '80-sch? Hij wil dichter zijn, en hij
zál een dichter zijn, en zoo rhythmeert hij met kracht en geweld over de bonkigste
woord-brokken heen, en rijmt met de schrikkelijkste enjambementen - (dat kan best,
zeiden immers de oude bent-genooten; en dat kan ook inderdaad.... in zeer bepaalde
gevallen!) - En al rijmend raakt hij soms een beetje van streek, en zegt iets anders
dan hij eigenlijk wou zeggen, zoo-als een Zondagsruiter 't ook niet altijd precies in
de macht heeft, den weg van zijn paard te bepalen.
Maar.... men kan het theoretisch beredeneeren, en in de practijk, Boeken's practijk,
blijkt het uit te komen ook: waar zoo onstoorbare begeerte naar dichterschap is, móét
ook iets van de wezenlijke verrukking over 't dichterschap, moet ook iets van het
dichterschap zelve aanwezig zijn. En - wel, ik zei al, dat het uitkomt! Zelden of nooit
is een gedicht in zijn geheel geslaagd; maar.... hoor deze slot-verzen van
‘Maan-nacht-wolken:
..............................................
Maar nu reeds vaart gij vlak heen voor Haar zelve,1)
Weefsels en zeilen en zwanen-gestalt,
Wordt het een schuifling van luchte gewelven
Onder de Witte, die hoog in Haar hal't
Hooge, onverzelde, onbewogene leven
Van onbegrepen, witt' Hemelsche leeft,
Nu, door al zwaarder wolkaadje, dees dreven
Magische en magischer schijnselen geeft.

Nu jà,... ik weet wel wat ge zeggen wilt - Maar er ligt toch wel dichterlijk gevoel
in....
J.L. WALCH

Joannes Reddingius, Bloei. - Serie Zonnebloem-Boekjes. No. 18. Apeldoorn, Uitg. My. ‘De Zonnebloem,’ 1920.
‘Reddingius.... Jawel - Ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante’.
Dit wat zijn wending betreft zeker niet onverdienstelijk oordeel hoorde ik eens uit
den beminnelijken, nee non onversaagden, mond van éen onzer be-

1) De Maan.
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kendste schrijfsters. Ik heb het vele jaren onthouden, en het altijd onrechtvaardig
gevonden; want in de gedichten die ik van Reddingius nu en dan in tijdschriften
onder de oogen kreeg, mocht soms wel meer zang dan zin zijn, het was toch geen
klinkklank zonder-meer. Inderdaad, over den dichter Reddingius is dit oordeel onjuist.
Maar als de dichter Reddingius nooit iets anders had uitgegeven dan dezen ‘Bloei’,
dan zou ik mij er toch vrij wel mee kunnen vereenigen. Niet geheel, want er komen
in dit boekje, vooral aan het slot, wel enkele betere verzen voor. Maar het meerendeel
- foei, Joannes! Ik verdenk u sterk, dat ge juist uw verzen hadt geschift en er een
bundel van hadt gemaakt voor den heer Meulenhoff; en dat toen die Zonnebloem
kwam met 't verzoek ‘of ge ook nog wat voor háár hadt’, en dat ge toen uit de
verworpen overschotjes nog dit dertigtal hebt opgediept. Als 't zoo niet gebeurd is,
- wat 't rezultaat betreft, kón 't zoo gebeurd zijn.
Ge hadt dit echter liever niet moeten doen. Want dit slappe klank-gekwebbel
verhoogt uw dichternaam niet; integendeel. Waarlijk, het is of ge met dit al te
makkelijk voortleuteren in maat en rijm - zangerig, ongetwijfeld, meester Pennewip,
zangerig! - het is, of ge ons eens goed de défauts de vos qualités woudt toonen; ja,
of ge uw eigen vloeiende verzen woudt parodieeren. Telkens is het vermakelijk
vanwege de overmatige onbenulligheid!
Meiseringen
doen mij zingen,
nu 'k stil loopend langs het koren
langs verhelde
groene velden,
voel me een lichtkind, nieuw geboren.
Nu te zwerven,
niets te derven,
luistrend naar de grijslawerken,
die daar hangen,
z i n g e n d z a n g e n ,1)
rustend op de sterke vlerken.

En nu komt er even een betere strofe:
Lonken oogen
in den hoogen,
in ontroerend liefdegeven?
In de luchten
wolken vluchten,
die verglijden en verzweven.

Maar dan weer:
Telkens weder
klinkt het teeder
leeuwrikslied in juichend zwieren.

1) Spatieering van mij. W.
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Kwam van snaren
zang gevaren
speelden Goden op hun lieren?

Is dit niet érg mooi?
En dan het slotcouplet:
Zonneluister,
windgefluister,
en mijn handen vol seringen,
en mijn voeten
dansen moeten
naar de maten van mijn zingen.

Daar huppelt Joannes heen.
Ik verzeker u, dat dit poëem volstrekt niet exceptioneel is. Als men dit boekje
achter elkaar uitleest, zal men zich eerst even verbazen, - als men een heel ernstig
mensch is, misschien zelfs ergeren - maar ten slotte moet dit suikerig gerijm - mij
dunkt: op iedereen - een vooral comischen indruk maken.
Bloemetjes, bloemetjes, bloemetjes, blauw
bloeien in den tuin van jou,
langs de paden mag ik treden,
in het eden, in het eden.
En ik hoor je blijde stem,
en je tuin, die staat vol brem,
en er bloeien roode rozen,
en er groeien veel frambozen....

Neen lezer, dat is geen mop van mij, maar het is een heusch gedicht van Joannes.
Het staat op blz. 26. Notabene vlak voor een gedicht dat den geest der Rozekruisers
verheerlijkt.
Ik weersta dan de verleiding om nog meer hiervan aan te halen. Geef u alleen nog
dit kerkgezang, als een specimen van de vijf betere gedichten die verscholen liggen
in dezen onkruid-Bloei:

Deel van u
Deel van u wil 'k u behooren,
wil ik leven in uw gloed,
wat alleen is, gaat verloren,
Slechts in u te zijn is goed.
Laat mij door de doffe dagen
tijgen met mijn Zelf, dat mint,
en van warmte en licht gewagen
als een zingend wereld-kind.
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Zijn besneeuwd ook de aardsche landen,
Zomerweelde in wintertij
voert mij naar de wereldstranden,
want uw liefde maakt mij vrij.
J.L. WALCH

Isidoor van Beugem, In bloeienden Voorhof. Gent, Uitg. My. Plantijn,
1920.
Het bloeien van den voorhof wordt ons al buiten op het bandje gesymbolizeerd door
tallooze honneponnige roosjes. Dan komt het portret van den dichter; en dan, op
extra gemeen papier,.... ja, ik moet daar toch eindelijk ook wel aan toe komen: de
verzen - Waarover ik líéver geheel zwijgen zou.
Inderdaad, we hebben vaak de Vlamingen benijd, die nog niet zoo erg intellectueel,
zoo hyper-critisch zijn geworden als wij. Dìchter Isidoor van Beugem doet ons den
dienst, ons met zijn volkomen onbeduidende rijmseltjes bij te brengen, dat dat
intellectualisme toch nog niet zoo heelemáál te verwerpen is. Intellect is altijd nog
iets. Zijn ‘verzen’ zijn voor het over-, overgrootste deel niets. Alleen ‘Colaeus
monedula’, ‘Onderweg’, ‘Treuriep’ en ‘Koekoek’ hebben éénige waarde. Deels zijn
zijn poëmen zelfs zóó dazerig, dat het ons verwondert, dat de dichter daarvan het
ergens ter wereld tot schoolmeester kon brengen. (Zie de derde afdeeling van den
bundel). 't Is waar, met den Noordnederlandschen pedant heeft hij niets gemeen;
en.... Wel, zoo leeren we dan door zijn boekje óók nog van dien pedant de goede
zijde zien. Tweede weldaad!
Laten we 't daarbij laten!
J.L. WALCH

Fanny Salomonson, Stemmingen. Amsterdam, W. Versluys, 1921.
Het papier is geduldig. Het heeft méér leeren verdragen dan de ‘kolommen’ waarvan
Horatius gewaagt.
Een paar tamelijke versjes over Amsterdam, een dito ‘Bij het Orgel’. The rest is
silence.
J.L. WALCH

G.W. Lovendaal, Frissche Wind. Volksliedjes met prentjes van Tjeerd
Bottema. - Groningen, P. Noordhoff, z.j. 1921.
Een boekje dat zijn naam met eere draagt. En ook zijn ondertitel ‘volksliedjes’. Want
dit zijn in de eerste plaats echte liedjes, fleurig van leutigen klank, vlot en plezierig
loopend, en toch vol onpretentieuze, zuivere, weldadige geestigheid; 'n geestigheid

Groot Nederland. Jaargang 20

van de vaderlandsche-volks-soort. Het is een waardig vervolg op ‘Licht Geluid’ van
denzelfden schrijver, die zijn jeugd in Gelderland doorbracht - een aantal aardige
Betuwsche liedjes vertellen daar iets van -;
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die heel lang heeft gewoond in Grave, en in wiens geest de lichtere Brabantsche
genoeglijkheid met de Geldersche trouwhartigheid saamvloeide. Tjeerd Bottema
illustreerde den bundel geheel in den geest van den tekst. Het is 'n kostelijk beekje;
een boekje om van te houden, en een boekje dat leert te houden van ons landvolk.
Het herinnert in enkele opzichten aan Speenhoff; maar is frisscher. Meer ‘van den
buiten’.
J.L. WALCH

Lodewijk van Deijssel. Een samenvattende studie door Benno J. Stokvis.
Amsterdam, P.N. v. Kampen & Zoon. z.j.
Wanneer de schrijver met zijn studie gereed is, klopt hij zichzelf goedkeurend op
den schouder.
‘Is onze beschouwing echter geen lyrisch, niet-dan-verheerlijkend heldendicht op
Van Deijssels grootheid, anderzijds is zij toch evenmin een dorre feitenopsommende
historische schets. Evenwel zal de opmerkzaam gegevens naspeurende
literair-historicus hier menige bijzonderheid kunnen vinden, die nog nimmer
gepubliceerd werd’
Met dit laatste kan men het, waarschijnlijk tenminste, eens zijn. De
‘literairhistoricus,’ die bij gelegenheid iets wezenlijks over Van Deijssel vertellen
zal, d.w.z. zijns geestes ontwikkeling zal duiden, kan hier, als in een vergaarbakje,
al het uiterlijke van feiten en datums vinden, waaraan hij behoefte heeft. Als het
‘wetenschappelijke’ enkel bestaat in nauwkeurig citeeren en volledig verzamelen,
heeft deze blijkbaar jeugdige auteur, Benno Stokvis, denkelijk recht op dat praedicaat.
Voor het overige echter... er wordt ter verklaring van iemands innerlijken groei meer
geëischt, dan dat men b.v. zegt, dat hij zich ‘verloor in de nevelwerelden der mystiek.’
En dan, al was de Hollandsche mensch ook nooit heel vast op het stuk der goddelijke
ironie, de ‘literair-historicus,’ die over Van Deijssel het woord neemt, moet niet zóó
van die goddelijke genade blijken gespeend te zijn, dat hij het voortreflijk droog in
den toon gehouden stukje De Gedachte voor luguberen ernst aanziet.
‘Die Ironie ist kein Bier,’ en men mag aan prille ‘literair-historicussen’ niet alle
domheden vergeven. Zulks ware onpaedagogisch.
F.C.

Magda Foppe, Waar twee samen zijn. Roman uit het Haagsche
Bureauleven. Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon. z.j.
‘Hij, de eerlijke trouwe man, hij kon niet vermoeden, dat datzelfde gezicht gekust
was door een, die er het recht niet toe had.’
‘Hij’ is een Papa, die hier zijn dochter kust, en de man ‘die er het recht niet toe
had’, is de bureauchef derzelver dochter.
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Ik geloof, dat wij met dit zinnetje zoo tamelijk de mentaliteit van dit prozawerk
beet hebben. De tragische knoop hier is gelegd door de liefde eener zwakke sterveling,
die in conflict komt met de (maatschappelijke) moraal, en
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dat is niet bepaald een nieuwe tragische knoop. Maar wat is nieuw op deze oude
wereld en hoe zeker is het, dat alles op de wijze-hoe aankomt. Edoch die wijze-hoe....
Het is duidelijk, dat zulk een conflict reeds die wijze bepalen moet, want voor
duizenden voor wie het huwelijk de gebreken zijns aards onthulde bestaat hier al
lang geen conflict meer. En zoo men ons dus nog ontroeren wil voor eenigen der
andere duizenden, moeten dezen zoo onmiddellijk treffend, zoo grootmenschelijk
geteekend worden, dat om die wezenlijke menschheid, wij hun ideeën, als iets
bijkomstigs, er op toenemen.
Maar dit boekje is uit den geest dier maatschappelijk moreelen zelf geschreven
en daarom zoo klein geworden: een peuterig wereldje van menschjes, die hun levens
en daden romantisch opschroeven - het gewoonste tot het slechtste, edelste, innigste,
schoonste, enz. - hopende zich daarmee tot iets tragisch op te voeren. En intusschen,
in naam van het onvolprezen Hollandsche realisme, het knus familiale, het leuterig
intieme van dagelijksche onbelangrijkheidjes vieren in bladzijden na bladzijden, tot
men er wee van verveling door wordt. De diepe levensgedachte in dit boek neergelegd
is, dat men verkeerd doet twee jonge menschen in één vertrek voortdurend samen te
zetten, en dat is een wenk die de directies onzer groote administratien gewis dankbaar
zullen aanvaarden.
Ten slotte nog een teekenend détail van deze waterige romantiek. Als het meisje
en de man, ‘die er het recht niet toe had’, elkaar zachtekens bevrijen, gaat 's meisjes
haar los, en dat is dan een blijk van wilder en tevens verbodener hartstochtelijkheid,
dan wat ook, dat zij hadden of zouden kunnen ondernemen. Alleen zijnde herinnert
het kind zich met afgrijzen dezen haarval, die reeds een zondeval inhoudt....
Het boekje eindigt gelukkig goed, en lang voor het zoover zou gekomen zijn.
F.C.

Leven en Dood, door Jozef Cohen. J.B. Wolters, Groningen, Den Haag.
1921.
Dertien - een ongelukkig getal! - kleine gevalletjes in een bundel. Zij zien er, stuk
voor stuk maar enkele bladzijden lang, uit of ze vroeger in een courant zijn
verschenen, en zoo eens per week moet dat wel dragelijk en zelfs verrassend geweest
zijn. Maar nu alle tezamen zijn zij niet om naar te kijken, zoo naar zijn zij, zoo
opgeschroefd, zoo onecht, zoo pijnlijk would-be. Het zou wel aantrekkelijk zijn
iemand te vinden, wien de dagelijksche dingen meer en diepers openbaren dan ons,
gewonen menschen, die betrekkingen en onderscheidingen opmerkt voor ons
verborgen... Zoo iemand had, naar hun bedoeling, deze dingetjes moeten schrijven,
dewelke op hun best (De Weddenschap, De Staatsie bokken) aan Fransche contes
cruels herinneren. Bij ons heeft b.v. Frits Hopman er wel geschreven. Maar hier bij
Jozef Cohen zijn enkel nog maar sprongetjes naar zoodanig schrijnend of wrang
levensgebeuren, en ik kan niet zien, dat de schrijver iets waarlijk getroffen heeft.
Daartoe bezit hij ook te weinig macht van visie en taal. Het blijft alles dilettantig,
gelijk ik opmerkte, misschien wel dragelijk in een weekblad, doch als bundel volstrekt
ongenietbaar en overbodig.
F.C.
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Christine Moresco-Brandts. Het Kornalijnen Halssnoer. Querido.
Amsterdam 1921.
De huislijke tafreeltjes zijn het beste van dit verhaal, kunstloos, maar ten minste
ongekunsteld. Het overige heeft een erg flauwen smaak. Er behoort een sterkeren
blik dan die der schrijfster toe om ons het geval van dat verlaatte huwelijk der freule
Van Deurne interessant te maken, af verwerkelijkt zij voor ons wel iets van de triestige
berusting, die der zaak uitteraard eigen is. Maar dit bereikt te hebben, is toch niet
veel, en is bepaald niet genoeg, om een heel boek te excuseeren. Veel meer beeldend
vermogen en meerdere diepte van levensinzicht zijn voor dit héél gewone nauwlijks
genoeg, om er ons het wezenlijk ongewone van te doen zien, en zoo behoort dit boek
tot de vele mislukte pogingen een ziel te leggen in vele woorden. Het aardige en
meest karakteristieke van de schrijfster is allicht, dat zij, hoewel niet gehinderd door
beeldend talent, toch niet op eenige wijze dogmatisch of ethisch geworden is. Hierdoor
smaakt haar werk nog des te flauwer, ongetwijfeld, maar mist ook het hinderlijke,
dat ons van allerlei ‘leer’ of ‘richting’ kan aanwaaien.
F.C.

Een vergeten Dichteres uit de achttiende eeuw. (Clara Feyona van Sytzama)
door Seerp Anema. Amsterdam - P.N. van Kampen & Zonen - 1921.
Met gepaste degelijkheid uitgegeven en ‘doorspekt’ van heel aardige 18e-eeuwsche
portretten, blijkt dit een degelijke, uitvoerige studie over een Groningsch-Overijselsche
dichteres der 18e eeuw, wier ‘dichtaâr’ maar zoo-zoo belangrijk mag heeten, gelijk
de schrijver zelf erkent. Waarom hij er dan toch zooveel schrijfs en druks aan wijdde?
Primo, omdat haar ‘welluidende naam in zijn ooren was blijven naklinken,’ toen hij
hem bij Te-Winkel (ook een welluidende naam) vermeld had gezien. En vervolgens
had hij op een zomerreisje haar land en landgoed bezocht, in een kerkje haar gift van
een orgeltje ontdekt, en vermoed, dat haar leven een stillen roman bevatte. Dat bleek
toen, bij verdere studie, juist. Ook Clara's leven had zijn korten droom van liefde
gekend, maar... erg belangrijk is dat toch eigenlijk niet, nu de dichteresse zelve zoo
mager uitviel, om het maar eens plat te zeggen. Waarschijnlijk wel veel gemoed,
doch zoo weinig vermogen tot uiting... En daardoor wordt de studie niet
aantrekkelijker, al geeft de auteur nauwgezet de kroniek van het Sytzama-geslacht
en al schildert hij bleeke beeldjes van Groningsche en Overijselsche cultuurtoestanden,
in dien onrustigen tijd van het midden der 18e eeuw. Als literatuur-historie had men
dit alles gaarne puntiger, scherper, minder anecdotiek en tegelijk breeder opgevat
gezien. Nu ontwaart men een hybridisch pogen om de dichteres door haar omgeving
en tijdvak, en deze laatste weer door de dichteres belangwekkend te maken. Met het
gevolg dat van het tijdvak te weinig en van de dichteres te veel gezegd wordt, het
geheel er nog al dilettantig en peuterig uitziet en minstens de helft te veel druks bevat.
F.C.
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Lampions in den Wind door Frederik Chasalle en C.J. Kelk. Van Munsters
Uitgevers Maatschappij, Amsterdam 1921.
Onder een allerleelijkst omslagje in blauw, gingen hier twee allicht jonge lieden een
beurtzang, de dichter en de prozaïst, en het is een nog kalverachtige vertooning. De
poëet zingt wilde balladen of mystieke liederen van liefde, terwijl de prozadichter
in zeer intentievolle stukjes het uiterst leven der strakstgespannen zinnen in de extase
tracht te benaderen en vaak zeer duister blijft in zijn proza, dat met het groote
romantische vooral zekere machteloosheid gemeen heeft.
Maar men moet van deze jonge heethoofdigheden, die blijkbaar nieuwe wegen
zoeken, niet te veel kwaads zeggen, eigenlijk niet meer dan dat deze kunstbloeisels
gepaster in een lade bewaard waren geweest, tot ze rijper werden. Als ze namelijk
dat rijpvermogen in zich dragen. Zoo, in het nuchter daglicht des druks, kan men
niet eens zeggen, dat zij hoopvol aandoen, maar er zijn wel meer groote kunstenaars
geweest, die begonnen met pure malligheid, omdat zij nog niet uit zich zelf konden
komen. Dat is bemoedigend voor de heeren F. Chasalle en C.J. Kelk. Zij worden
wellicht groote kunstenaars, juist wijl zij er nu nog niets op gelijken.
F.C.

Leugens, door F. de Sinclair (A.H. van der Feen. - Amsterdam - Van
Holkema & Warendorf, z.j. 1921.
De heer F. de Sinclair - die dit het oogenbiik schijnt te achten ons zijn heuschen naam
te doen kennen - is een uiterst vruchtbaar en vlot schrijver van vele, bekende
industrieële kunstwerken. Hetgeen zeggen wil, dat deze werken meestal veel industrie
en soms een enkel grein kunst bevatten. Uit dezen zijn laatsten roman echter lijkt
elk spoor van kunst zorgvuldig verwijderd en is er niets dan zoete klets over een
sympathiek paar, dat eerst scheiden wilde, maar gelukkig tezamen bleef. En een even
sympathiek ander paar, wier sympathiek overspel voor niemand kwade gevolgen
had. En, als tragisch moment, een volmaakt ongevoeld geval van een teringzieken
jongen, die op zijn schoonzuster verliefd is. Dat alles in geheel onbelangrijke
gesprekken, zonder beelding, zonder geest, zonder gedachte.
Het is misschien zoo erg niet, dat de heer v.d. Feen zulke wanschepsels fabriceert.....
De mensch moet leven, nietwaar? En de dames behoeven hun portie slechte
rumboonen.... Maar men zou willen, dat hij telkens voor drie industrie-romans met
één echten boete deed. En dat doet hij niet, zoodat de volle zwaarte dezer zonde hem
in 't Hiernamaals volgt.
Natuurlijk heeft de heer Is. Van Mens met een passend prentje het werk ook voor
het oog aantrekkelijk gemaakt. De heer Is. Van Mens moet òok leven.... En de heeren
v. Holkema en Warendorf zijn de managers van 't heele geval.... De heeren v.
Holkema en Warendorf moeten óok leven....
En allen schijnen zij juist van dit surrogaat te moeten leven.
F.C.
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Dat peperboomke.
Wij zaten allemaal in dien tuin, of beter gezegd, op het grasplein van de villa, ginds
in Australië aan het andere eind onzer wereld. Het was Zondag. Het was April, en
reeds herfst aan de overzijde van den Steenbokskeerkring. Het was zoo warm nog
onder dien eenig blauwen hemel van lazuur, door geen enkel wolkenflardetje
overfloersd. Het was warm en toch opwekkend frisch in die lucht, zoo puur en rijk
aan ozongehalte....
En wij genoten van elkanders bijzijn. En wij verwachtten aan de thee, den
pianist-virtuoos, met wien ik de reis van Genua uit naar Melbourne had gemaakt.
Zijn naam was Friedenthal; hij was een Pool en had de wereld rondgereisd
herhaalde malen. Ook bij onze aankomst in de groote Australische stad, waar hij
concerten geven zou, stond op alle hoeken der straten zijn portret aangepakt: ‘Arrival
of the World's renowned pianist: Friedenthal’.
Dat aangezicht was overal te zien: een groot, open voorhoofd, bekroond met een
zwarten, ontzaglijken, hoogstaanden, golvenden haarbos, diepliggende, donkere
oogen vol gepeins, een ietwat tanige gelaatskleur en dikke lippen. En nu kwam hij
daar aangestapt over de graszode naar ons toe, omringd door een drietal andere
kunstenaars, die hij ter plaats persoonlijk had leeren kennen.
Hoe heuglijk was voor mij daags te voren dat wederzien geweest, na weken
afwezigheid; want hij was met de boot voortgevaren naar Sydney, terwijl ik in
Melbourne bleef. De voorstellingen waren amper gedaan, toen allen ondereen
keuvelden als oud-bevrienden.
En de gastvrouw, mijn aangebedene vriendin, was zoo blij:
‘Now you are quite yourself,’ zei ze tegen mij, ‘geheel dezelfde van vroeger in
Europa, voor de eerste maal, sinds gij hier verblijft.’
En het was waar. Ik voelde mij gansch bevrijd van dat beangstigend, geheimzinnig
broeiende, dat mij ginds onafweerbaar drukte en als een onzichtbaar spook omkneld
hield. Nu niets van dat alles.
Ik genot volkomen in algeheele vrijheid van geest.
En mijn hart jubelde innerlijk hoog op: ‘Nu is de bui van wee-
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moed over. De zege is afdoende behaald en vrede zal mij bijblijven.
Die afgetrokkenheid, die treurnis in gezelschap, waarover ik mij schaamde en die
ik te vergeefs van mij te schudden zocht, voor altijd... altijd weg!....
Er werd gesproken over het concert, dat Friedenthal, den avond te voren - ik weet
niet meer in welk groot lokaal, de Townhall, meen ik - gegeven had en waarbij heel
het high life van Melbourne tegenwoordig was geweest.
En ik vertelde hem van mijn-spannende-verwachting, terwijl de ruime zaal zich
vulde en weldra gevuld was met duizenden menschen, waarover het ontzaglijk geronk
als dat van een titanischen bijenkorf hing.
En hoe de vrees mij den adem benam, toen hij op het tooneel verscheen; toen hij
daar een oogenblik stond, heel alleen, in rok en witte das, en zoo klein scheen, en
zijn hoofd zoo groot met dat vele krullend hoogop- en neergolvend haar!....
‘Moet die eene man al die menschen, die veeleischenden, gedurende twee uren
hier bevredigen?’
Haastig, diep had hij gegroet en was daarop vastberaden naar de vleugel-piano
toegestapt.
Welke hartsverlichting, toen na de grafstilte gedurende zijn zielverheffend spel,
het eerste applaus als een donder losbrak!...
En ik herinnerde er hem aan, hoe geestvervoerd hij er uitzag, toen ik 's avonds te
voren met Ethel, het dochtertje mijner gastvrouw, hem gedurende de tusschenpoos
in zijn loge was gaan bezoeken: donkerrood, de aderen van zijn voorhoofd hoog
opgezwollen, de oogen als verwilderd, den adem kort....
En hij zei: ‘Ge bleeft er zoo weinig tijd, en waarom dát?’
‘Ja, wij waren bang voor uw emotie; wij vluchtten letterlijk bang, dat er u in zulk
een exaltatie iets overkomen zou....
Bij het sluiten van 't concert was het als een tweede concert van lof langs de straten
der woelige stad geweest.
Hij glimlachte eens, stil gevleid bij mijn wederopwekking van zijn uitbundig
succes van den vorigen avond.
En de altijd lieve gastvrouw sprak tot hem:
‘Zooveel weerklank wekken in geest en gemoed bij onbekenden als hier in
Australië, zooveel sympathie van harmonische gevoelens vinden, acht ik het opperste
heil, dat een kunstenaar te beurt vallen kan.’
En weder glimlachte hij en boog instemmend met haar.
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‘Bevalt het u hier in Melbourne?’ vroeg ze na een korte poos, ‘zijt ge gaarne zooveel
op reis?’
‘Ik zou veel liever altijd in mijn vaderland zijn,’ bekende hij met openhartigheid,
‘en eensklaps mengde hij zich niet meer in 't druk gesprek der hem omgevenden.
Hij zat heel ingetogen, onbeweeglijk voor zich uit te staren, als de ziener, die niet
waarneemt de dingen, die voor hem liggen....
En ik begreep: hij was dus ook onder den klauw van het heimwee! Helaas! wat
wekten die weinige woorden, treurig uitgesproken, plots al het ingesluimerd
weegevoel in mij op!
In sommige ravijnen bestaan er immers echo's, die op een enkel beroep
herhaaldelijk nagalmen.... En zoo ook hier: al het vreemde mijner omgeving drong
zich smartlijk weder aan mij op.
En die man daar ook gevoelde dàt! Hij de algemeen gevierde, de overal
welgekomene, hij die nog geen veertig jaren telde en gedurende bijna de helft van
zijn leven alle zeeën had doorkruist, alle werelddeelen had bezocht om bijval in te
oogsten met zijn talent, die man, die negen talen sprak en in het meerendeel der
beschaafde landen zich door zijn taalkennis zelve als thuis moest voelen, die man
verlangde eenvoudig naar niets anders dan het verblijf in zijn eigen woningstad
Berlin.
Verschrikkend kwam het in mij op, als het onweerhoudbaar tij aan het strand der
zee, het geziene, het doorleefde in dat verre werelddeel, stond zonneklaar voor het
oog mijner ziel; het bewustzijn der onmeetbare afstanden, die mij scheidden van hen,
die ik verlaten had; het afgesneden-zijn van al de draadjes en rankjes, die ons
gebonden houden aan het dagelijksch bestaan; het rusteloos haken naar nieuws, dat
geen nieuws meer is, in brieven, sinds zoo vele weken geschreven! De
eucalyptussenbosschen, met hun geur, die verkwikt maar des te zwaarder het
uitheemsche der omgeving voelen doet; de sombere lanen van de hoogstammige
ficussen, aan kloostergangen gelijk, en van welke men niet weet, of hun glimmende
bladeren bruin of donkergroen zijn....
En bovenal het ongewone van dien starrenhemel op alle uren van den avond en
den nacht: het Zuiderkruis met zijn ongeëvenaarde schittering in die pure, donkere
lucht, dat zoogenaamd kruis, dat aan geen kruis gelijkt en veel meer een gebroken
vierkant uitmaakt.... Sirius boven Orion, rechts staande, en al het overige van het
uitspansel - al de bekende starrenbeelden 't onderst boven gekeerd....
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Maar het was nu geen avond en geen nacht. Helder verlicht was alles en veel gelijk
aan wat er te zien was in de geboortestreek: op den gevel der villa bloeide in overvloed
de grootbloemige purperen klimkoorde, en op het grastapijt aan onze voeten gloorde
de gouden rozet van de paardebloem nevens de hooger opgeschoten lancetbladige
hondsribbe met hare bruine bloesemtrosjes, overwuifd van witte meeldraadjes, als
zoovele blanke vlaggetjes.... Geniet, geniet van het heerlijke uwer omgeving, van de
groote familie-liefde die u - vreemdelinge - hier de gastvrijheid geeft.... Van het
bijzijn dezer, die gij met dankbare aanbidding bemint, en die u vertroetelen.
Maar mijn oog viel op een peperboompje dat op de zode, ginds een beetje verder
stond.
Het was een klein plantsoen, dat nog geen rijpende vruchten dragen kon, enkel
eenige van die roodachtige, vleesige bessengrapjes, welke eenigszins herinneren aan
onze aalbessen, zooals ik er elders in 't zuiden op grootere boomen van dat soort had
gezien.
Dat kleine boompje met zijn tengere, frissche acaciablaadjes, die zoo broos
schijnen, dat ze natuurlijker wijze voor de eerste kou zouden moeten wijken, en die
nochtans den winter trotseeren zonder looververlies, dat boompje boeide mij.
Ik kon er mijn blikken niet van afwenden, het werd een emblema, het werd de
verpersoonlijking van al mijn kwellende indrukken in dat afgelegen werelddeel: het
verbeeldde voor mij de maatlooze afstanden, de talrijke doorkruiste zeeën, de
onpeilbare waters, de rotsen, de bergen, de wouden, die lagen tusschen mij en mijn
vaderland. Het zei mij, dat het ginder nacht is, terwijl het hier dag is; dat de dierbaren
ginder sliepen, terwijl ik waakte en dacht aan hen!
En in mijn stomme smart zat ik dáar, in een toomloos, onzinnig, ondankbaar
verlangen om elders, om er weg te zijn; om dat peperboompke niet meer te zien; in
het volle besef van mijn algeheele nederlaag in den strijd met mijn beter willen, zat
ik daar, in mijn ellendig, lamlendig onvermogen om dezelfde mensch van vroeger
te zijn....
VIRGINIE LOVELING.
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Horatius Zangen vertaald door Jaap van Gelderen
Tweede Bundel
XVIII Van der wereld ijdelheid.
Mijn woning prijkt en praalt niet
van elpenglans en goudpaneel,
en zuilen zijn in 't binnenst deel
van Africa gehaald niet
de zolderbalk te torsen,
gehouwen in 't hymetties land;
'k verzuimde' een onontdekt verband
van erfrecht uit te vorsen
met Attalus, dat 'k leve
in zijn paleis, en 'k laat mij daar
geen dienende' edelvrouwenschaar
't lakonies purper weven.
Maar 'k heb mijn spel en snaren
en rijk vloeit in mijzelf de bron:
'k ben arm, maar wie daar schatten won,
mij arme zoekt hij garen.
Meer vraag ik aan geen Goden,
meer wil ik van geen machtig vriend,
ten heil alleen, en te' over dient
mij mijn sabijnse zode.
De dag wordt door de dagen
geschoven en in 't niet geduwd;
de manen uit het niet vernieuwd
in 't niet weerom vervagen.
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Maar gij laat marmer houwen
terwijl uw lijkstoet wordt geschikt, hoort niet dat men uw grafsteen bikt,
en laat paleizen bouwen! en duwt en dringt de kusten
waartegen Bajae's golfslag loeit,
wijl gij, aan 't vaste land ontgroeid,
geen plaats vindt om te rusten.
Ja wentelt gij de grenssteen
in 't bouwland niet? En klimt gij niet
van hebzucht over heg en vliet
en tuin van uw cliënt heen?
Daar gaan ze, man en gade,
van 't schamel kroost en 't beeld der goôn,
die d'oud'ren schutten in hun woon,
aan rug en arm beladen.
En toch, er wacht geen woning
zó zekerlik de rijke heer
als 't gapend Hof, waar op een keer
hem wacht de Hellekoning.
Wat streeft gij dan? De aarde
vergaart gelijk'lik in haar schoot
der mensen kind'ren, of een groot
geslacht ze,' of armoe baarde.
De Helleknecht haalt over!
Teruggeroeid? Prometheus is 't
om goud niet noch Prometheus-list....
Hij sluit zijn kerker over
't fier Huis der Tantaliden, en d'arme, eenmaal 't lot volbracht,
Hij komt hem, gaarn' of niet gewacht,
verlossersdiensten bieden.
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XIX Hymne aan bacchus.
Bacchus heb ik aanschouwd!
Waar de bergen het stilst zijn,
Waar de rotsen het wildst zijn,
O, Nazaat geloof 'et,
heb ik Bacchus aanschouwd!
Waar hij leert zijn gezangen
die de nimfen in kluist'ren
van aandacht beluist'ren,
en in stekeltjesoren,
nog gespitst om te horen,
de bokspoten vangen,
heb ik Bacchus aanschouwd!
Eia! sidd'rend beroerd
trillen ziel en gemoed nog,
vol ontzetting, maar zoet toch,
vervuld gans van Bacchus,
ah, van Bacchus vervoerd
wentelt juichend mijn harte
in uw vreze.... Genade!
o, Liber, genade!
Liber, eia! bewaar mij,
en genadiglik spaar mij
het wicht van uw gard en
staf, die, vreeslik, Gij voert!
Zingen mag ik en moet
van Uw waanzingeslaag'nen
d' in Uw razen gedraag'nen,
d'onstilb're Thyiaden,
steeds omtierend Uw stoet;
van Uw wijn in fontijnen
aan de bodem ontspoten;
van beken ontsproten
die van melk zijn gezwollen,
en hoe druipt uit het holle
der bomen de reine
honing smijig en zoet.
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Zingen moet ik; - zo zij 't
hoe het vorstelik sieraad
aan de heem'len in vier staat
der Gade' Uwer aardsheid,
tot Godinne gewijd!
En zo zij 't mij ten plichte
te bezingen beschoren
hoe schrikk'lik Uw toorn
Pentheus' vorst'like huize
deed in donder vergruizen,
en 't gruw'lik gerichte
aan Lycurgus bereid.
Heerser Gij! die Uw wil
d'oceanen der zoom zet
tot een wet, en het stroombed
der wateren dwingt en
Vloeit! gebiedt en Staat stil!
Maar ook zalig Beschonk'ne
in Uw wijnroes Vergeet'le,
die, veilig Vermeet'le!
Uw bacchante' in de haren
add'ren vlecht, van gevaren
in verste spelonken
vrij in dronkene gril.
Strijder Gij! - als daar stijgt
langs de steilten de schendtroep
der Gigante'en de bent zoekt
Uws Vaders paleis en
burcht te stormen, en dreigt: hebt Gij Rhoetus gesmeten
met des leeuws muil en klauwen,
de gruwb're; - ze wouen
dat tot zang, dans en vreugde,
niét ten strijde, Gij deugdet Maar Gij wildet heten:
Eén in vrede en krijg!
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Heerlik straalt Gij in gloed,
dat geen Cerberus waagt zich
te vergrijpen, waar staag licht
de glans van Uw kruin en
heilig vrezen U moet:
want hij schouwde hoe gouden
U de tooi van Uw horen
omstraalde'en te voren
kwam hij zachtekens strelend
U al kwisp'lend omspelen, zijn tong, de drievoude,
lekt bij 't scheiden Uw voet.

XX Apotheose.
Met nieuwe' en ongehoorde vlucht,
op onversleten vleugel,
vaar ik met eigen, forse wiek,
herschapen Zanger,
van vorm tot vormen van muziek
de ijlten door der hemellucht,
toef, los van afgunsts teugel,
ter aard niet langer.
'k Laat mensenwoonstee woonstee zijn,
maar Ik, uit bloed gesproten
van arme luiden, Ik, niet Ik,
kan 't einde vinden
der mensen; en, onsterfelik,
kan, die gij noemdet ‘waardste mijn!’
Maecenas, hel noch dood en
geen Styx ombinden.
In malieën van schubbevel
Zie 'k ree mijn scheen besloten dat is mijn pantser, rauw en stijf,
omlaag ter were; -
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maar boven wordt mijn vogellijf
gans glanzend wit en blinkend hel:
langs hand en arm ontsproten
mijn zijen veren!
Aan 't loeien van de Bosporus
en 't kreunen van zijn stranden,
aan d'afrikaanse dubbelbocht
aan 't wijde, bange
van 't Noorden voert mijn hemeltocht,
voert heerliker dan Icarus
mijn vlucht mij langs de landen
op wiek en zangen.
Van mij zal weten wie daar huist
aan Caucasus en Dnjester,
waar 't dacies volk ons tart in angst,
en de Gelonen,
en verste volk'ren; maar ook langs
Ebro en Rhone, waar gekuist
in wetenschap de westergeslachten wonen.
Laat dan geen klaagzang om mijn baar
die Mij niet draagt, weerklinken,
daar zij geen somber rouwvertoon
noch lamenteren; Zo stelp daar traan en jammertoon,
en spaar een lege grafstee waar
niet Ik in kan verzinken
uw laatste ere!

Einde van de Twede Bundel.

Groot Nederland. Jaargang 20

267

Doden met verlof.
Roman. (Vervolg).
Vijfde hoofdstuk.
Na enkele maanden over den eersten duizel der nieuwe omgeving heen, in het gareel
van het geregelde, drukke werk bij Norbert Forster, kwamen er ochtenden in Heinrich
Marti's leven, dat hij zich verwonderd afvroeg, wàt hij eigenlik met Sinzheim en met
de Sinzheimer revolutie te maken had.
Het waren de ochtenden dat hij te voet terug kwam van het platte land, na lange,
meest vergeefse konferenties met boeren uit den omtrek. Hun onwil, hun koppigheid
en haat tegen de regering, wisten de boeren te bemantelen door alles te schuiven op
de omstandigheden. Slechte oogst, duur zaaizaad, gebrekkige transportmiddelen,
onzekere tijden. Marti schoot slecht met hen op. Sommigen leverden aan de regering,
de meesten zochten uitvluchten, en leverden niet de helft van hun oogst. Marti's enige
troost was, dat zijn voorgangers nog minder bereikt hadden en dat Forster zelf in het
geheel niet met de boeren overweg kon.
Maar vreemd: terwijl de vergaderingen en dagelikse gebeurtenissen in Sinzheim
hem vervolgden tot 's avends laat en tot diep in den nacht, - vielen zorg en
beslommering van hem weg, zodra hij op het land was. Na zulk een half-geslaagde
bijeenkomst met de grote landbouwers, stuurde Marti de soldaten die hem vergezelden
naar huis en liep uren en uren lang door het met koren en aardappelen bebouwde
heuvelland, en kon zich stil verheugen in de wijde glooiingen van groen-geel,
langzaam-rijpend graan, zonder daarbij aan de beklemmende voedingsmoeilikheden
te denken.
Het verbaasde hem bijwijlen zelf, en hij maakte het zich tot
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verwijt, dat hij als gewoon simpel mens en niet als hoge staatsambtenaar kon kijken
naar de prachtige gewassen die stonden breeduit op de hellende akkers, tot waar hoge
dennebossen ze donker omrandden. Dikwels voerde ook de weg van het bouwland
af en langs bospaden, waar het lage eikenhakhout al langzaam uitbotte en de
bergweien kleuriger werden door pinksterbloemen, madeliefjes en paardenbloemen.
't Was in het laatst van April; de Meimaand stond stralend op den drempel. Lichte
wind voer door zijn hoofdhaar en joeg de krullen om zijn voorhoofd heen als
vlammen.
Achter het dorp Seebach lag een groep van kleine vreemde zandvaleien, waarachter
heuvels, die zo droog en zandig waren dat het gras erop schraal-gelig bleef. Alleen
als de zon ze bescheen, haalde die dorre kleur op tot een warmer groen, dat op
sommige schaduwplekken weer blauw kon lijken onder den fonkelenden
voorjaarshemel. Marti moest dan telkens denken aan Indië; aan de Lèles-vlakte
voorbij Bandoeng, waar hij ook wel tonen van geel tot groen en blauw op de
kegelvormige heuvels had zien wisselen, des morgens heel vroeg, als hij met de trein
van vijf uur naar Djokja reisde.
In Sinzheim wàren nauweliks treinen meer. In de richting Seebach gingen er nog
maar twee per dag; al het treinmateriëel had de regering nodig voor het front, ten
noorden en oosten van de hoofdstad. Heinrich Marti had ogenblikken dat hij daar
best vrede mee had. Haast alle dagen was het zacht en zonnig voorjaarsweer en zijn
wekelikse vier-urige terugweg te voet van Altorf of van Seebach naar Sinzheim, met
de trilling der verre, groengeladen bergruggen tegen den parelenden einder, werd
hem meer en meer een verademing in de vaak zo benauwende atmosfeer der
vuilgrauwe hoofdstad.
Eens, terwijl hij op een heuvel boven de rulle Seebacher zandvallei zat uit te rusten
en zich verdiepte in het spel van zon en wolken, die elkaar de plaats in het luchtruim
niet wilden gunnen, kreeg opeens dat toevalspel voor hem betekenis. De éne wolk
verdrong de andere, een derde ijle, kleine flossige wolk werd haast
ongemerktopgezogen door een grotere. Of verdampte hij in de warmte van de
lentezon? Dikwels leek het, of er voor de zon geen plaats meer was aan den
versomberden hemel. Maar wie maar wachtte, lang genoeg, zag wel dat hij
terugkeerde in al zijn glorie, zodra hij het verkoos.
Zou 't zo ook gaan met het grote einddoel zelf? Hoe vaak leek ook dat schuil te
gaan achter strijdvragen en kleine, persoonlike twisten;
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achter haatdragendheid en eerzucht. Zou telkens in grote uren het licht toch komen
tot doorbraak?
Beneden hem lag het kleine dorp Seebach. Hoe weinig was zo'n nest veranderd
door alle felheid der gebeurtenissen; het brave, oude katolieke gemeentebestuur was
er afgezet en een vertegenwoordiger van de Sinzheimer regering had er voorlopig
de macht, bijgestaan door een handvol bejaarde soldaten. Maar voor de rest was
vrijwel alles bij 't oude gebleven. Krasse maatregelen zouden de Roomse boeren
maar nodeloos verbitteren, - zei Forster. Het geel-grijze zeventiend' eeuwse
dorptorentje luidde even geduldig zijn vredige vijf minuten uit nu het twaalf uur was,
als het dat sedert mensenheugenis had gedaan. Kijk, nu werd het dorpstraatje iets
levendiger: Enkele bureaux gaan uit, wijl het midden-dag is en etenstijd; sommige
winkels sluiten. Met luid gezwatel breekt dan de deur van de dorpsschool open en
kinderen zwermen kleurig uit in de zon; ze klompen saam, verspreiden zich weer,
lachend en stoeiend.
Dat oude grijs van die grote dorpshuizen en dan de groene zonneblinden in de
rustige gevels.... wat was dat toch liefdorps, wat was dat stil vertederend. Even verder
was alweer de laatste dorpstuin; daar was Seebach uit, het ging over in weiland, waar
een frisse beek door stroomde. Nu schrikte een vlucht spreeuwen en fladderde weg
van de grazige landen, over de dorpsdaken heen, - verdwenen.
Een wonderlike gedachte overviel Heinrich Marti op eens: Wie van al die mensen
die hij nu in Sinzheim kende, zou dit mooi vinden?
Hij dacht aan Forster met wien hij samenwerkte. Hij wist niet of Forster wel iets
anders zag van de wereld dan cijfers en kansen. Rantzau, - kende hij nog minder.
Hij had hem een keer of wat ontmoet. En dan nog in vergaderingen. Als op een doek
schoven de gezichten der mannen en vrouwen die hij kende. Op het gezicht der
meesten lag na vier jaren oorlog of vervolging en celstraf: verstrakte zorg of haat of
nervositeit; ook wel kil flegma, fanatisme. Maar heel weinigen die de wijde, open
blije ogen hadden waarmee de natuur en waarmee al wat mooi is wordt aangezien.
Hellmuth, - als Hellmuth in een andere omgeving was opgegroeid, zou hij dit alles
kunnen liefhebben. Als iemand hem meenam hierheen en hem zei: Kijk! - dan zou
hij het ook nu voelen, ondanks de knauwen die de doodarme, schamele, uitgeknepen
opvoeding hem had toegebracht. Nù: was er in die ronde, natuurlike jongen met zijn
vrolikonverschillige zwerversogen, enkel maar strijdlust en koenheid

Groot Nederland. Jaargang 20

270
gevaren. Jaren lang had heel zijn voelen en denken zich toegespitst op dat éne: de
verdrukten aan hun recht te helpen, de verdrukking die heel zijn jeugd had verbitterd,
weg te bezemen met forse hand. En toch had hij door alle stormen heen iets kinderliks
bewaard. Een arbeider als Hellmuth stond dichter bij de natuur dan Forster, Seydl,
Sturm of éen van de anderen.
Gertrud Faucherre dan? Ja, - zij wel. Hoe vreemd, dat hij haar in de maanden dat
hij nu in Sinzheim was, zo zelden had ontmoet. Je leefde in Sinzheim ook in zó een
roes van gebeurtenissen.... Nu politieke zetten van de Entente, dàn weer van de
keizersocialisten in Berlijn; dàn weer hachelike ogenblikken aan het front, waar de
Sinzheimer boeren met wisselend succes de stad bleven belagen en de
levensmiddelentoevoer trachten af te snijden; dan weer komplotten in de stad zelf,
kontra-revolutionair verraad zo als dat van Furst Turn und Taxis en zijn vrienden.
Het leek hem soms een in krankzinnig tempo afrollende film, die je van de éne
nerveuze sensatie in de andere wilde gooien. Dagen en nachten achtereen had Marti
tegenwoordig, hij alleen, de leiding der ekonomiese zaken; Forster bemoeide zich
uitsluitend met het opperbevel van het leger, een taak waartegen Trautwein niet
opgewassen bleek. ‘Werk je maar in. Jij bent fris, jij hebt geen oorlog meegemaakt,’
spotte Forster's zware kop in de schaarse ogenblikken dat Marti hem sprak.
Zich inwerken, - maar dan moest Mendelsohn, Forster's rechterhand, hem flink
behulpzaam zijn. Den eersten dag had Marti gemerkt, dat die zich gepasseerd voelde.
En na vier dagen was hij overgegaan naar het departement van Alex Sturm; naar het
jodendepartement, zoals de andere ambtenaren het volkskommissariaat van onderwijs
spottend hadden gedoopt. Eerst had Marti sekretarissen en hulpsekretarissen
aangenomen, maar het had zijn werk slechts verzwaard. Zij moesten allen pijnlik
gekontroleerd worden, want enkelen waren lui en de meesten hadden alleen lagere
schoolopleiding achter den rug en hadden daarna nog wat opgestoken in de
jeugd-organisatie. Hij had ze soms wel voor ezels willen uitschelden,.... maar dan
brak een warme stroom van meelij door. Hij keek in de gewillige, in de goed-willende
jongensogen....: 't waren soms haast nog kinderen....: zeventien, achttien jaar.
Kinderen, vol zuivere, helder-vloeiende hartstocht voor het grote doel, maar wier
verstandelike groei belemmerd was door de vroegere burgerlike
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orde die ze gefatsoeneerd en gedresseerd had tot het gedierte dat die orde nodig had:
ongeschoolde handarbeiders; bruikbaar werkvee, van vee alleen onderscheiden,
omdat het handen had in plaats van poten.
Voor het bureauwerk waren geen andere krachten te krijgen. Intellektuelen waren
er haast niet, en die zich beschikbaar stelden, had men broodnodig op hogere, meer
verantwoordelike posten. Er schoot Marti geen tijd over. Het werk vergde den helen
man. Hoe gaarne had hij Gertrud Faucherre, van wie hij reeds in Indië boeken gelezen
had, nader leren kennen. Doch de gedachte aan haar brak eenvoudig niet bij hem
door, als het werk zich opstelpte om hem heen. Ook aan zijn ouders dacht hij weinig
of niet. Alleen als hij hier buiten was, zag hij soms ineens Zürich voor zich en
droomde dan met wakende ogen van zijn moeder, en voelde zacht zelfverwijt, waarvan
hij niet wist uit te maken in hoeverre het verdiend was, in hoeverre onverdiend.
De dorpsklok van twaalven had allang uitgeluid. Hier hoorde men niets anders. In
Sinzheim klonk sinds een week duidelik het doffe gedreun van kanonnen aan het
front door. Den eersten dag had het de Sinzheimers opgewonden; meer nog hadden
zij elkaar opgewonden door uit te strooien, dat het gedreun al dichter en dichterbij
kwam.... Na drie dagen hoorde niemand het kanon meer: men was aan het stadig
gedreun gaan wennen. Doch boven Seebach was inderdaad niets ervan te horen, hoe
Marti ook zijn best deed.
Thea Schumacher.... zou zij 't begrijpen, als hij haar straks vertelde: Ik heb uren
achtereen achter Seebach tegen een groene berghelling liggen dromen, maar stil
liggen dromen. Hoe zou zij hem dan aanzien?
Eens, laat in den nacht - 't was nu al twee weken geleden - had zij hem
voorgezongen een zwaarslepende melodie, een Wolgalied, dat zij geleerd had van
een Russiesen makker. En toen had zij iets gezegd, ineens iets gezegd over die
melankolieke Wolgawijs.... wat had Thea ook weer gezegd? Hij kon het zich niet
meer herinneren. Maar het was over de natuur geweest, over een breed afstromende
rivier in den avend. En het had hem ontroerd, hij had er dien nacht aan moeten denken,
telkens weer.
En toch, hij wist het zeker: als hij Thea bekende, dat hij soms stemmingen had,
waarin hij liever naar de klimmende leeuwerik
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lag te luisteren en tuurde naar de witte tere bloesem der vruchtbomen, onbekommerd
over de toekomst van Sinzheim,.... dan zou zij hem trachten te wonden met scherp
verwijt.
O, hij wist het allemaal wel; even goed als Thea. Dit was geen tijd om te turen
naar zonneglans of naar de sterrenbloei aan den nachthemel. Het was nu geen tijd
voor de droom, maar voor de daad. Iedere minuut van werkeloos gemijmer, van
dadelozen droom, bracht de arbeidersgemeenschap de grofste schade toe. Het was
dus een misdaad, het was hoogverraad om.... Marti kende het lied en kende de wijs.
Hijzelf preekte het iederen dag tegen anderen; èn tegen zichzelf. En toch overkwam
het hem, dat hij heimelik wijn dronk en in het openbaar w a t e r predikte. Hij kon
het niet eens een misdaad vinden. Alleen.... - hij schrok van die ontdekking! - als
Thea het hem zei, zou hij voelen dat het misdadig was.
Hij woelde nog wat rond in zijn denken. Hij wilde klaarheid hebben, wilde weten
wie dan gelijk had van hen beiden: zij of hijzelf. Maar dit zoeken liep dood in een
aldoor nauwere steeg en eindelik keerde hij schielik maar weer om. Hij kon er zó
niet komen, hij gaf het op.
Tegen drie uur in den middag, de zon was weer achter de wolken schuil gegaan,
grauwe stemming huisde in de straten, kwam hij aan een armelike voorstad van
Sinzheim. De geluiden werden alweer stads. Wagengeratel, geloei en gedonder van
gerequireerde auto's en andere geluiden die alle zich aftekenden tegen die éne sombere
achtergrond: het doffe gedreun van het kanon in de verre verte.
Een lange, haveloze staart van mensen stond ergens voor een poort te wachten.
Grijze sjofel-geschubde slang langs hoge vochtige muur. Marti begreep: dit waren
mensen die stonden te wachten bij de uitdeling van kleren of oude uniformen, waarvan
zij met schaar, naald en draad dan weer kleding voor zich of hun kinderen konden
maken. Twee weken geleden had hijzelf die uitdelingen ingesteld. Het resultaat was
ellendig. Want de mensen máákten er geen kleding van voor zichzelf. Zij bleven de
oude vodden en todden dragen en hielden een uur later op een afgelegen plek drukke
markt met Sinzheimer joden en lepe opkopers om de toebedeelde uniformkeeding
weer te versjacheren. Daar was dan tevens markt van levensmiddelenbons. Heinrich
Marti voelde een beklemming van wanhoop en vertwijfeling als hij aan die dingen
dacht. Zó was
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er ook nóóit wat te bereiken. Als de mensen zèlf niet veranderen.... als alleen de
stomme staatsinstellingen en niet de koppen der mensen gerevolutioneerd waren....
dan.... dan....
Maar het troostwoord daarop, kende hij ook. Geduld moest men hebben, juist de
omwenteling der geesten ging het langzaamst. Zo zei het de wetenschap. Twintig
eeuwen van knechtschap - had één der dichters gezegd - hebben hun stinkende moer
opgehoopt in het denken der werkers.
Nog beklemder voelde zich Marti toen hij de regeringsgebouwen naderde. Hij
stelde zich zijn werkkamer voor: brieven, telegrammen, boodschappen die zich
hadden opgehoopt. Dertien gevallen waarin zijn sekretaris geen raad had geweten
en die dus nog behandeld moesten worden.... En wie weet hoeveel mensen in de
wachtkamer om Norbert Forster te spreken. De meesten vroegen tegenwoordig maar
direct naar kameraad Marti, wel wetend dat Forster, sinds zijn reis naar het front,
zich meest bemoeide met de organisatie van het leger. Het had wel niet in de krant
gestaan, maar er was wel meer dat Lilienfeld moest verzwijgen.
Toen Marti zijn werkkamer binnenkwam, ontving zijn sekretatis hem met de
boodschap dat Thea Schumacher drie maal hier was geweest om hem te spreken.
‘Waarover?’
‘Dat wilde zij mij niet zeggen.’
Verder deelde de sekretaris Marti mee, dat al om vier uur in de oude
ministerraadzaal een vergadering van volkskommissarissen begonnen was. Marti
moest daarbij zijn, ook al droeg hij niet de titel van volkskommissaris. Rantzau liet
hem de laatste weken zelfs meestemmen en meespreken. Rantzau deed dit liever dan
afwachten tot Heinrich Marti om die rechten vroeg, rechten die hem dan toch niet
goed geweigerd konden worden.
Haastig zocht hij wat papieren en dossiers bij elkaar. Zijn sekretaris wist niet
waarover de vergadering liep, maar Marti begreep het wel. 't Was haast altijd over
dezelfde brandnetelige kwesties: de voedselmisère, de nog steeds onzekere militaire
kansen, de verbetering der soldatenvoeding ten koste van die der gewone bevolking;
de strengere doorvoering van alle besluiten die daarover vroeger waren genomen.
Doch toen hij het halfduister van de hoge antieke zittingzaal binnenkwam, door
Aloys Rantzau met een korte hoofdknik begroet,
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merkte Marti al dadelik dat er een heel andere zaak aan de orde was dan hij te voren
had vermoed. Het woord was aan Seydl, die strak-starend recht voor zich uit naar
de eikenhouten reliefs tegenover hem, uitlegde wat er naar zijn mening moest
gebeuren. Zijn koude doordringend-langzame stem klonk als kort-tikkend uittellen
van geld op de toonbank bij een wisselaar. Elk woord geleek een dorre, oude munt,
glansloos en toch van waarde.
‘Dat zijn de resultaten van het eerste onderzoek. Ik vat ze nog eens samen: komplot
tegen de tegenwoordige regering en herstel van het koningschap, blijkende uit
verschillende papieren in de Derby-Club gevonden. Het namaken van de stempels
der tegenwoordige regering met het doel daarmee de kontra-revolutie sneller door
te voeren. De stempels zijn gedeeltelik gevonden in het Derby-Clublokaal, gedeeltelik
ten huize van Turn und Taxis bij een huiszoeking, die dadelik na zijn gevangenneming
plaats had. Zo als ge allen weet, heeft de Centrale raad van arbeiders en soldaten
twee weken geleden een motie aangenomen, waarin met algemene stemmen sterk
werd aangedrongen op een spoedige en grondige behandeling van deze
hoogverraadzaak. Het spreekt wel van zelf, kameraden, dat wij 't hier allen met de
strekking van die motie eens zijn. Het gevallen votum moet voor ons een gebod zijn
die zaak zo gauw mogelijk te berechten. Er moet eindelik eens een voorbeeld worden
gesteld. Het waarschijnlikst en het wenselikst - nee, het nodigst - is: ter dood
veroordeling. Maar dan rijst de vraag, wat in de tegenwoordige omstandigheden
beter is: het vonnis dadelik voltrekken om een voorbeeld te stellen; of deze adellike
kapitalisten vast te houden als gijzelaars. Men moet op alles voorbereid zijn: àls het
eens zó ver kwam, dat wij onderhandelingen moesten aanknopen met den vijand,
kunnen gijzelaars ons misschien nog goede diensten bewijzen. Het dreigement dat
wij deze bandieten tegen de muur zullen zetten, kan dan misschien nog wonderen
doen.’
Seydl ging zitten, streek met de zakdoek het voorhoofd en over het strak-bleke
gezicht.
Marti hoorde duidelik het kanon dof-dreunen. Zouden de anderen het ook horen?
Of was het nog de nawerking van de landelike stilte, die hem gevoeliger maakte?
Na Seydl, voerde Sturm het woord, die op een ietwat gezochte en spitsvondige
manier verzachtende omstandigheden pleitte. Men luisterde weinig naar hem, zo als
gewoonlik in den laatsten tijd;
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en president Rantzau merkte op, dat men hier niet over de schuldkwestie te oordelen
had. Dat zou de rechtbank wel uitmaken. Aan de orde was de vraag welke rechtbank
de zaak behandelen moest, en tevens de motie ven de Centrale Arbeidersraad, de
hoogste macht in de Sinzheimer republiek.
Brandt, Rantzau's sekretaris, die achter hem zat, reikte den president twee brieven.
Rantzau keek ze door, de grijsblonde wenkbrauwen licht gefronsd achter de lorgnet,
terwijl hij automaties de woorden sprak:
‘Verlangt nog iemand het woord?’
Het was Rantzau's taktiek eerst de anderen te laten spreken, vóór hij zèlf het woord
nam. Met fijn-kritiese geest liet hij dan de voornaamste argumenten nog eens de
revue passeren, hekelde de gemaakte opmerkingen of loofde ze en dikte ze aan. Op
de minderwaardige motieven en op àl wat liever niet gezegd had moeten worden,
ging hij niet in, daar deed hij een diplomaties zwijgen toe. Hij eindigde zijn rede met
een kort, duidelik voorstel dat meestal aangenomen werd. Want in gewichtige kwesties
kon Rantzau rekenen op Forster, Sturm, Flavio Gsell en nog één of twee andere
volkskommissarissen die te zamen Seydl en zijn engen geestverwant, de gewezen
transportarbeider Vohsen overstemden. Brandt stemde niet mee; Heinrich Marti had
tot nu toe doorgaans meegestemd met Norbert Forster, slechts een enkele maal met
Seydl.
‘Meestal zijn de neuzen geteld,’ placht Sturm te grijnzen. ‘Maar waarom telt de
mijne niet dubbel? Soms niet groot genoeg?’
Ook nu wilde Aloys Rantzau weer dezelfde beproefde taktiek volgen. Nadat Gsell
een paar vragen had gesteld, die door Seydl waren beantwoord, bracht Vohsen
hetzelfde te berde wat Seydl reeds had gezegd. Toen niemand meer het woord
verlangde, begon langzaam en schijnbaar zacht-bescheiden, Rantzau te spreken.
Hij begon met waardering voor het werk van Seydl en zijn ambtenaren. De
instruktie had werkelik dingen aan het licht gebracht, waarvan niemand het bestaan
vermoedde. Het komplot was veel wijder vertakt dan men dacht, de nagemaakte
regeringsstempels vormden hoogst bezwarend bewijsmateriaal. De dank van het
land, dat in deze tijden waarachtig al genoeg te doen had met de zelfverdediging
naar buiten, - die dank kwam Seydl en zijn helpers ruimschoots toe. President Rantzau
wachtte even om den indruk van zijn woorden te laten doorwerken.
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‘Maar....’ vervolgde hij op een toon van koel-spottende verwondering, terwijl hij
hoog de wenkbrauwen optrok, ‘wat wij te maken hebben met die motie van den
Centralen raad.... ik moet u zeggen: dat begrijp ik niet. Wat willen die mensen? De
regering marcheert al lang in die richting. De regering heeft geen duw in den rug
nodig. Wie is de regering in dit geval? Toch zeker in de eerste plaats het
volkskommissariaat van Justitie.’ Een pikante schittering zag men achter Rantzau's
lorgnetglazen, toen hij voortging: ‘En nu wil het toeval dat daarvan aan het hoofd
staat: onze partijgenoot Seydl, dezelfde man die in deze zaak zo bizonder hard heeft
gewerkt!’
Nog even ironizeerde Rantzau door over dit onderwerp. Hij deed alsof hij niet
begreep, dat de motie van den Centralen Arbeidersraad vooral gericht was tegen hem
en zijn medestanders in de regering; tegen Forster, Rantzau, Gsell, tegen hen, van
wie de arbeiders vreesden dat zij te veel consideratie zouden gebruiken tegenover
de adellike mannen van het komplot.
Daarna ging Rantzau over tot de vraag wie deze verraders zou berechten. Seydl
had wenken gegeven, dat de krijgsraad van het 28e regiment, die haar hoofdkwartier
had in het Universiteitsgebouw, als rechtbank zou optreden. Dat was volgens Seydl
het eenvoudigste; de beschuldigden zaten immers in voorlopige hechtenis in hetzelfde
gebouw, omdat alle gevangenissen stampvol zaten.
President Rantzau wilde hier niet van horen. Uitvoerig betoogde hij, dat een der
eerste rechten van den mens was: een gewaarborgde, zuivere rechtspraak. De
kameraden van het 28e waren kloeke soldaten, - behoorlike rechters konden het niet
zijn. De oude wetboeken van Sinzheim waren afgeschaft, de nieuwe nog lang niet
klaar. Rantzau stelde daarom voor een speciale rechtbank voor dat doel te benoemen....
‘Wie moet die benoemen?’ viel Vohsen in de rede.
‘Deze vergadering. - En wat de derde kwestie betreft: of het vonnis dadelik moet
worden uitgevoerd of dat deze lui als gijzelaars moeten fungeren, als waarborg tegen
schurkenstreken van den vijand,.... eigenlik lijkt mij dat iets van later zorg. Bovendien
is die vraag toch eigenlik enkel van belang, wanneer het vonnis een doodvonnis zou
zijn. Daarom vind ik het hele stellen van die vraag wat.... tendentieus.’ Seydl schudde
sterk-ontkennend het hoofd. ‘Ik zal er dus maar niet te veel op ingaan. Ik stel voor’
- besloot Rantzau bondig - ‘de zaak in den door mij aangegeven geest te behandelen
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en dus over te gaan tot de benoeming van een speciale rechtbank van vijf leden,
welke het hoogverraadproces tegen Turn und Taxis den medeplichtigen zal
behandelen. Uitspraak van die speciale rechtbank zal bindend zijn. Geen hoger
beroep.’
Rantzau's woorden hadden een geheel andere uitwerking dan gewoonlik het geval
was.
Vohsen en Seydl protesteerden nog vóór hij geheel uitgesproken was tegen deze
wijze van behandelen. De eerste riep heftig dat hij een schriftelijk voorstel van den
president wilde zien, waar dan over gediskuteerd en gestemd kon worden. Seydl,
strak en flegmaties als altijd, vroeg het woord en herhaalde zijn vraag met ijzeren
nadruk toen Rantzau dit niet scheen te horen. De stemming der vergadering werd
geprikkeld, lichtelik rumoerig. Seydl verweet Rantzau zijn metode van afhameren,
zijn presidiale taktiek om anderen den mond te snoeren. Alex Sturm grappigde er
tussen door dat dit de enige manier was om bijtijds aan het rijkvoorziene souper te
komen. Maar niemand was in de stemming om zijn aardigheden te waarderen.
Seydl veroverde met enige moeite het woord. Hij sprak op zijn gewone
koel-berekenende wijze, de dwepersogen strak gericht op het oude beeldhouwwerk
van de donkere eikenhouten lambrizering tegenover hem. Zijn heftige
gemoedsbeweging werd enkel verraden doordat hij luider en nog nadrukkeliker sprak
dan gewoonlik; en zelfs iets sneller.
Het ging recht tegen Rantzau in. Hij wilde eens psychologies verklaren waarom
de Centrale Raad zulke moties aannam. Het was een simptoom van een veel algemener
verschijnsel: dat de regering, als zij niet oppaste, alle kontakt met de arbeidersmassa
verloor. De kwestie gijzeling of exekutie had inderdaad vooral dàn betekenis als het
om een doodvonnis ging. Maar kenmerkend voor de geest van afzakking, docht het
Seydl, dat Rantzau huiverig was die vraag onder de ogen te zien; hier en vandaag en
dadelik onder de ogen te zien. Hij, Seydl, kon daar als volkskommissaris van Justitie
aan toevoegen: dat hij zelf daar niet bang voor was.
Doch het langst stond Seydl stil bij de kwestie der speciale rechtbank. Waartoe
zulk een rechtbank? Het was een belediging voor den krijgsraad van het 28e als die
de zaak niet te berechten kreeg. Dit Zou dan ook nóóit mogen gebeuren! 't Was weer
de oude geschiedenis: er waren mannen onder de volkskommissarissen die veel en
véél
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te weinig vertrouwen hadden in de arbeiders en soldaten. Bij de produktie-regeling
was dat telkens gebleken. Nu, bij deze hoogverraadzaak, kwam dat alwéér aan het
licht. Het was een vertrouwenskwestie, de vraag van vertrouwen in het recht en in
de rechtspraak van het proletariaat. Wie dat vertrouwen niet had, hoorde in de regering
van Sinzheim niet tuis. Vohsen, heftige, impulsieve natuur wond zich op, ondersteunde
Seydl door interrupties en door zijn uitroepen: ‘Zéér juist!’ na elke periode van Seydl's
rede.
Heinrich Marti had aandachtig zitten luisteren, werktuigelik bladerend in de dossiers
die hij dacht nodig te hebben. Het ging hem, zoals zo vaak: het fanaties drijven van
Vohsen en Seydl stond hem tegen. Maar aan den anderen kant voelde hij zich
licht-beledigd door de fijn-slimme manier waarop Aloys Rantzau zijn autoriteit aan
de anderen trachtte op te dringen. Gsell en Sturm hadden de laatste tien minuten
telkens geroepen ‘Stemmen, stemmen!’ en dat had hem dan iedere keer opgeschrikt
als één die zijn houding nog niet had gevonden.
Waar stond hij? Hoe zou hij stemmen als straks zijn naam werd afgeroepen? Hij
probeerde de motieven vóór en tegen in het gelid te zetten gelijk soldaten, en ze dan
te tellen. Maar dit werd moeiliker en moeiliker, vooral toen de zitting rumoeriger
begon te worden en scherpe persoonlikheden de plaats gingen innemen van de
argumenten. Voor het eerst bemerkte Marti, dat de verschillen in den raad der
volkskommissarissen veel dieper ingeroest zaten dan hij op vorige zittingen ooit had
vermoed. De opwinding werd hoe langer hoe groter. Had hij dan Sinzheim's eenheid
nog altijd te mooi gezien? Norbert Forster sloeg met de vuist op tafel, donderde er
tussen door dat hij wel wat anders te doen had dan tijd vermorsen. Hij bleef geen
minuut langer als dat zo doorging.
Opeens hoorde Marti zijn eigen stem. Er kwam stilte, misschien wel omdat de
anderen hem nog maar zo zelden hadden horen spreken: uit louter overrompelde
nieuwsgierigheid dus. Maar Marti vatte het op als aandacht voor zijn woorden. En
die steunde het zelfvertrouwen, waarmee hij voorsloeg, in een volgende zitting de
speciale rechtbank te benoemen, - doch op voordracht van den volkskommissaris
van Justitie.
Het krakeel lang moede, en wetend dat het de man die met dit voorstel kwam,
zuiver om een uitweg, een middenweg te doen was,
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nam Rantzau het dadelik over en joeg het zonder hoofdelike stemming erdoor.
Daarna werd er beraadslaagd over den moeiliken toestand aan het front en over
de voedingskwesties. Tot heftigheden kwam het dien avend verder niet. Er waren
fouten aan het front begaan. Maar niemand durfde er Forster een verwijt van te
maken, want niemand wist precies waar de oude fouten van Trautwein ophielden en
de nieuwe van Norbert Forster begonnen. Ook was men veel te blij dat Forster, de
sterke man, zich nu eindelik uit eigen beweging met de militaire zaken inliet. Hij
was van het front teruggekomen en was zich plotseling met de legerzaken gaan
bemoeien. De ingewijden begrepen, dat nu de toestand wel heel hachelijk moest zijn.
Maar op de buitenwereld, die van zijn heftig verweer tegen deze taak geen weet had,
maakte het feit dat hij, de sterke Man, de legerleiding had overgenomen een goeden
indruk. De atmosfeer in Sinzheim woog minder zwaar op de geesten dan te voren.
Had het publiek geweten, wat dien avend door Forster over den militairen toestand
in den raad der volkskommissarissen werd meegedeeld, - dan zou die luchtiger
stemming wel in de diepste neerslachtigheid zijn verkeerd.
Den volgenden dag tegen het middaguur, kwam Thea Schumacher Marti halen.
‘Ik was gisteren drie keer hier. Moet je nodig spreken.’
‘Ik heb het gehoord, toen ik weer in de stad kwam.’
‘Was je aan het front?’ vroeg zij schijnbaar onverschillig. ‘Zullen jullie nu eindelik
hulp van Rusland vragen. Of is 't toch al te laat?’
‘Waarover wou je mij spreken?’
Zij keek hem aan met een raadsel-glimlach. Eerst nu viel het Marti op, dat ze weer
geheel in het zwart was, nauw sluitend kostuum, dat haar slanke lichaamsvormen
duidelik deed uitkomen. Een plat wit kraagje om de hals, een snoer rode kralen in
het donkerdikke, kortgesneden haar.
‘Ga je mee eten?’
‘Goed. - Waar?’
‘Bij mij tuis.’
Hij keek haar ongelovig aan.
‘Ja zeker,’ bevestigde zij, ‘ik eet wel meer tuis tegenwoordig. Maar mijn eerste
gast ben jij toch,’
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Zij verlieten de regeringsgebouwen door een zijdeur. Want het ging Marti als alle
volkskomissarissen: de sleep van mensen die hem wilden spreken groeide aan; iederen
dag werd het een grijsgeschubde slang voor een dode deur. Hij kon ze onmogelijk
allen ontvangen en hij wilde de geduldig wachtenden toch niet grieven door ze
onverschillig voorbij te lopen. Zo schoot er niet anders over dan het gebouw heimelik
in en uit te gaan door achterdeuren en zijdeuren.
Op straat, terwijl zij samen stapten door stâegen motregen, vertelde Thea hem aan
één stuk door. Zij had gesproken in fabrieken, in buitenwijken, propaganda gemaakt
in de dorpen rondom Sinzheim de laatste dagen. Dat was het vuile werk, dat ook
moest gebeuren. Partijgenoten behouden, nieuwe kameraden winnen. Daar werd je
te goed voor - zo hoonde zij fijntjes - als je op het regeringskussen zat, was dat niet
zo? Was Marti daar nu zelf nooit eens verbluft over, dat hij zo hals over kop binnen
drie maanden van wildvreemden eend-in-de-bijt tot volkskommissaris was
gebombardeerd? Nee nee, Marti hoefde niet tegen te spreken; hij wàs volkskomissaris,
had zelfs stem in de regeringsvergadering. Ze wist het wel. Niet dat ze het hem niet
gunde, volstrekt niet. Maar tegenover goeie beproefde kameraden als Barthold
Schwarz, Neuenburg, Kayssler, Hellmuth, Hesselmann en zo, was het toch wel stèrk
hoor. Rantzau en Forster durfden je wat voor te zetten!
Marti wilde haar nog eens voor 't laatst trachten uit te leggen, hoe dit alles gebeurd
was. Als je verantwoordelikheid droeg voor zo een gewichtige tak, dan konden ze
je toch immers geen stem in het kapittel weigeren.
‘Ja, ja,’ snapte haar bij-de-handte-nazale stemmetje. ‘Dat weet ik allemaal wel.
En ondertussen hebben Rantzau en Forster een stem in het kapittel méér. Want jij
stemt geregeld met hen mee, en tegen het principe in.’
‘Ik....’
Hij wilde zich verdedigen, fel-verontwaardigd. Doch een reeks van militaire
vrachtauto's, deels zwaar beladen met veldgeschut, deels met veldgrijze kleding en
equipementsstukken schonkten en denderden voorbij. Een trem, een der weinige
trems die nog reed, remde zo sterk, dat de dicht opeengehoopte passagiers tegen
elkaar opvlogen. De vrouwelike bestuurder bleef stoppen tot de natte trambaan met
de blikkerende rails weer vrij was. De vrachtauto's
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verdwenen om den hoek van de straat in den druiligen motregen. Intussen had Thea
hem vertrouwelik bij den arm genomen en zei iets tegen hem, iets aardigs, iets
harteliks.... Marti kon het nog niet verstaan door het gerucht van de auto's en door
het tremgebel. Zij keek hem daarbij lachend aan, zocht zijn blik. Nog half onwillig,
met de zelfverdediging op de lippen, zag hij haar aan: de donkere ogen met de lange
wimpers keken diep in de zijne, haar mond half open in verlokkende lach liet het
blank der kleine mooie tanden zien.
Hij wierp de verontwaardigde woorden weg uit zijn geest, lachte terug. Hij had
haar daarnet zeker verkeerd verstaan. Dit mooie lieve gezicht, - was dat het gezicht
van één die kwetsen wilde? Neen, hij had haar zeker niet goed begrepen. Hij had
laatst gehoord: Thea was van Poolse afstamming. Misschien had zij onbewust nog
wel eens moeite met de taal; misschien zei zij wel eens iets, dat in haar eigen taal
minder hard zou hebben geklonken.
Zo naderden zij Thea's woning; een kamer op de vierde verdieping van een
huurkazerne. Opklimmend de grijze, schamelverlichte trappen, zag Heinrich Marti
die kamer, waar hij één maal geweest was, weer vóor zich: ongezellig, kil, wanordelik.
Geen familieportretten, enkel afbeeldingen van grote Russiese en Duitse voormannen
aan de wand. En dan ineens tussen al die rommel: twee of drie lappen in geraffineerde
kleurcombinatie. Eén ervan bedekte gedeeltelik het ijzeren bed, dat in de donkerste
hoek van de kamer was geplaatst. Een spiegel die haast geen licht kreeg erboven.
Marti liep voor, haastte zich de laatste trap op. Hij verlangde ernaar dit eigenaardige
vertrek weer te zien, het afstotende en het heimelik-aantrekkelike erin terug te vinden.
Doch toen hij de deur open deed, kreeg hij een geheel andere gewaarwording dan
die hij verwacht had. Op een lage, houten stoel bij de vensterbank zat een kleine
mannenfiguur die Marti dadelik als Barthold Schwarz herkende.
Zijn aanwezigheid trof Marti als iets onaangenaams. Niet alleen omdat deze
partijgenoot met de zoekend-wantrouwige ogen, deze man die altijd en overal verraad
speurde, hem van dien eersten avend in Astoria af reeds tegenstond. Maar ook omdat
hij plotseling het gevoel kreeg, dat Thea hem in een valstrik wilde lokken. Was dit
alles door haar en Schwarz vooraf beraamd? Wat wilden zij van hem? Was Schwarz
bij toeval hier of was alles goed overlegd, afgesproken werk?
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Doch het volgende ogenblik vaagde alle onzekerheid weg. Thea bleek bizonder
verrast door Schwarz' aanwezigheid, en begroette hem zo hartelik, dat het Heinrich
Marti bijna speet, dat zijn korte handdruk zo koeltjes was uitgevallen. Een arbeider
en vooral een wantrouwige als Schwarz, legde dat zo gauw verkeerd uit.
Thea verzocht beiden lachend hun maag maar wat kleiner te willen maken; want
Schwarz moest natuurlik blijven eten, ook al was er niet op hem gerekend.
Het gesprek liep al gauw over de laatste bulletins van het front. Kleine plaatselike
successen, - ieder begreep wat dat beduidde.
Schwarz keek met zijn dof-onderzoekende ogen dan den één, dan de ander aan.
Soms ook keek hij schichtig naar de deur als vreesde hij onraad. Voor het eerst viel
Marti de heese doordringendheid van zijn stem op. Het ongeschoren, stoppelige
gezicht en de hoge plastrondas die hij altijd droeg, gaven deze korte, bleke kerel iets
groezeligs en onheilspellends. Uit zijn gehele wezen, kon men het devies lezen waar
Schwarz zo prat op ging, de leuze: Wees zelf vertrouwd, - maar vertrouw niemand.
Marti vergeleek hem bij Hellmuth. Ook heel zijn leven arbeider geweest en in
vrije uren propagandist. Maar wat een verschil: het gezonde jongensgezicht met de
klare eerlike ogen, dat optimisme, die natuurlike levensdurf!
Vreemd....: Marti kon het aanzien - hoewel met lichte afgunst - als Thea
vertrouwelik deed met Hellmuth. Maar nu zij heel even, koket, Schwarz aan het haar
trok, en deze dadelik grof-gretig haar hand pakte en die vasthield, - nu voelde Marti
een weerzin in zich tegen hen beiden, een ergernis vooral tegen hem. Neen, vooral
tegen haar....; hij wist niet wie van die twee hem sterker hinderde.
‘Weet je wat de grootste toer zal zijn als 't slecht blijft gaan van de week?’
Schwarz onderzocht snel met zijn ogen of beiden, Thea en Marti, wel naar hem
luisterden.
‘Om 't hier kalm te houden,’ schorde hij. En een paar maal slim-knikkend met het
hoofd ging hij door, fluisterend bijna:
‘Dat adellike schorem en de rest van de burgerliken steekt natuurlik dadelik de
kop op, zodra 't maar even beroerd gaat aan het front. Geloof dát maar. Dacht je dat
er geen wapenvoorraden hier in Sinzheim waren, waar wij niets van weten?’
Hij zweeg. De anderen antwoordden niet. Thea ging bordjes
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en messen neerzetten op de houten tafel, en begon - toen de stilte nog duurde - over
de beslissing van gisterenavend. Seydl had haar verteld, dat over de zaak Turn und
Taxis nogal wat te doen was geweest in de zitting en dat Rantzau en Forster weer
bang waren geweest zich aan koud water te branden.
Ook Schwarz bleek geheel op de hoogte van de zitting van gisterenavond. Marti
wilde juist gaan zeggen, dat zij nu eens vertrouwen moesten hebben in de regering;
dit was nu toch een zaak waar Seydl fel achterheen zat, - toen uit enkele losse
opmerkingen van Thea opschemerde, dat zijn houding in die regeringszitting verkeerd
werd beoordeeld. Daarom zweeg hij nog even, luisterde naar Schwarz en toen naar
Thea.... plotseling kreeg hij een gevoel alsof hij vreemde kleren aan had, het kleed
van een ander.
Meer en meer werd het Heinrich Marti duidelik, dat Seydl aan de twee anderen
het gebeurde zó had uitgelegd, alsof Marti hèm te hulp was geschoten door zijn
motie. Het sprak immers vanzelf, dat de mensen die Seydl op de voordracht zou
stellen voor de speciale rechtbank geen anderen zouden zijn dan.... de voormannen
van het 28e regiment: de soldaten en officieren in het Universiteitsgebouw. Schwarz,
Hesselmann en de anderen zouden de verraders Turn, Bock, Edler von Hoffmann
en de rest te veroordelen krijgen.
Heinrich Marti duizelde. Dàt had hij met zijn voorstel nooit bedoeld. En dàt hadden
Rantzau en Forster er evenmin in gezien, - dat wist hij zeker. Zij waren overrompeld.
Overrompeld door.... hij had zich wel voor het hoofd willen slaan. Hij zèlf had het
voorstel gedaan. Maar Seydl wist toch wel dat het de bedoeling was gewone rechters
te benoemen, geen militaire. Dat was toch de géést van zijn....
Schwarz grijnslachte, zei iets tegen hem. Het leek een droom zoals hij daar zat.
Wat had Schwarz tegen hem gezegd? Weer een kompliment over zijn handigheid
van gisterenavend. Iets van: de revolutie een dienst bewezen. Hij glimlachte
werktuigelik.
Maar neen! brandde het eensklaps in hem. Hij kon het zich niet laten aanleunen.
Wat zat hij daar te zwijgen?! Zij m o e s t e n weten hoe alles zich had toegedragen.
Hij had een gevoel alsof hem de keel werd toegenepen.
Opeens bekroop hem iets onrustigs, de gewaarwording dat Thea, schijnbaar bezig
bij de tafel, scherp hem aankeek. Hij durfde niet opkijken, voelde dat zij zag.... dat
zij doorzag, àlles doorzag. Zou hij.... eerlik zeggen....?
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Er zette zich iets schrap, diep binnen-in hem. Hun alles, zeggen, dat betekende - o
het schichtte opeens door de neveling zijner gewaarwordingen - een val, een
jammerlike val achterover in de duisternis van hun spot en verachting. De smaad en
de minachting van de twee makkers die hier met hem in de kamer waren. Smaad en
smaling om zijn onnozelheid. Leedvermaak om Forster en Rantzau; want die waren
erin gelopen. Hij voelde het klamme zweet op zijn voorhoofd uitbreken. Weer zei
Schwarz iets. Weer was het een gegrijnsd, hees kompliment over zijn hulp, Marti's
goede hulp van gisterenavend.
Een rilling doorvoer hem. Een ondeelbaar moment had hij het vizioen, dat die man
daar tegenover hem in den schemer een doodskop droeg op den romp, inplaats van
zijn gewone mensenhoofd....
Hij moest antwoorden. Dat voelde hij. Schwarz keek hem aan, nieuwsgierig, niet
wetend of hij in Marti's zwijgen enkel een lichte verlegenheid moest zien, iets van
het jongensachtige dat bij den Zwitser wel meer doorbrak, - of dat Marti geschrokken
was over den uitleg die zij aan zijn voorstel gaven. Seydl had het Schwarz in killen
hoon gezegd: ‘Marti heeft zelf niet eens begrepen dat zijn voorstel ons in de kaart
speelde. En Rantzau en Forster snapten het ook niet.’
Doch Schwarz had Seydl's woorden opgevat als bluf. Hij had niet geantwoord en
bij zichzelf gedacht, dat het toch wel kon wezen, dat kameraad Marti niet zo dom
was; hen door een list had willen helpen. Schwarz schatte alle mensen of even slim,
listig en vol argwaan als hij zèlf was, of hopeloos onnozel. De eerste maal dat hij
Marti zag - hij had dien avend in café Astoria den nieuweling goed opgemerkt, hem
heimelik bespied - meende hij met een onnozel, naïef mens te doen te hebben. Maar
toen Marti zo snel opklom, sekretaris werd van Norbert Forster, en zelfs nog zwaarder
verantwoordelikheid te dragen kreeg, meende hij dat iemand alleen door slimme list
zich zó spoedig naar boven kon werken. Hij had nadien den vreemdeling te weinig
ontmoet, om hem voor altijd in te delen bij één der twee categorieën waarin bij hem
het mensdom werd verdeeld. Bij de engere kameraden van Bartold Schwarz ging
Marti wel-is-waar door voor een Forsteriaan, voor een opportunist, doch Schwarz
was eigenwijs, vertrouwde enkel eigen oordeel en meende dat Thea's vrindschap op
den Zwitser wel invloed had; méér dan de anderen van zijn kring wel vermoedden.
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Schwarz zocht schielik met zijn ogen die van Thea, om te zien hoe zij het zwijgen
van Heinrich Marti zou uitleggen. Maar Thea hield haar sterke blik niet meer op
Marti gevestigd; evenmin wilde zij Schwarz aankijken. Schijnbaar bezig met
gastvrouwplichten, had zij den mannen den rug toegedraaid, hurkte nu voor een oud,
gebrekkig buffet om er koppen en schotels uit te halen. Van het gesprek der mannen
ontging haar intusschen geen woord.
‘Tja....,’ glimlachte Marti eindelik, stond op van zijn stoel en liep naar het venster
om zich een houding te geven, ‘wij snapten elkaar wel goed gisteravond, - Seydl en
ik. Nu komt de rest ook wel in orde.’
‘Als jullie dat adellike stel overlaat aan ons’, schorde Schwarz terwijl zijn ogen
dof-onheilspellend naar den kameraad loerden, ‘dan zijn ze in goede handen. Dan
gaan ze er an, - alllemaal.’
‘Natuurlijk’, klonk Thea's stem met zachten nadruk.
Heinrich Marti, met den rug naar de beide anderen, bleef staren uit het raam naar
de druilige motregendaken. Zijn voorhoofd kleefde aan het vensterglas, hij voelde
het bloed branden achter zijn oogkassen. Onrust en schaamte joegen door hem heen,
terwijl hij telkens en telkens binnen in zich als stâege tikkeling van regendruppels,
die laatste woorden hoorde:
‘Dan gaan ze d'r an. - Allemaal.’
Dien avond en dien nacht kwam Marti niet tuis. Hij had 's middags zijn sekretaris
laten opbellen om het te laten weten dat hij niet op het bureau kwam; 's avends had
hij een conferentie met Gsell doen afzeggen. Schwarz en Thea hadden Heinrich Marti
voor hun zaak gewonnen, zo als zij den vorigen avend Alex Sturm's snellen, maar
licht-plooibaren, impressionabelen geest veroverd hadden. Met al de kracht van zijn
meedogenloos verstand, angstig-gescherpt door de jarenlange vervolgingen waaraan
hij onder het ancien régime had blootgestaan, verklaarde en bewees Schwarz hem,
dat het behoud van de radenrepubliek Sinzheim afhing van doortastendheid en
prestige. Geen halfheid. Vooral niet in zaken als deze. Er moest een voorbeeld gesteld
worden; en de arbeiders begrepen dat op 't ogenblik veel beter dan de regering. Die
motie van de Centrale Raad kwam voort uit dàt besef, volstrekt niet uit de zucht de
regering tussen de benen te lopen.
Voortdurend vermeed Schwarz de namen van Rantzau en Forster
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te noemen. Als Thea nu en dan ze heftig er tussen in gooide, had hij een kalmerend
gebaar gemaakt met de korte, zwartnagelige hand; en ging dan door, met het gestadig
loswrikken van Marti's gedachten.
Eerst tegen half zeven 's avends, nadat zij nog vergeefs gepoogd hadden Werner
Seydl te bereiken, ging Schwarz heen. In het universiteitsgebouw, dat nu geheel als
gevangenis en kazerne dienst deed, was de regeling zó, dat er ook altijd een
niet-militair justitieambtenaar aanwezig was: Schwarz of zijn plaatsvervanger.
Schwarz had zijn doel bereikt. Er was afgesproken dat Seydl de hoogverraadzaak
in de eerstvolgende vergadering van volkskommissarissen opnieuw aan de orde zou
stellen. Hij en Vohsen zouden er op aandringen, dat de speciale rechtbank terstond
werd benoemd. Gevraagd naar zijn voordracht, zou Seydl vooraf vaststellen, dat hij
dit opvatte als een kwestie van vertrouwen in zijn beleid. Eerst daarna zou Seydl zijn
namen noemen; die waren: Barthold Schwarz, Hesselman, Frenkel, Jaroszinksi,
Schaupp. Allen: soldaten en officieren van de achtste divisie, die al meer in de
krijgsraad gezeten hadden, met Schwarz als vertegenwoordiger van het niet-militaire
element. Nergens stond in enige Sinzheimer wet, dat militairen niet tot lid van een
speciale rechtbank mochten worden benoemd. Als Rantzau dan bang was voor een
krijgsraad, en meer hield van speciale rechtbanken - had Sturm gisterennacht gespot
- dan zou déze rechtbank hem wel genezen van zijn dweperij voor speciale
rechtbanken!
Met vier tegen drie zou Seydl's voordracht aangenomen worden. En wellicht, als
Seydl scherp de vertrouwenskwestie stelde, zouden Rantzau Forster en Gsell zich
erbij neerleggen.
‘Seydl is hun laatste kontakt met het proletariaat,’ schamperde Thea.
Maar Schwarz had die opmerking geheel doodgezwegen. Instinktief begreep hij,
niet tegen Sturm en evenmin tegen Marti te moeten oprukken met het grof geschut
waarmee hij den bijval van meetinggangers veroverde. Hij had vandaag zichzelf
overtroffen. De kalme, hamerende betoogtrant van Seydl overnemend, had hij door
noest beleid en onafgebroken snijdende argumentering Heinrich Marti voor de zaak
gewonnen.
Hij rekende het zich tot een eer, die hij afgunstig aan zich hield. Thea's kamer had
hij een passende plek gevonden om Marti eens onder vier ogen te spreken. Maar een
groter aandeel in zijn succes wilde zijn heimelike ijdelheid haar niet toekennen.
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In de universiteit zou men snel recht doen, - had hij nog verzekerd. Het vonnis zou
nog niet uitgevoerd worden. Veroordeelden als gijzelaars, - dat was het principe.
Van ochtend had hij, Schwarz, nog een paar van die smeerlappen laten gevangen
zetten, en na één uur onderzoek had hij al aardig wat bewijsmateriaal tegen hen in
handen. Misschien konden die twee zaken wel gekombineerd worden.
Thea had dien middag voor haar doen bizonder weinig gezegd. Een enkele maal
had zij een hatelikheid tegen één der opportunisten tussen Schwarz' woorden
geschoven. Doch overigens zag zij enkel Marti lang en met genegenheid aan,
glimlachte of knikte begrijpend als zijn antwoorden haar bevielen. Zonder het zelf
te bemerken, werden die stil-genegen aanmoedigingen voor Marti een behoefte, hoe
langer het gesprek duurde. Zo als zij daar tegenover hem zat, even beschenen door
late zon, die tegen half vijf eindelik nog éven kwam doorbreken, leek zij hem zachter
dan ooit te voren, meer lief-vrouwelik, haast een madonna-kopje. Maar opeens, als
de loop van het gesprek het meebracht, verloren haar donkere ogen het dromerige,
vonkte fel begrip erin op. En hij vroeg zich dan met verwondering af, hoe over dit
verstandige vrouwtje de legende kon lopen, dat zij Rantzau eens zou hebben
toegebeten: Moed is àlles in de wereld en alle verstand is maar ballast.
Aan moed ontbrak het haar niet; dat was zeker. Dat leek wel het mooie van de
vrouwen: dat hun bedoelingen zo veel zuiverder waren, dat zij niet voor zich wat
wilden bereiken. En Marti dacht daarbij aan de opzichtige behaagzucht van Alex
Sturm, aan de heimelik-versmoorde eerzucht van Seydl, aan het intrigerend geworstel
van journalisten als Lilienfeld, wien Hellmuth kort geleden nog in het gezicht gegooid
had: ‘Over de ruggen der arbeiders naar boven, hè? Dat is jouw wachtwoord.’
O, hij kende haar genoeg: Thea kon onzacht, kon wreed en gemeen wezen voor
wie uit het rechte spoor ging dat haar geest had gespannen. Als haar instinkt het
middel had geroken om een doel te bereiken was er bij haar geen moraal die nog
eens angstvallig nawoog. Maar haar doel zèlf was hoog, zuiver, onpersoonlik. En
soms, op 't onverwachtst, kon zachtheid bij haar doorbreken: sterrelicht op een
eenzaam, nachtelik bospad....
Toen Schwarz weg was, had zij losjes haar arm om Marti heengelegd.
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‘Je bent toch,’ begon zij zacht, ‘zo als ik altijd, altijd heb gehoopt dat je zoudt zijn.’
‘Hoe zo?’
Hij glimlachte. Zij liep weer van hem weg, langzaam, op de tenen van haar kleine
voeten, door den schemer van de kamer.
‘Je begrijpt me wel.’
Regen prikkelde weer zacht de ruiten; het werd vroeg avend. Marti keek haar na,
tot haar slanke zwarte figuur verwaasde en bijna werd opgezogen door de
kamerdonkerte, daar waar de lange, lichtloze spiegel boven het bed hing. Hier ging
zij half-zitten, halfliggen op de doek, die voor beddesprei diende en waarvan Marti
zich de kleuren herinnerde, bont en grillig.
't Was valavond. Buiten werd het wat stiller; regen en mist. Het kanon, héél in de
verte, dreunde dof door de vochtige dampkring, duideliker dan te voren, maar met
wat langer tussenpozen. Wat er hards en onbehagelik was in de kamer, vervloeide
in den schemer, smolt aaneen in een droef-gelukkig heimwee.
Marti liet zich gaan op die stemming van vertedering, naderde Thea zonder opzet.
Vroeg haar dingen, waarnaar hij nog nooit had gevraagd: naar haar land, naar haar
jeugd.... En Thea vertelde het lang en triest verhaal, dat in heel Sinzheim enkel
Hellmuth van haar wist. Verhaal van jong lijden, vervolging, vlucht voor progroms,
omzwerving.
Zij was niet ouder, dan één en twintig jaar, al zes jaar ouderloos en had alleen in
het oosten, in Warschau, nog familie, van wie zij geheel was vervreemd. Toen haar
lange, droeve verhaal ten einde was, lag de kleine kamer in het duister. Thea huilde
zacht tegen zijn schouder als een groot kind.
Naar Sinzheim was ze gereisd, zo als een vogel trekt naar het licht van een verre
vuurtoren. Was 't ook niet zo met hem?
‘Ja,’ zei hij zacht, drukte haar de hand en lei zijn arm om haar schouder. Hij
fluisterde haar troost toe, woorden, die hem toevloeiden uit het diepste van zijn
groeiende genegenheid. Hij wist zich ongelukkig mèt haar, - gelukkig voor zichzelf
omdat hij in zich voelde tintelen: zij heeft mij nodig, ik kan eindelik iets voor haar
zijn.
Een teder web van stilte spon zich in de kamer.
Maar zij herstelde zich, haar veerkracht kwam langzaam terug. Zij richtte zich op,
als wilde zij alle heimwee en loom-zoete melankolie van zich af laten vallen.
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Hij kon in de van duisternis doordrenkte kamer haar ogen niet zien. Maar hij zag
haar tegenover hem aan de wand staan, even het fijne hoofd achterover, als éne die
terechtgesteld wordt, de handen op de rug.
‘Je zegt,’ begon zij ferm, maar haar stem trilde, ‘dat je.... dat je me lief hebt. Ik....’
Zij streed tegen haar weeropwellende smart en vertedering.
‘'k Weet het niet, Heinrich,’ bracht zij eindelik uit, met half gesmoorde stem. ‘Ik....
ik houd op 't ogenblik van je en ik.... ik kèn mijzelf: Ik weet dat ik niet aldoor van
iemand kan houden.... Reken niet op mij....’ Weer brak zij af; beiden zwegen lang
in het somber-verduisterde vertrek.
‘Ik kàn 't niet allemaal zeggen.... Je zoudt het niet begrijpen ook. Blijf bij mij van
avend, - ga niet heen.’
Zij omhelsden elkaar, wang aan wang. Hij streelde haar korte zware haar, zocht
met zijn lippen het scharlaken snoer van haar lippen.
Hij sloot haar zacht in de armen, voelde de tere welving van haar borsten en dacht
aan ze als aan twee kleine, lieve dieren, tweelingen van een ree.
Dof dreunden uit de verre verte de kanonnen door regen en nachtnevel heen. Zij
hoorden het niet.
ED. COENRAADS.
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De lieve wereld.
Gelijkheid.
Mijn goede vriendin was verontwaardigd en zij schreide. Ik schrikte er van, dacht
dat haar een ongeluk was overkomen. Ik vroeg met angstige belangstelling waarom
zulk groot misbaar. Zij ging zitten, droogde haar tranen af en vertelde:
‘Ik was van morgen voor het eerst naar 't nieuw gebouw gegaan, waar, sinds
eergisteren, twee onzer ‘oeuvres’ zijn ondergebracht. Ik was daar vroeger wel geweest
en had de localiteiten gezien; maar het gebouw is groot en omslachtig; er zijn een
heele boel organisaties en vereenigingen in gevestigd; kortom: ik vergiste mij en
opende een deur waar, in plaats van dames, een aantal heeren.... laten we maar zeggen:
mannen, om een groote tafel waren vergaderd. Het zag er zoo grijs en blauw van den
rook, dat ik in een herbergzaal waande te zijn, te meer daar er talrijke glazen met
bier en wijn op de tafel stonden. Ik merkte natuurlijk wel mijn vergissing, maar trad
toch even binnen, mij excuseerend, om meteen te vragen in welke kamer ik voor
mijn doel dan wèl zou moeten zijn.
Een twintigtal op mij gerichte oogen keken mij strak, met ondubbelzinnige
onwelwillendheid aan en een van de ‘heeren’ rees van zijn plaats op en sprak mij
ruw aan:
- Pardon, mevrouw, 't is hier een politieke vergadering. Pas de femmes ici!
- Kunt u mij ook zeggen, vroeg ik, in welke kamers het ‘Werk der Oorlogsweduwen
en weesmeisjes’ gevestigd is.
- Neen, mevrouw, dat gaat ons niet aan. Wij hebben daar niets mee te maken. Pas
de femmes ici! herhaalde hij onbeleefd; en dreef mij letterlijk terug naar de deur.
‘Je weet, ik laat mij niet zoo graag onhebbelijk behandelen. Ik geef toe dat heel
veel vrouwen van den tegenwoordigen tijd, helaas! alle recht op achting en égards
verbeurd hebben. Maar er zijn er ook toch andere en tot deze ben ik zoo vrij mijzelve
nog mee te ekenen.
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- Meneer, zei ik, u zoudt ten minste beleefd kunnen zijn?
- Mevrouw, antwoordde hij, wij hebben niets tegen u persoonlijk, maar wij hebben
álles tegen de vrouw in 't algemeen, waar ze zich met zaken wil bemoeien waar ze
geen verstand noch bekwaamheid voor heeft.
En daarop duwde hij, mij haast pijn doende, de deur tegen mijn voet en stak mij
buiten. Hoe vind je zoo'n handelwijze; en zou je daar niet eens iets over schrijven?
***
- Mijn waarde en lieve vriendin, zoo sprak ik, uw mededeeling doet mij pijn en stemt
mij tot bitter en ontmoedigend nadenken. U weet hoezeer ik, na de algemeene
verdierlijking van 't mannenras, mijn laatste hoop gesteld had in en op de vrouw. Ik
dacht: daarvandaan, als er nog redding mogelijk is, zal de redding komen. Helaas!
Helaas! Driemaal Helaas! Hoe diep ben ik, en is welllicht de gansche wereld voor
zooverre die nog niet geheel verbeest is, teleurgesteld geweest! Reeds tijdens den
oorlog, in de ergste, wreedste en benauwendste tijden van den oorlog, toen de duitsche
militaire Barbarie op 't punt stond om de wereld te vermoorden, zag ik de engelsche
vrouw, - niet de slet, de straatvrouw, maar de vrouw van goeden huize, de luxe-vrouw,
- publiek schandaal plegen. Zij liep naakt rond in schouwburgen, hotels en restaurants
(ik zeg naakt hoewel ze toch nog min of meer gekleed was, maar gekleed op een
manier die er op berekend was om het weinige nog bedekte in zijn naaktheid voor
te suggereeren, zoodat het gekleede gedeelte obsceen werd en het naakte bijna decent)
zij at, en dronk, en rookte, en danste; zij gooide geld met hoopen weg; zij was gelukkig
en zij amuseerde zich en lachte, terwijl misschien haar man, haar broer, haar zoon
in de stinkende loopgrachten lagen te sterven. Na den oorlog werd het er niet beter
op, maar meestal nog veel erger. De vrouw ging mee ten onder in den poel van laag
genot, waarin de man reeds lang verzonken lag. Wellicht was 't in haar macht geweest
hem weder op te beuren. In plaats hem te verheffen duwde zij hem nog dieper met
zichzelve in 't vuil. Niet eens voor het grotesk-belachelijke deinsde zij terug. Zij
scheen een specialen zin te krijgen voor het potsierlijke en leelijke en dat in ernst
mooi te vinden. ‘Le sens de la laideur’ werd in haar geboren en tot het meest
gedrochtelijk-karikaturale
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ontwikkeld. Ik heb haar, in volle bewustzijn van eigen voortreffelijkheid, toiletten
zien dragen, die de dolste grappenmaker niet zou kunnen uitdenken. Zij is de speelbal
van de ‘mode’ tot in haar walgelijkste en luguberste uitspattingen. Ik ben er vast van
overtuigd als 't morgen aan den dag de mode werd met één been bloot te loopen en
het andere in een broekspijp, dat ze 't zou volgen.
‘Dit alles, en nog veel meer, mijn waarde vriendin, kan per slot van rekening niet
anders zijn dan ‘uiting van domheid!’ Helaas, ja: verregaande domheid! De vrouw
heeft, na de definitieve verbeesting van het mannenras, een prachtkans gehad en
heeft ze niet weten te benutten. Ze heeft het niet begrepen. Ze heeft ‘gelijk’ willen
staan met den man en niet beseft hoe torenhoog ze zich ver boven hem moest trachten
te verheffen. Nu staat ze ‘gelijk’ met hem en 't is wat moois!
‘Let eens op dat ze, met dit ‘gelijk-staan’ er feitelijk toch weer ‘onder’ staat. Een
man b.v. is leelijk en hatelijk, maar, in uiterlijke werkelijkheid, toch veel minder
ridicuul dan de hedendaagsche vrouw. De ‘mode’, die zulk een hoofdrol speelt in 't
leven van veel vrouwen, raakt hem slechts terloops of van verre en het is zeer
opmerkelijk, dat hij doorgaans eerst bepaald belachelijk wordt, wanneer hij, evenals
de vrouw, zijn God maakt van het navolgen der mode. Is er iets op de wereld
walgwekkender dan een te mooi gekleede, gepommadeerde, geparfumeerde fat?
Zelfs de meeste vrouwen, ook deze die als modepoppen rondloopen, kunnen dit soort
mannen niet uitstaan. Het is alsof zij er hun evenbeeld in zagen en meteen voelden
hoe minderwaardig dat beeld is.
- Waarde vriend, sprak mijn vriendin, ik ken van ouds uw neiging en uw lust tot
generaliseeren en tot overdrijven. Gij doet het wellicht om mij te prikkelen en tot
verzet op te jagen; maar nu hebt ge verkeerd gerekend, want ik ben het volkomen
met u eens, dat vele vrouwen van onzen stand diep-verachtelijke wezens zijn
geworden, die absoluut het bezit der rechten niet verdienen, welke andere vrouwen
voor haar verworven hebben of trachten te verwerven. Maar weet gij soms een middel
om ze anders te krijgen? Om er, in plaats van miserabele poppen, echte menschen
van te maken?
- Er bestaat, zei ik, nog hier en daar een mensch op de wereld, zoowel onder de
vrouwen als onder de mannen. Ik beschouw u als een mensch en ik durf mijzelf ook
nog onder de menschen meerekenen. Ik meen zelfs, als we gingen zoeken, dat wij
er meer zouden
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vinden dan Diogenes, of Socrates, wie was het ook? die er geen vond met zijn lantaren,
bij klaarlichten dag. Wat de groote massa betreft, die geen menschen meer zijn en
die gij weer tot menschen zoudt willen zien worden, ik zal er mijn hoofd niet mee
breken, want ze zijn het niet waard. Met het gros van 't mannenras is niets meer aan
te vangen. Die hebben afgedaan. Die staan op het niveau der hyena's, haaien,
krokodillen en andere vuile, wilde beesten. Met het vrouwenras.... misschien zou
men iets kunnen probeeren, hoewel ik er niet veel fiducie in heb.
- En dat zou zijn?
- Onvoorwaardelijke en totale verwoesting van alle juweliers-enmodewinkels,
verspreiding naar de vier winden van alle valsche kapsels, uitzetting buiten de
landsgrenzen van alle ladies-tailors en Schneider, sluiting van alle thee-huizen, een
wet van verplichtend thuis-verblijf, zooveel uren per dag en scherpe politie-contrôle
met zware sancties in geval van overtreding....
Mijn vriendin schoot in een lach en ik ook.
- 't Is nog maar best om het in 't kluchtige op te nemen, zei ze.
- Als Figaro deed, echode ik.
Ons gelach wekte mijn hondje, dat vóór mijn voeten lag te slapen. Het keek ons
beurtelings aan met zijn mooie, heldere, intelligente oogen en in die oogen lag als 't
ware een vraag.
Wij gaven 't antwoord allebei, met onze beide streelende handen. Wij spraken het
dier met ontroerde verteedering aan; wij zeiden het, hoe zuiver hoog en wijs en
verheven het stond, boven alle politieke knoeiers en leugenaars, boven alle
naakt-loopende, publiek-schandaal verwekkende dames van goeden huize, boven
alle juweliers, tailors, Schneider en valsche-haren-fabrikanten, boven de
bandieten-bende van het gros van 't menschenras.
Wij hadden tranen in de oogen; wij scheidden van elkander met het zacht troostend
gevoel, dat er toch nog iets goeds en onvervalscht en onbaatzuchtigs-eerlijk was op
aarde: een hond!
CYRIEL BUYSSE.
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Nora
VII.
‘Ga je mee, Fee?’ vroeg Nora uit de eetkamerdeur naar buiten tredend.
De avond van den heeten Augustusdag was nog warm.
Fee installeerde Grootmama, die nog wel wat buiten zitten wilde, in haar stoel in
de waranda. Op het gazon geurden de kleurige bloembedden, en aan den strakken
hemel, waarvan het helle blauw thans verbleekte begon de gouden zonnebol reeds
te zakken.
‘Het zal zoo heerlijk zijn, om te wandelen,’ zei Nora met verlangen in haar stem.
Iederen avond dreef dat verlangen naar den stillen avond, haar naar buiten, tusschen
de velden, waar 't nog licht was, lang nadat onder Beresteijn's zware boomen den
schemer zich gelegd had.
‘Kom je, Fee!’
Maar Fee schudde het hoofd.
‘Ik moet eerst een paar tennisschoenen van Emilie voor haar inpakken. Ze heeft
gevraagd ze zoo gauw mogelijk te zenden, nu brengt Willem ze zoo nog even naar
't bestelhuis van den bode.’
Nora toonde niet veel belangstelling.
‘Wat later wil ik wel.’
‘Nee... dan ga ik maar alleen.’
Nora dacht, ze kon onmogelijk nu weer tevreden bij Grootmama gaan zitten, die
indutte na tafel. Ze moest zich eens bewegen, en die avondwandelingentjes hadden
een bekoring, waaraan zij niet ontkwam.....
‘Waar ben je, Beer?’
Hij was haar al vooruit, met groote sprongen. Jankend, druk doend van pleizier,
dat hij alweer mee mocht, stoof hij de laan uit.
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Buiten 't hek aarzelde Nora even.
‘Hier maar heen, Beer.’ En als vanzelf sloegen zij toen als iederen avond den
langen landweg in, die uitkwam achter in het dorp, en dan langs de pastorie, de kerk
door de dorpstraat terug naar Beresteijn voerde.
Ze liepen niet hard. De zon was nog warm. Op het afgemaaide korenveld, waar
zij langs kwamen, reed de laatste vracht hobbelend over de ongelijke stoppels naar
huis.
Een warme hooigeur kwam uit de wiegelende vracht op Nora toe.
Ze hoorde het landvolk luid met elkaar praten. Ze gingen opbreken. De dag was
om, en een jonge zanglustige boer, hief op zijn onwelluidendst een vaderlandsch lied
aan. Kinderen liepen nog tusschen de opgezette schoven door, zoekend naar
achtergebleven aren, die zij in dikke bossen onder hun arm geklemd hielden, vol
ijver 't werk voortzettend van heel dien heeten dag, dat ze gebukt hadden achter de
wagens aan.
Het gras aan den kant van den weg was stoffig, droog. Het had in geen weken
geregend en de zon was fel op den dag. Nora verbood Beer, die op een boerenerfje
een kip achterna jaagde die nog eenzaam achter 't huis was blijven rondscharrelen,
terwijl de anderen lang op stok waren gegaan. Beer, gehoorzaam kwam weer naast
haar loopen, en Nora beantwoordde den groet van den boer, die over zijn hekje
geleund van den avond genoot.
De zon was nu slechts een rooden halven schijf meer, die achter een langen gouden
bank verdwijnen ging. Het licht viel flikkerend op één kant van den kerktoren, die
slank en hoog in de verte oprees.
In den sloot begonnen de kikkers hun luidruchtigen, dik-gorgelenden zang. 't Werd
al stiller buiten, en in de lucht kwam iets zuivers, koels. De warmte hinderde Nora
nu niet langer en stil genietend liep ze voort, onweerstaanbaar gedreven tot deze
wandeling zonder welke haar dag niet af was.
En altijd voerde haar terugweg door het dorp, waar 't roezig beweeg van den dag
tot rust gekomen was, in stille groepjes pratende menschen buiten de deuren,
villa-bewoners, die zaten thee te drinken in hun tuinen, de studeerkamer van den
dokter waar 't licht dikwijls héél vroeg al brandde.....
Een enkele maal zag ze hem in de serre zitten, of speelden de kinderen nog in den
tuin.
En als Nora en Fee samen waren, vond Nora hierin aanleiding
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Fee, die 't gezin wel kende, altijd opnieuw om verhalen te vragen, die Fee geduldig,
argeloos deed.....
Nora glimlachte in gedachten voor zich heen.....
Toen op eenmaal troffen luide kinderkreten haar oor, met een schok zag ze op en
onwillekeurig ging ze harder loopen.
Op een stukje weiland aan den zoom van den weg, speelde Jan Stronck met zijn
kinderen. Hij had eigenlijk weinig tijd om zich met de jongens te bemoeien, maar
de enkele maal, dat hij vrij was, legden ze ook onmiddellijk beslag op hem, en van
avond had hij zich mee laten troonen.
Zijn stoere, blonde figuur, stond als een goedige reus tusschen hen in, maar zijn
bewegingen waren jongensachtig vlug en lenig en zij draafden en stoeiden onvermoeid
in 't lage gras, waarop hun voeten gleden.
Daar was een smalle sloot, die om 't weitje liep. De groene biezen schoten hoog
aan de kanten op, en alleen onderin stond een béétje water, maar 't was een heldenstuk
toch, wie dáár over kon.
Frits durfde niet.
‘Kom jongens, probeeren,’ drong de vader. Frits liep een heel eind achteruit, den
afstand metend, met een ernstig gezichtje.
‘Nu komen,’ riep Jaapje, de kleinste, hem achterna hollend. Frits repte zich, hij
draafde letterlijk vooruit. Hij leek een grijslinnen bal zoo, waaruit een paar bloote
beentjes staken.
‘Toe dan, toe dan!’
Vlakbij den sloot al, op 't punt van den sprong te wagen hield hij plotseling in, hij
kon toch niet.
‘Nog eens probeeren.’ Hij zag rood van inspanning, zijn tong hing als van een
hond, een heel eind uit zijn mond, maar hij wou er komen ditmaal.
Met de uiterste inspanning van zijn krachten zwaaide zijn klein figuurtje over den
sloot, op handen en voeten kwam hij neer! Hij beet haast in het stof, zijn knieën
zagen grijs, maar hij wàs erover!
De avondstille lucht droeg het gejuich van hun schelle stemmen een heel eind ver.
Haastig krabbelde hij overeind.
‘Nou ik, nou ik,’ wou Jaapje.
‘Nee Váder!’
Vader met Jaap! Dát was een kunst! Jaap klemde zijn armen om
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zijn vaders hals, en zóó met Jaap op zijn schouder, kwam de dokter met een
elastischen zwaai van zijn langen beenen aan den overkant van den weg aan.
Hij stond meteen voor Nora.
‘Ik wist niet dat U zoo mooi springen kon!’ zei ze vroolijk.
Hij lachte. Met een half verlegen uitdrukking op zijn verhit gelaat, liet hij Jaapje
van zijn rug op den grond glijden, gebood de jongens goedendag te zeggen.
Frits en Jaap vonden deze onverwachte inmenging maar half prettig. Zij hadden
thans recht op Vader's aandacht en zwijgend, met groote nieuwsgierige oogen stonden
zij Nora aan te zien, die met hun vader bleef staan praten.
Toen was Beer er gelukkig, die hun belangstelling wekte. Nora stond ze toe, Beer
die goedig was, bij den halsband te nemen. Spelend met de hond liepen ze vooruit,
lieten hem weer los, en holden om 't hardst.
‘Voortmaken jongens! We moeten naar huis. Het is jullie bedtijd al geweest,’
commandeerde de dokter, op zijn horloge ziend.
Vanzelf liepen hij en Nora achteraan.
Ze gingen denzelfden weg, en natuurlijk bleef hij naast haar loopen.
De zon was onder nu en over de weiden viel nog slechts den flauwee naglans van
het gouden licht, dat was heengegaan. Nora zeide niet veel. Er was geen lust tot
praten in haar. Zwijgend ging ze naast den dokter voort.
Het geluid van zijn diepen donkeren stem voelde ze als een streeling over zich
heengaan.
Deze ontmoeting, die zij niet gezocht had, wekte een ontmoedig gevoel van
dankbaarheid in haar en zij dacht hoe zij wenschen zou altijd zóó te kunnen blijven
doorloopen, in den vrede van den avond.
Ze zou niet moe worden. Niet moe ook van te luisteren naar de kleine,
onbeduidende verhalen van den dag die hij haar deed; anecdoten van dorpelingen,
die zij wel kende....
Zijn stem schoot telkens uit in den zorgeloozen jongenslach, die zij van hem kende.
Dan met den plotselingen overgang van scherts naar ernst, die zij zoo wel begrijpen
kon, begon hij te verhalen van een droevig sterfgeval, dat hij juist had meegemaakt.
‘Een jonge kerel van nog geen zes en twintig jaar. Als hij maar hier had willen
blijven had hij 't nog wel een paar jaar gemaakt, maar

Groot Nederland. Jaargang 20

298
dat werken op een fabriek deugde niet voor hem. Ik heb hem nog gewaarschuwd,
maar ze willen dan meer verdienen....’
‘Jammer....’ Nora kende het gezin wel. Thuis, had ze er Grootmama al van hooren
spreken, en ze dacht hoe Fee of zij, dezer dagen de oude vrouw stellig naar de weduwe
zouden moeten vergezellen.
Haar gedachten zwierven weer af, onbestemd.
‘Wat 'n mooie stille avond,’ zei ze, gedachteloos omzich heenziende.
‘Bevalt het u beter in deze eenzaamheid, dan in de drukte van het stadsleven?’
Hij had juist bij zichzelf loopen overleggen, wat een overgang het voor dit meisje
geweest moest zijn, uit een totaal andere omgeving komend, te worden overgeplant
op het afgelegen Beresteijn.
‘Voor het oogenblik wel,’ zei ze.
‘Ja, nu dat het zomer is,’ viel hij in, ‘maar als de winter komt, de lange eentonige
winter zonder genoegens, zooals wij die hier kennen, blijft u dan ook hier?’
Ze zag op. Het was een vraag, haar in den laatsten tijd door velen gedaan, maar
nu op dit oogenblik trof hij haar uit dokters Stronck's mond anders.....
Zij had een vluchtige aarzeling, voor ze antwoordde.
‘Ik denk van ja,’ zei ze flauwtjes.
Hij had gezien, de verandering op haar gelaat, hij was toch niet onbescheiden...?
Al pratend had hij bedacht, hoe weinig hij haar kende. En een plotselinge
nieuwsgierigheid stak in hem op om te weten, wat de afgeloopen jaren haar hadden
gebracht. Hoe was haar leven in den Haag geweest? dacht hij, wat had ze beleefd,
gedacht, geleden misschien?
Hij voelde een bruusk jaloersch verlangen, te weten van haar jeugd, haar
kinderjaren, al wat er in haar leven geweest was....
‘Hadt u een aangenamen tijd, in den Haag?’ vorschte hij.
Ze zag de eerlijke belangstelling in zijn toegekeerd gelaat, en van zelf begon ze
toen te praten, van die jaren in den Haag. Ze vertelde hem ook van haar eenzame
jeugd. Zij drietjes altijd op Beresteijn, opgevoed door een stijve gouvernante....
‘Toen ik ouder werd, kón ik 't er niet langer uithouden! maar nu vind ik, dat ik er
noodig ben. Ten slotte was 't ook geen opoffering, ik verlangde weg te komen, dáár....’
Hij knikte. Getroffen had hij een blik geslagen in haar grillige,
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onrustige natuur. Achter hun vluchtig woordenspel had hij dikwijls vermoed een
onvoldaanheid in de diepte van haar gemoed.
Hij wist nu, dat het hem, den rustigen blijlever, onbewust had aangetrokken.
Zwijgend ging hij voort, met in zijn oor nog den klank van haar stem, die zich opwond
onder 't spreken, en hij luisterde met den prettigen glimlach, van zijn open, verstandig
gezicht.
Kleine Jaapje was moe geworden. Hij liet Frits met Beer in den steek en kwam
naast zijn vader loopen.
Stil sloop zijn handje in die van zijn vader en een beetje slaperig liet hij zich mee
trekken.
‘Ben je moe, vent? We zijn zoo thuis,’ troostte de dokter.
Jaapje knikte.
Het gesprek van de groote menschen boeide hem niet. Ze praatten zoo ernstig, hij
durfde niet storen, en geduldig slofte hij voort, op zijn stoffige voetjes.
Jan Stronck vertelde Nora hoe hij anderhalf jaar geleden met zijn gezin in dit dorp
was gekomen.
‘De gezondheid van mijn vrouw had mij er toe gedreven de praktijk hier over te
nemen. Wij kwamen uit Amsterdam,... U begrijpt, dat was heel iets anders. Maar
wij genieten ervan. Ik had verbazend drukke jaren achter den rug, in 't groote gasthuis.
Maar wij zullen hier waarschijnlijk niet altijd blijven. Als de omstandigheden nog
eens veranderen....’
Hij sprak zorgeloos. Zijn woorden duidden op een onzekere, verre toekomst, en
hij bekommerde zich er thans niet over.
Nora antwoordde niet. Ook haar stond iedere gedachte aan de toekomst ver. Zij
wilde alleen in het heden leven, de dagen nemen, zooals zij kwamen.
Voor het doktershuis stonden zij stil, om afscheid te nemen.
Hij bedacht zich even.
‘Ik heb nog altijd een brochure, die ik Uw vader beloofd heb, bij mij thuis liggen.
Ik heb al een paar maal vergeten, hem mee te brengen. Wilt u misschien de knecht
eens aanzenden...? Of....’
Ze hadden allebei dezelfde gedachte.
‘Ik kan 't misschien nu wel zelf meenemen,’ zei Nora.
‘Heel graag.’
Hij hield de huisdeur voor haar open, deed haar zijn kamer binnengaan.
‘Hier jongens, goedennacht zeggen.’
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Hij voerde hen in één greep van zijn arm, beiden voor Nora, en zij stotterden, een
vluchtig goedennacht.
‘Mag Beer nog eens komen?’ bedacht Frits.
‘Zeker je moet hem maar eens komen halen.’
Ze hoorde hen na, stampend op de traptreden, pratend tegen iemand die onzichtbaar
bleef.
Jan Stronck stond aan zijn bureau zijn papieren door te zoeken. Nora was op de
haar aangeboden stoel bij 't raam gaan zitten en liet haar oogen glijden langs de
portretten aan den wand. De kamer was kaal, hoogst eenvoudig gemeubileerd. Op
een plank aan den muur stonden fleschjes en potjes aaneengerijd. Een groote kast
met instrumenten nam bijna den heelen muur in, en Nora snoof den eigenaardigen
geur, die het koele vertrek doortrok. Nora die op Beresteijn aan een weelderige
omgeving gewend was, leek 't alles dubbel sober. Maar ze vond geen aanmerking.
Ze voelde zich als in een heiligdom, en zij stelde zich in stilte voor, hoe velen hier
dagelijksch kwamen, om zijn raad.
Ze wist, dat hij zacht en vriendelijk was voor de patienten....
‘Ik vrees, dat ik u voor niets heb lastig gevallen,’ praatte de dokter in zichzelf,
radeloos zijn brieven en papieren dooreenschuivend.
‘Ik ben niet erg netjes,’ verontschuldigde hij zich, opziend van zijn overladen
schrijftafel.
‘Dat zie ik,’ lachte Nora vrijmoedig terug.
‘Hier heb ik 't,’ zei hij meteen verlucht er boven op. Hij stak de kamer door, met
een dun groen boekje in zijn hand.
‘Wilt u dit aan uw vader geven?’
‘Dank u.’
Ze stond meteen.
Hij liet haar zelf uit, liep mee naar het hek.
Het was helder en stil buiten. In 't Oosten stond vuurrood de volle maan, die nog
geen licht gaf.
Ze wezen er elkaar tegelijk op.
‘Het lijkt een lamp,’ zei Nora, opziend in den klaren wijden hemelkoepel, waartegen
de kruinen van de boomen zwart afstaken.
Onbewust, nam zij de bizonderheden van dezen avond voor goed in zich op en
jaren later, voelde zij nog, scherp, den indruk na.
‘Een roode maan beduidt warmte,’ wist de dokter.
Ze stak haar hand uit.
‘Dokter.’
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‘Dank voor uw prettige wandeling,’ zei hij, de hare even vasthoudend.
Het tuinhekje sloot piepend.
‘Kom Beer!’ riep Nora.
Jan Stronck zag een oogenblik de lichte gestalte na, zooals hij vlug de dorpstraat
uitstapte, terug naar Beresteijn.
Toen keerde hij langzaam, in gedachte fluitend zijn lijfdeuntje, naar huis terug.
Nora liep voort, als had zij vleugels aan haar voeten. Ze voelde zich zóó licht. zóó
blij! Ze had kunnen zingen, zingen van den rijkdom van dezen avond, die jubelend
in haar omhoog steeg.
En terwijl zij voortging in den klaren avond, werd zij zich bewust, dat zij had
ontvangen het schoonste, het grootste, wat het leven bieden kan.
Ze voelde zich zoo oneindig rijk, dat geen nevengedachten bij haar opkwamen.
Nu wist ze, wat het was, dat door haar dagen gezongen had.
Zij kon niet redeneeren, geen enkele overweging drong op dit oogeblik tot haar
door, zij voelde alleen, dat er iets grootsch in haar leven gekomen was, en dat ze het
aanvaardde als een genadegift.
Het had zich als een wonder plotseling aan haar geopenbaard, en ze had het herkend
met een huiver van geluk, als het eenig ware.
‘Hoe arm was zij geweest tot nu toe,’ zei ze zichzelf. 't Kwam haar op eenmaal
zoo dwaas voor, dat ze ooit had durven denken, het leven te zullen vinden, temidden
der drukke beslommeringen van de wereld, jachtend naar versche indrukken, naar
bezigheid, altijd meer, tot het zich voor haar opstapelde, haar stortte in steeds nieuwe
belangen, haar in aanraking bracht met steeds andere menschen!
Met een moe lachje, bedacht ze zich, hoe 't haar alles was gaan tegenstaan, en toen
ze zich bitter en vermoeid bekend had, het leven had haar overwonnen, toen was het
gekomen, in de stilte van dit afgelegen dorp, waar alle wereldgewoel zoo onwezenlijk
leek en zij niet had begeerd, noch verlangd dan rust.
Hier was 't voor haar opgegaan, het wonder, waarnaar zij onbewust gezocht had.
Het was gekomen met lichtenden fakkel, en 't scheen tot op den bodem van haar
ziel.
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Ze begreep zelf niet, hoe het zoo opeens gekomen was.
‘Het was er altijd geweest, dádelijk!’ dacht ze, stil gelukkig voor zich heen.
Hoe had zij ooit de dagen lang en vervelend kunnen vinden! Tegenwoordig waren
ze alle rijk, vol van hun eigen, stille bekoring.
Het leven werd haar plotseling tot een feestgang door hooge, lichtzalen, waardoor
haar voet geleid werd, door dien éénen, die zoo eenvoudig zijn weg ging en die 't
haar geopenbaard had, wat het leven waard is, in zijn wondere schoone diepte.
‘Hij was als geen ander,’ dacht ze ontroerd.
Voor haar herinnering herrees vluchtig op eenmaal als een zeepbel, die weer uit
elkaar spat, de gedachte aan menigen dwazen, overmoedige flirt, die zij in haar
uitgaanstijd in 't voorbijgaan had gevoerd. Altijd na eenigen tijd plotseling er een
eind aan makend, omdat het haar tegenstond. Zij hadden haar wel eens ongevoelig
genoemd, maar in de doffe onverschilligheid, die op zoo'n tijd van opwinding volgde,
had zij gevoeld de pijn om eigen teleurstelling, dat geen diepere gevoelens bij haar
vermochten te worden gewekt.
Hoe anders was dit.....
Beer snuffelde met zijn warmen, natten snuit aan haar hand. In het gras zong een
krekel en in de weiden sloeg op eenmaal hoog de zomerdauw op, waarin de koeien
en paardenpooten wegdoezelen als in een grijze zee van nevels.
‘Hij is braaf,’ zei Nora, gedachtenloos tot den hond.
In den laan van Beresteijn was 't volslagen schemer.
Uit de tuinkamer scheen 't licht naar buiten.
Nora haastte zich, haar stappen snerpten over de kiezels.
Ze was wel heel laat thuis van avond.
‘Hé Grootmama, zit u nog hier?’
In de waranda zat nog de oude vrouw, klein en zwart, gedoken in haar stoel,
mijmerend voor zich uit te staren. Het was een bizonder zwoele avond.
De majoor, die nooit lang buiten zat, las binnen bij het licht, de couranten. Aan
de piano zong Fee de melodieuse Fransche liedjes, die Grootmama zoo graag hoorde.
Nora zette zich opgewekt over de oude vrouw.
‘Je bent làng uitgeweest,’ zei Grootmama zacht.
‘Ja.’
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In haar stem was een warmen, diepen klank. Ze leunde haar hoofd tegen de rieten
stoelenleuning en zag uit in den donkeren tuin.
In de zware kruinen der beuken bewoog een vogel in zijn nest, met veel geruisch
van vleugels.
Het geluid van Fee's stem was als een zoet geruisch on haar heen. Ze onderscheidde
niet den zin der woorden, maar de weeke amoureuse klanken pasten bij den vredigen
avond. Ze schenen gedragen te worden, de schemerige verte in, die vol geheimenissen
leek.
Nora neuriëde zacht de melodie mee.
Grootmama had al een paar maal naar haar opgezien, maar haar gezicht was in 't
duister gehuld.
De schaduw van een vleermuis zwenkte telkens-een rappen cirkel beschrijvend,
voorbij.
‘Nog meer, Fee!’ verzocht Nora, toen Fee even ophield.
‘Willen we naar binnen gaan? De vleermuizen beginnen te vliegen,’ zei Grootmama
opstaand.
Jan Stronck zat dien avond nog laat over zijn bureau gebogen. De studeerlamp
belichtte zijn knap, regelmatig gezicht, het volle blonde haar, waardoor zijn hand
telkens gedachtenloos streek.
Hij had zijn pen neergeworpen en met het hoofd op zijn hand geleund, bleef hij
over zijn boeken heen zitten zien.
Zijn vlak voorhoofd was gerimpeld en in zijn oogen lag een ongewoon ernstigen
somberen gloed. Die oogen waarmee hij gewend was, de wereld zoo rustig en helder
te bezien.
Jan Stronck was geen tobber of mijmeraar van natuur. Hij nam de dagen blijmoedig
zoo als ze kwamen. De groote lijnen van zijn leven had hij rustig duidelijk voor zich
afgebakend gezien, en daar-na leefde hij, met gezonden werkkracht zijn plicht
vervullend. Al het lijden, dat hij in zijn praktijk aanschouwde, de vele ellende,
waarmee hij in aanraking kwam, hadden hem niet verbitterd. Hij aanvaardde het,
met een warm medegevoel, hij ging tot de menschen, verzachtend, helpend, waar
hij kon. En uit zijn rustige, vertrouwende levensbeschouwing putte menigeen moed
en opbeuring.
Zijn eigen leven was gelukkig geweest. 'n Knappe, vlugge jongen was hij al vroeg
klaar geweest, jong getrouwd. Heel jong eigenlijk, maar dat brachten de
omstandigheden zoo mee, toen Phine's ouders stierven en zij niemand had dan hem.....
Eigenlijk hadden ze altijd voorspoed gehad, 't liep hen in alles mee. Phine was niet
sterk, in
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Amsterdam, toen hij nog assistent was, sukkelde zij, hier buiten, waar 't leven rustiger
was, begon ze bij te komen. Hun jongens waren gezonde vlugge kinderen. Hij hield
van zijn werk, kon er zich beter aan wijden hier, waar hij hij meer tijd had... Phine
bezat nu haar ideaal in een grooten tuin, dat had ze altijd gewenscht.
Effen en onbezorgd gleden de dagen voorbij. En toch hing er een wolk boven Jan
Stronck's gelukkig bestaan, dat in zijn diepte niet meer zoo rimpelloos was, als
voorheen.
Hij voelde 't zelf, hij was uit zijn evenwicht gebracht en hij streed met zijn
gedachten.
Het was Nora's beeld dat zich telkens tusschen zijn overpeinzingen drong.
Hij schoof zijn boeken van zich.
Hij wilde niet langer aan haar denken. Hij wist, te veel van zijn gedachten waren
in den laatsten tijd, door haar in beslag genomen.
En toch was 't altijd weer naar haar fleurig, levendig persoontje, waar de kringloop
van zijn gedachten hem heenvoerde.
Hij wist het. Hij gaf zich rekenschap van de zeldzame belangstelling, die hij voor
haar gevoeld had, van af de eerste maal, dat hij haar gezien had, in dat boerenvertrekje
bij vrouw Kool.
Er was iets onweerstaanbaars voor hem in den opslag van haar wonderlijke lichte
oogen, in den bevattelijken glimlach van haar vluggen veranderlijken mond, die haar
gezichtje zulk een zeldzame bekoring gaf.
Heel haar optreden had hem onweerstaanbaar aangetrokken.
Hij praatte graag met haar. Haar rake scherts amuseerde hem altijd opnieuw, en
als hij op Beresteijn met den majoor zat te praten, vond hij er een rustige voldoening
in te weten, dat zij daar zat en hen gadesloeg. Als hij opzag zou hij haar oogen
ontmoeten en hij voelde dat ze hem begreep.
Hij wist dat ze hem ook mocht.
Van avond had hij gevoeld, hoe haar invloed op hem toenam....
In den laatsten tijd was hij gaan zien en begrijpen, en met het ontleden van zijn
gevoelens was zijn rustige gelijkmatigheid ver dwenen.
Hij voelde dat hij stond tegenover een macht in zijn leven, die sterker was dan hij.
Hij kon 't niet aan nog: Hij zag 't niet door. En in zijn eenzame avonduren, streed hij
om met zichzelf tot klaarheid te komen. En dan was hij prikkelbaar, als hij gestoord
werd.
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Daarnet nog. Phine was goedennacht komen zeggen.
Het was heel gewoon, dat zij dat deed.
Hij bleef wel meer langer beneden dan zij, en 't hinderde hem nooit, eens even
door een praatje uit zijn werk gehaald te worden.
Van avond hinderde hem eenmaal alles.
Met afwezigen blik had hij haar aangezien.
‘Wat wil je?’
‘Niks. Ik kom je goedennacht zeggen.’
Ze bracht een paar perziken op een bordje mee, zette ze voor hem op de schrijftafel.
‘We hebben een heel mandje gekregen van Beresteijn. De knecht bracht ze
vanmiddag, uit naam van de oude mevrouw. Ik vergat nog het je te vertellen.’
‘O zoo?’
‘Vergeet je niet, ervoor te bedanken, morgen?’
‘Ik kom er niet morgen,’ zei hij stroef, zijn oogen dwalend over de regels van 't
opengeslagen boek voor zich. Het besluit was van dit oogenblik en terwijl hij het
uitsprak, speet het hem alweer, dat hij zich zóó den kans ontnam.
‘Dan zal ik 't wel doen,’ zei ze rustig. Hij had toegezien hoe ze zijn gordijnen sloot.
Ze had nog een verhaal gedaan van een van de kinderen, argeloos, vriendelijk, niet
beseffend hoe zij hem hinderde, hoe hij haar spreken hoorde met nauw verkropt
ongeduld. ‘Mijn hemel wat bezielde hem toch?’
‘Ben je moe?’ had Phine gevraagd, en haar groote zachte oogen hadden hem even
verwonderd aangezien, dat hij niet antwoordde en volhardde in zijn narrig zwijgen.
Toen zij was heengegaan, boog hij zijn hoofd in schuldbesef. Dat mocht zoo niet.
Dat kon hij niet verantwoorden.
Dit zou uit zijn. Hij wilde weer zijn rustig evenwicht herwinnen. Op Beresteijn
had hij de eerste dagen niets te maken en hij zou niet toegeven aan zijn behoefte, er
ongevraagd, even binnen te loopen, enkel voor een praatje, als hij dat den laatsten
tijd gewend was. En zij..... zij zou hem missen..... Toch moest hij het doen.....
Maar toen hij opstond eindelijk, en met vermoeid gebaar zijn boeken wegsloot,
wist hij dat hij zwak stond in zijn voornemens. Als morgen kwam en overmorgen
en Nora kruiste zijn weg, dan zou hij niet den moed hebben haar te ontloopen. Hij
kon niet van zich zich stooten, wat als iets goeds in zijn leven gekomen was, en hij

Groot Nederland. Jaargang 20

306
bekende zich klein: Hij wilde 't ook niet. Diep in zijn hart begeerde hij 't niet anders
---

XIII.
Op de plaats hurkte Fee in 't warme middaguurtje, dat het park weg droomde in de
zonnehitte, tusschen de duiven in. Als een rustpunt tusschen het wit gewemel om
haar heen, lag haar uitgestoken hand, waarvan de brutaalste, de hongerigste verdreef.
Luid koerend boorde zijn harden snavel zich 't in graanholletje, dat de korrels om
hem heen spatten.
Fee voelde 't veerig dons van 't duivenlijf als een zachtig streeling tegen haar hand,
met de andere strooide zij telkens wat korrels onder de anderen die nuffig om haar
heen trippelden.
Zij bleef fluiten, met noodend langgerekt geluid, en steeds bleven de duiven komen.
Met zacht suizende zweving daalde ze voor haar voeten neer, hun vaart bedwingend
tot een sierlijke luchtige zwaai. Al meer streken er om haar voeten neer.
Tegen den muur van het koetshuis was een duivenhok getimmerd, en Fee had de
duiven heel mak gemaakt.
‘Wat zijn ze mooi! zoo wit in de zon,’ dacht Fee, en ze streek voorzichtig met haar
wijsvinger over het smalle kopje voor haar, dat rustig doorpikte.
Nora zat op het steenen muurtje toe te zien.
‘Fee heeft overal pleizier in,’ dacht ze. Ze zag het dagelijksch met verwondering
aan, hoe Fee, met onverflauwde toewijding, de dieren, de bloemen, al wat op
Beresteijn hoorde, verzorgde.
Nora dacht dikwijls, zij en Emilie hadden hun eigen levens geleefd. Fee scheen
alleen voor anderen te bestaan. En dat ze er zoo tevreden mee was!
Fee's dagen waren overgevuld van telkens weerkeerende plichten. Zij werd niet
moede aan alle beredderingen deel te nemen en Nora zag zichzelf gedurende al deze
weken, in schijn zich inlatend met het dagelijksch gebeuren, in waarheid slechts
vervuld van haar eigen groote geluksdroum, die haar egoïste maakte, blind voor alles.
Blind ook, voor die eene onomstootelijke werkelijkheid, waarvan 't bewustzijn
een enkele maal hinderend tusschen haar en haar blinkende vizioenen drong. Och
zij dacht eigenlijk zelden, tegenwoordig. Zij liet zich gaan op den gulden stroom,
dankbaar voor iederen dag.
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Haar oog liet van Fee's figuurtje tusschen de duiven af. Op het gazon vielen helle
lichtvakken, waarop de zon donkere schaduwstrepen trok van de beukenstammen.
Het begoniaperk kleurde felrood in de verte. Het was warm.
Fee was opgestaan. De laatste graankorrels vielen van haar rok op de steenen van
de plaats, waar de duiven tusschen de voegen zoeken bleven.
Met het leege zaadbakje kwam Fee bij Nora staan.
‘Ga je nou nog mee naar mevrouw van Starenburg?’ vroeg ze. ‘Grootmama vindt
het zoo onbeleefd als je je er altijd afmaakt.’
Nora vond die visites hopeloos vervelend. Ze schommelde haar beenen in de lucht
heen en weer.
‘Als ik dan niet hoef te loopen,’ smeekte ze. ‘De warmte maakt me zoo lui!’
Fee was genadig.
‘Ik zal vragen of we de dogcart krijgen kunnen,’ stelde ze voor. ‘Dan rijd ik zelf
en we laten Willem op het achterbankje zitten.’
Achter Fee aan, ging Nora in huis, om zich klaar te maken.
Ze vonden meer gasten bij mevrouw van Starenberg dien middag. In de witte
nieuwgebouwde villa, met zijn boomloozen, pas aangelegde tuin woonden de notaris
en zijn vrouw, zonder kinderen.
Iederen middag kwamen daar de dames van het dorp op het theeuur bijeen, en in
de lichte vroolijke tuinkamer werd veel en druk gepraat.
Het gaf mevrouw van Starenberg een schokje van vreugde toen ze ook het rijtuigje
van Beresteijn plotseling op zag rijden, met de beide meisjes erin.
Verrast stond ze op, om hen te begroeten. In het dorp had men de kinderen van
Rhood zien opgroeien en al had de familie op Beresteijn altijd zeer teruggetrokken
geleefd en vermeed de oude mevrouw steeds iederen intimen omgang, toch was de
verhouding altijd vriendschappelijk geweest, en waar zij kwamen, werden zij hartelijk
ontvangen.
Met luidruchtige vriendelijkheid werd hen een plaats geboden, en Nora voelde in
de haar omringende belanstelling, hoe haar bezoek, na zoo lange afwezigheid, als
een bizondere onderscheiding werd opgenomen.
De gastvrouw liet haar naast zich zitten, en Nora moest vertellen,
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hoe 't haar ging, en of zij veel veranderd vond op Beresteijn en in de omgeving.
Terwijl zij praatte, voelde zij hinderlijk aller oogen op zich gericht. Ze wist dat ze
hier zat, om van buiten naar binnen bekeken te worden. Ze voelde zich ontwend aan
dit gezelschap en een kregelige ergernis groeide in haar, dat ze zich had laten
overhalen, tot dit bezoek.
Ze zagen haar aan, als verwachtten ze, dat ze iets bizonders zou gaan doen of
zeggen, anders dan Fee. Vergeefsch poogde zij zich aan te passen, maar 't vlotte niet.
Hun belangen waren elkaar ontgroeid, en na een paar onbeduidende opmerkingen,
vond zij niets meer te zeggen. Ze bleef het kringetje zwijgend rond zitten zien. Fee
sprak met de domineesvrouw over een arm gezin. Fee, die een naaikrans leidde en
aan de Zondagsschool les gaf, kende heel het dorp met al zijn aangelegenheden. Met
een glimlach hoorde Nora toe hoe Fee thuis was in dit alles, en zij benijdde haar het
gemak, waarmee zij zich kon geven, aan iedereen.
Door de openstaande deuren trad een nieuwe bezoekster door den tuin in. Zij werd
al van ver begroet en binnen genood.
Fee stond op om haar plaats naast de gastvrouw in te ruimen.
In den staanden dameskring, die alle elkaars vriendinnen waren, werd Nora, de
vreemde, voorgesteld.
Mevrouw Stronck - Freule van Rhoode.
Ze zat zoo eenvoudig tusschen de anderen in, het kleine stille doktersvrouwtje, in
haar glad blauw japonnetje, dat toch geen dorpschen indruk maakte.
‘Ze heeft..... ze heeft..... iets van Fee,’ zocht Nora, getroffen door de uitdrukking
van de zachte donkere oogen, die in 't blanke nog jonge gezichtje stonden, met een
zorgentrek erin, als Fee soms ook hebben kon.
Onweerstaanbaar trok haar blik naar Phine Stronck, zooals zij zat naast de vrouw
van den postdirecteur, op haar langzame, wat loome wijze, de vragen beantwoordend,
die tot haar werden gericht. Zij vertelde van haar man, haar jongens, met rustige
bedaardheid, in 't veilig bezit van al dat, wat haar leven was, en Nora voelde een
zonderlinge emotie, terwijl ze 't aanhoorde.
‘O,’ dacht ze. ‘Ik heb 't toch geweten.... Waarom treft me dit zóó?’
Het scheen haar toe opeens, of alles wankelde, vergeefsch zocht ze naar een
steunpunt in haar stormende gedachten.
Het groote, kostbare geluksbesef, dat zij als een stil, verborgen
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schat in zich omgedragen had, vloeide uit haar weg en ze had een gevoel of ze
ineenschrompelde, onder de schrijnende leegte die bleef. Ze zag het duidelijk nu.
Het was maar een droom....
...Zij bezat niets. Het kleine vrouwtje over haar, met haar weemoedig
droomgezichtje hield in de rustige bezadigdheid van haar welverzekerd eigendom,
de volle werkelijkheid in handen.
Die hoorde bij hem.... En Nora boog het hoofd, omdat zij op eenmaal striemend
besefte, dat wat zij gezien had, als iets heel moois, tenslotte werd.... iets heel leelijks,
dat zij bij anderen had veroordeeld, hard en scherp. Zoo zouden ze ook haar
veroordeelen. Grootmama en Fee, allemaal als zij wisten......
De kamer voor haar scheen zoo ver af opeens. Vaag hoorden zij hoe de anderen
door praatten, de gesprekjes vloeiden om haar heen voort, en een enkele maal was
haar eigen stem er tusschen, die antwoord gaf. O, zij wisten het niet, hoe arm en
berooid zij daar tusschen hen in zat, zoekend, zoekend naar een houvast....
Kón je dan uit je rukken, wat zóó je heele, inwendige leven beheerschte, wat je
ervaren had, als 't eenige, dat waarde in je leven had?
Zij had er toch niet om gevraagd, het was gekomen van buiten af, en nu kon ze 't
niet meer loslaten....
Het beheerschte immers al haar dagen, al haar doen?
Voor haar herinnering herrezen de kostbare momenten, die hen hadden
bijeengebracht; er ontbrak niet één uit het rijtje, ze stonden alle onuitwischbaar voor
haar geest als scherp gekleurde prentjes. Zij onthield iedere blik, ieder woord dat
gesproken was, ook het alleronbeduidenste, dat toch voor hen beiden vol beteekenis
was geweest.
Voor hen beiden.... ja. Dat was het ergste. Ze klemde haar tanden op elkaar.
Het leven in zijn alledaagschheid had ze bijeengebracht, ongezocht. Zelf hadden
ze die oogenblikken vermooid, verdiept, tot het tenslotte geworden was een bewust
zoeken.
En nooit was zij zoo gelukkig geweest, dacht Nora.
Er klaarde iets op in haar hoofd. De wereld was niet langer ledig en de dagen niet
langer grauw. Met een bijna ontstellend weeldegevoel zag zij ze allen van een
wondere, ongekende heerlijkheid.
Het was het eenig mooie, het eenig ware. En ze kon 't niet prijs geven....
Buiten het hek stapte Willem met de poney op en neer, nu reed hij op. Fee wenkte
haar tot opstappen.
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‘Willen we gaan, Nora?’
Ze stond. Met een schok ontvloden haar haar gedachten.
Werktuigelijk schudde zij de uitgestoken handen.
Mevrouw van Starenberg geleidde hen naar de deur.
Fee nam de teugels. Over de straatweg gleed het lichte rijtuigje in rappen vaart en
de paardenhoeven gingen gelijkmatig, vlug over de steenen.
Ze ving een heerlijk koeltje zoo, en je hadt geen last van 't stof. De beweging deed
Nora goed. Ze hield haar oogen half gesloten. Huizen en boomen gleden snel voorbij.
‘Wat was jij weinig spraakzaam,’ zei Fee, met een tikje verwijt naar haar opziende.
‘Vondt je 't zóó vervelend?’
Nora sloeg haar oogen wijd op. ‘Nogal,’ zei ze, haar blik glijdend over de lage
huisjes aan de dorpsweg.
‘Je kende Phine Stronck nog niet, vindt je haar niet aardig?’ vroeg Fee verder.
Nora voelde terug den eersten indruk van 't bescheiden niet onsympathieke
doktersvrouwtje, waarvan zij intuïtief zich de sterkere gevoeld had. Ze wilde 't niet
zien, dat het juist dat was, wat haar had gehinderd.
‘Ik vind haar.... onbeduidend,’ zei ze hard en onwillekeurig ging ze rechter op
zitten, als bereid tot verweer.
Het fijne boogje van Fee's wenkbrauwen trok hoog in verwondering.
‘Hoe kom je erbij,’ zei ze enkel.
‘Nora was nog altijd zoo scherp in haar oordeel,’ dacht ze. - - -

IX.
‘Als Nora gedecideerd niet wil....’ zei de majoor op berustenden, verdrietigen toon,
zijn bord wat afschuivend en in zijn stoel achterover leunend.
Nora, met verhoogde kleur zag den kring rond.
‘Ik heb immers al gezegd, dat ik er geen lust in heb! Omdat jullie mij dat nu
allemaal als een pretje schijnen aan te rekenen, hoef ik mij daar toch niet aan te
onderwerpen!!...
‘Ik blijf liever thuis! En voor Fee is 't juist heel goed, dat ze eens een afleiding
heeft, en wat anders ziet! Ik begrijp niet, waarom daar zoo'n drukte over gemaakt
moet worden!....’
Grootmama schudde bezwerend het hoofd, pijnlijk getroffen door
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Nora's heftigheid. Het speet haar dat Emilie, die met Carel voor de lunch gekomen
was, het onderwerp weer ter sprake had gebracht, door de argelooze vraag:
‘Wanneer gaat u nu naar Bentheim, Papa? Gunst Fee, ga jij mee? Ik dacht Nora!....
Het had bij de huisgenooten in 't begin ook wel bevreemding gewekt, dat Nora,
die zich eerst zoo voor Papa's uitstapje ingespannen had, nu dat het op de uitvoering
aankwam, hardnekkig vol bleef houden, dat ze niet meeging. Ze was 't nooit van
plan geweest, dat moest Fee doen! Natuurlijk moest Fee meegaan. En bij de minste
tegenspraak deed ze zoo geprikkeld en afwerend, dat er maar niet meer over gesproken
werd.
Fee, met haar gewone schikkelijkheid, altijd en overal toe bereid, maakte zonder
veel te spreken, haar toebereidselen voor een verblijf met Papa in 't badplaatsje, dat
dokter Stronck had aangeraden. In haar hart trok haar soms die kleine variatie wel
aan. Het bleef stil in huis, nadat Emilie weg was, en in den laatsten tijd had Fee soms
onbewust de behoefte gevoeld, zelf haar vleugels eens uit te slaan. Met een droomerig
verlangen, stond ze over den koffer heen te zien, waar zij vol zorg vast inlegde wat
meegenomen worden moest. Die boeken kon Papa al wel missen..... Met grooten
zorg en opgewektheid dacht ze 't alles uit.
‘Je hebt misschien toch goed gedacht,’ zei Grootmama tot Nora, als ze Fee bezig
zag.
‘Fee is wat smalletjes den laatsten tijd, een afwisseling zal haar goed doen.’
Nora mompelde iets en ging meteen de deur uit. Met een pijnlijk gevoel van
schaamte bekende ze zich: ‘Grootmama dacht duizendmaal beter van haar, dan zij
verdiende.....’
Carel zou zijn schoonvader brengen en op de reis den zorg met Fee deelen. Voor
't in en uitgaan van den trein was hulp verzekerd. Er werd druk gesproken over de
beste aansluitingen. Nora zag over den ontredderde koffietafel met de leege schotels,
en voelde den storm in zich bedaren.
Emilie, over haar, scheen haar uitval al lang vergeten. Het interesseerde haar
bovendien niet, en Nora hoorde haar hoe zij met zorgelijk gewicht over huiselijke
aangelegenheden sprak, met Grootmama. Nora lachte even. Emilie, gerijpt door
ervaring! Ze hield een spottende opmerking terug.
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In 't park glommen de paden donker nat. Het had de laatste dagen onafgebroken
geregend en de slappe ontredderde perken, boden al een herfstachtigen aanblik.
Beresteijn had niet veel aantrekkelijks zoo, maar Nora wist, dat ze er toch niet
weg kon, nu.
‘U gaat zeker met uw vader mee?’ had dr. Stronck eenigen tijd geleden
verondersteld.
‘Nee, mijn jongste zuster. Ik blijf bij Grootmama.’
Ze had gezien de glimp van voldoening in zijn oog, vluchtig, zoo weer verdwenen,
terwijl hij voortpraatte met den majoor.
Ze wist van af dat oogenblik, was er niets meer aan haar besluit te veranderen
geweest.
‘Zoo jammer, dat we niet een beetje mooier weer treffen,’ zuchtte Emilie door de
glazen tuindeuren over de plaats turend, waar de regen met schuine onafgebroken
vlagen neersuisde uit egaal grijze lucht.
Door de koppen van de aucuba's voer de wind, zij schudden hun blad als door een
rilling bewogen.
Van den stoep droop het water in stralen.
‘Opklaren doet het vandaag niet meer,’ geeuwde Card landerig, zich omkeerend
op de pianokruk.
Om hem heen, lagen slordig, de muziekboeken verspreid, waaruit hij telkens een
greep deed, ze alle doorbladerend, tot hij iets naar zijn zin gevonden had.
‘Vooruit Fee, nog even!’
Zijn groote handen gaven het accompagnement aan, en Fee, die zich van den
vensterbank op den grond had laten glijden, waar ze spelen bleef met luie dikke poes,
die liever doorslapen wou, zong van waar ze zat, onbekommerd om haar houding,
met heldere zuivere stem.
Bij het refrein viel Carel zelf in. Emilie, die het zich gemakkelijk had gemaakt in
het canapéhoekje, neuriede mee, zonder de woorden te kennen, en boven alles klonk
Nora's stem, die geen greintje gehoor had, luid op, uit de diepe crapaud; het eene
been hoog over het ander heengewipt, lag zij lui achterover, het hoofd in den
stoelenrug en in koor bleven zij allen herhalen 't luchtig refrein van de vroolijke en
de sentimenteele liedjes uit Fee's liederenbundel, zoo bekoorlijk in hun eenvoud.
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Nora balanceerde haar verlakt schoentje op de punten van haar voet op en neer; ze
had een boek in haar schoot liggen, maar ze was niet verder gekomen dan de eerste
bladzijde.
‘Je bent er naast!’ lachte Emilie, pijnlijk getroffen, als een poes die de haren
verkeerd worden gestreken.
Carel en Fee waren al lang weer aan wat naders begonnen. Opnieuw schalden hun
stemmen door de donkere tuinkamer. Nora en Emilie bleven er roezig doorheen
praten.
Toen Grootmama beneden kwam, had Fee de piano gesloten en de kamer weer
opgeruimd. Carel mompelde een haastige verontschuldiging om zijn cigaret, was
meteen de deur uit. In den hal maakte hij uit verveling een praatje met Willem, die
zijn Zondagsblaadje las, op den antieken kist gezeten. In de keuken hoorde hij den
bel zoo slecht, en de majoor zou hem dadelijk noodig hebben, als hij binnenkomen
wilde voor de thee.
‘Sjagrijnig weer, meneer.’
‘Nou, alsjeblieft.’
Op de plaats plakten nat, al enkele verdorde bladeren, die de wind uit de beuken
had geschud.
Carel tikte op den barometer.
‘Achteruit nog.’
Binnen had Grootmama haar patience voor den dag gehaald. Ze schudde het fijne,
ouderwetsche kaartspelletje uit het antieke étui, mêleerde vlug, met soepel bewegen
van haar dunne, witte vingers, waardoor de kaarten zoo gemakkelijk gleden.
‘Wanneer krijgen we thee, Fee?’ vroeg Emile verlangend naar 't uurtje, dat weer
eenige gezelligheid bracht. Vervelend dat je op Beresteijn Zondags nooit handwerken
mocht. Ze had in haar eigen huis die gewoonte ras afgeschaft. Carel vond het ook
zoo ouderwetsch, bespottelijk. Voorzichtig om Grootmama op den tafel niet te
hinderen, waar de kaartenrijen zich uitbreidden, spreidde ze een illustratie voor zich
uit en haar oog bleef rusten op afgrijselijke oorlogstooneelen, die zij niet in zich
opnam.
In den hal was de bel van de voordeur overgegaan. Stemmen klonken in den gang.
‘Ontvangt u, Grootmama?’
‘Het zijn de dokter en zijn vrouw,’ wist Nora, die voor 't raam gezeten had. ‘Ik
zag ze komen.’
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‘Wat een moed, met dit weer,’ vond Emilie.
Carel kwam met de bezoekers weer binnen. Lang en slank, onberispelijk in zijn
zwarte jas, begroette Jan Stronck, achter zijn vrouw aankomend, de dames.
Een enkele maal leidde hij Phine op Beresteijn binnen, voor een beleefdheidsvisite
aan de oude mevrouw.
Het gebeurde hoogst zelden, dat die bezoeken door de oude dame werden
teruggebracht. Zij zond haar kleindochter in haar plaats. Toch leefde zij met ieder
gezin mee, en bij droeve, of blijde gebeurtenissen, was men zeker van haar deelname.
Tijdens Phine's ziekte waren heel wat bloemen en vruchten uit Beresteijn's kassen
naar de dokterswoning verhuisd, en Phine, met lieven glimlach dankte mevrouw
voor zooveel hartelijkheid.
Grootmama's fijne witte hand maakte een gebaar van afwering. Men sprak van 't
weer, dat na de droge hitte van den voorzomer steeds regen bracht. Het was te hopen
dat Fee en haar vader 't beter zouden hebben de volgende week. Maar nietwaar
Augustus was veelal regenachtig. September maakte misschien wat goed.
Emilie sprak met den dokter over haar huis in Arnhem.
‘Jawel prettig gelegen, maar bijna geen tuin....’
‘U heeft de Singels....’
Nora hoorde zijn stem rustig en vlak over zich heengaan.
Ze zat nog in den vensterbank, 't hoofd geleund op haar hand. Van tijd tot tijd, als
zij in 't gesprek betrokken werd, sprak zij mee, maar als 't onderwerp haar niet verder
interesseerde, zag zij stil en afgetrokken voor zich heen.
Willem reed den majoor binnen.
Hij was bizonder pijnlijk en slecht gehumeurd de laatste dagen. Zijn smal bleek
gezicht, was geelwit, en zijn oogen zagen duister om zich heen, toen er plaats voor
hem gemaakt werd.
Een oogenblik verhelderde zijn opslag, toen hij dokter Stronck ontwaardde. Met
iets dat op een glimlach leek, begroette hij hem. Er kwam eenig licht in de saaien
middag en hij dankte met een hoofdbeweging. Carel, die gedienstig een tafeltje, dat
in den weg stond, verschoof en den stoel in den kring reed. Willem, met zijn langzame
bewegingen, irriteerde hem altijd. Dokter Stronck wist, dat de laatste dagen geen
gemakkelij ke geweest waren en zacht, zich vooroverbuigend vroeg hij Nora, of de
nachten beter waren. Zij schudde 't hoofd, gedachtig aan wat zij en Fee, - maar vooral
zij, want Fee spaarde
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zij tegenwoordig, zoo veel ze kon - doormaakten om den kregeligen invalide te
voldoen. 't Was goed dat hij daarginds vreemde hulp zou hebben, 't werd voor hen
haast te zwaar maar hier in huis duldde hij geen ander.
‘U moet toch ook wat aan u zelf denken,’ zei de dokter vriendelijk dringend. Zijn
oogen drongen diep in de hare, maar zij wende, met plotselinge ontroering den blik
af en staarde den regenachtige tuin in.
‘Dat doe ik wel,’ zei ze flauwtjes. Ze wist, al den zorg, al de moeilijke uren, waren
voor haar thans driedubbel vergoed.
Onuitgesproken, als altijd, was 't daar overweldigend, het groote dat zij beiden
ervoeren, en toch met geen woord ooit, aanraken vermochten.
Jan Stronck was ernstiger geworden. Over zijn voorhoofd hing een wolk vaak, en
in huis klonk niet zooveel, zijn jongensachtige, onbezorgde lach. Wat was die
verandering die langzamerhand over hem gekomen was? en die Phine voelde, als
iets onzichtbaars dat, tusschen hen stond soms, en dat als een heftige onrustvlaag
kon varen door haar veilige gerustheid heen. Zij was gewoon zoo effen tevreden
voort te leven, opgaand in haar kleine zorgjes, bouwend als op een rots in alles, op
haar man, die de moeielijkheden voor haar licht maakte, en haar heele leven
beheerschte. Zijn zonnige opgewektheid een goed tegenwicht vormend voor haar
soms wat zwaartillendheid.
Maar in den laatsten tijd was hij dikwijls afgetrokken, als hielden hem andere
dingen bezig, en Phine kon hem zwijgend gadeslaan, bekommerd over iets, dat zij
niet peilen kon, maar dat zij voelde, als een dreigende schaduw, die plotseling voor
haar opdook.
Nora's oogen gingen telkens naar haar heen, zij zag haar zitten praten naast Emilie
in de canapé, voortdurend haar man in het gesprek betrekkend: ‘Is niet, Jan?’
De woorden kwamen vriendelijk, wat aarzelend uit haar glimlachende mond. Ze
spande zich in, om een gesprek met de oude mevrouw te voeren, voor wie zij een
beschroomd ontzag voelde. Met Emilie en Fee ging het beter, en zij hief haar bleek,
jong gezichtje een paar maal op naar Nora, die zoo ver af zat, en waarmee zij toch
ook praten wilde.
Nora zag haar in de argelooze, wel lieve oogen, en weer zei ze zich, als dien middag
toen ze haar bij de Starenberg's voor 't eerst ontmoet had: Ze vond haar niet
onsympathiek.
‘Een kind,’ dacht ze onwillekeurig, toen ze hem, met een opmer-
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king, haar terecht hoorde zetten. ‘Ze steunt heelemaal op hem...’
Er kwam een floers voor haar oogen en Nora's mond wrong smartelijk, onder wat
zij duidelijk zag: ‘Niet op háár hoofd, maar op 't mijne zal de ellende hiervan
neerkomen.’
‘O,’ dacht ze. ‘Ik moest liever heengaan en mijzelf besparen wat hiervan komen
moet. Verweg zou ik willen gaan, en nooit weerom komen’....
Ze wist meteen, ze kon 't niet, zij was zwak genoeg, telkens weer toe te geven aan
de bekoring van die enkele gulden momenten, die haar stille rijkdom waren. Ze dacht
dat ze leven kon, van zijn glimlach, 't enkel gesproken woord..... En zij had niet den
moed, 't leven zelf te weerstaan.
De droom was nog niet uitgedroomd, en zij wilde hem bezitten tot het einde toe,
voorvoelend dat het ontwaken er te bitterder om wezen zou.
Het was Emilie's stem, die haar weer in 't gesprek riep.
‘Zeg Nora, weet jij nog hoe die kleine roode bloemetjes heeten, die wij als kinderen
in onze tuintjes hadden? Ze bloeiden zoo héél vroeg in 't voorjaar. Bij Phine staan
ze ook in den tuin, maar wij zijn den naam vergeten....’
‘.... Oost-Indische kers,’ zei Nora, op goed geluk af.
Ze lachten allemaal. Nora begreep dat ze iets doms gezegd had.
‘Ik weet het ook niet, ik herinner er me niets van,’ lachte ze mee.
‘Komt u ze bij mij eens kijken,’ noodde Phine vriendelijk. ‘Ze zijn nu wel
uitgebloeid, maar de plantjes kan ik u wijzen.’
‘Heel graag.’
De groote tuin achter het doktershuis, hoe kende ze die! Hoe veel hadden zij, als
kinderen, er gespeeld, en bessen en frambozen geplukt. Met de oude mevrouw van
Velzen, die zelf geen kinderen had, en alles goed vond wat zij deden. Véél prettiger
hadden zij 't er gevonden, dan in 't park op Beresteijn, waar juffrouw Stuwer hen
altijd bespiedde en ze niet op 't gras mochten loopen.... Zij was er nooit meer in
geweest. De eenigste maal dat zij getracht had, mevrouw Stronck een visite te maken,
was ze niet ontvangen en om 't huis heen loopend, had zij gezien dat de oude koepel
afgebroken was.
‘Ik wil heel graag eens komen,’ zei ze, vriendelijker nog eens tot Phine.
De dokter zeide niets.
Spoedig daarop stonden zij op om afscheid te nemen.
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‘U treft het, het regent op 't oogenblik niet,’ zei Fee.
Phine had overschoenen. 't Duurde eenigen tijd voordat zij ze op den mat in de
hall aangetobd had. Willem, wiens hulp zij afgeslagen had, stond er onbeweeglijk
bij, over haar heen te zien. Op het rechte oogenblik toch, bracht hij zijn hand naar
de deurknop, om die voor haar te openen.
Hij groette met een stomme hoofdbeweging, stak de parapluie voor haar op.
Achter elkaar gingen Jan en Phine de laan uit, waar 't natte blad een regen van
druppels op hen neer schudde.
‘Wat najaarsachtig is 't al, op zoo'n dag,’ vond Phine over de plassen springend.
‘Ik vond het daarbinnen weer zoo somber, jij niet?’
‘Ja, het is geen vroolijke omgeving,’ gaf hij toe, en hij dacht aan wat Nora hem
verteld had, van hun kinderjaren hier in 't groote stille huis, waar de somberheid
woog, en zij leefden onder den druk der strenge gouvernante.
‘Geen wonder, dat die oude man melancholiek wordt,’ overwoog Phine, voor zich
heen, een gevoel van onbehagelijkheid van zich af schuddend.
‘Zijn dochters zijn veel voor hem.’
‘Ja,’ viel zij bij, ‘Fee is allerliefst. Nora ken ik nog zoo weinig, die heeft iets heel
anders, maar ik vind haar wel.... aantrekkelijk.’
‘Je moet hier komen loopen, hier is 't droger,’ zei hij. Hij zag niet om terwijl hij
praatte. Hij had zijn kraag opgezet, de golf van zijn dik blond haar, lag er tegen aan.
Hij had geen lust gehad in dit bezoek. 't Was Phine, die er hem toe had aangezet,
zijn onverklaarbare tegenzin had overwonnen. ‘Het was meegevallen,’ dacht hij nu,
maar hij voelde toch een zekere verlichting toen ze uit den laan, op den grintweg
kwamen.
Phine kwam naast hem loopen hier, stak haar arm door den zijnen.
‘Ik hoop niet dat het te laat geworden is, voor Jaap en Frits,’ zei ze. ‘Ze hebben
er zóó op gerekend, dat je voor 't eten nog met ze, met den trein zoudt spelen....’
‘O, dat kan nog best,’ zei hij, met het plotselinge licht in zijn oogen. ‘We moeten
den nieuwen wissel probeeren....’
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X.
Nora kwam van Emilie, waar ze den dag had doorgebracht. Onverwacht was ze 's
ochtends bij haar binnengestapt. Emilie was alleen thuis geweest. Carel had zitting,
en was al vroeg de deur uit gegaan. Emilie had, nadat hij was heengegaan, met het
stil pleizier, dat het haar altijd opnieuw gaf, wat rondgedrenteld door haar weelderige
lichte kamers. Ze had het eten besteld voor dien middag, een bloemenvaasje gevuld
op Carels bureau..... Nu zat ze in haar koele serre en zag uit over de gazons van het
stadspark, die stonden in het helle morgenlicht. Carel kwam niet thuis voor één uur
vandaag. Het was nu tien.... Haars ondanks vond Emilie de uren soms wat lang, en
onwillekeurig dreven haar gedachten dan naar Beresteijn.... Ze waren er Zondag nog
geweest, Carel en zij. Carel hield er anders niet van. En zij was eigenlijk te trotsch
om 't ze te toonen hoe haar hart hing nog aan 't oude huis, méér misschien dan zij
vermoedden.....
Toen was daar op eenmaal Nora's lachend gezicht om de deur geweest.
‘Hadt je dat gedacht, Emilie?’
‘Nora!!’
Met een plotselinge ontroering was ze opgevlogen en omhelsde Nora met een
hartelijkheid, die haar anders vreemd was.
Nora bracht een schat van bloemen mee van Beresteijn.
De serretafel lag vol kleuren op eenmaal. Uit de kast in de kamer haalde Emilie
vazen, Nora deed haar mantel uit, en haar stem klonk vroolijk, door de suite heen.
‘Zeg Emilie, ik blijf bij je vandaag. Of gaan jullie uit?’
‘Wij hebben niets geen plannen.’
Voorzichtig goot Emilie water in een cristallen bakje. Over 't beweeg van haar
handen heen, zagen haar rustige grijze oogen haar zuster aan.
Nora was over haar gaan zitten in den rieten stoel.
‘Ik heb zóó'n lijst boodschappen, zeg....’
Haar handen bewogen levendig in de lucht.
‘Best, vanmiddag.’
Emilie had haar bedaard evenwicht weer teruggevonden, voelde zich gevleid in
haar rol van gastvrouw.
Het scheen zoo gewoon, Nora daar te zien zitten. Nora, die verhalen deed van
thuis, van Beresteijn.... Nu ze er wàs, leek 't Emilie
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zoo wonderlijk, dat ze één oogenblik te voren 't zoo ver af had gewaand....
Later waren ze samen het heele huis door gegaan. Emilie had al de kasten geopend,
en Nora gul met lof, had openlijk bewonderd.
‘Je bent een model huisvrouw, Emilie! Waar heb je 't allemaal zoo geleerd.?’
Emilie lachte haar superieur lachje. Nora was nog altijd even dwaas, en zij voelde
voldaan toch even haar eigen meerderheid....
‘Emilie was geboren om te heerschen,’ dacht Nora telkens dien dag. Ze had als
meisje reeds de kunst verstaan van zich te laten bedienen, thans in haar eigen huis
voerde zij, onbeperkt het gezag, waarvoor Carel als vanzelfsprekend boog. Met
onnavolgbare gratie bewoog Emilie zich door de kamers, een hemelsbreeden afstand
scheppend tusschen zich zelf en de bediening.
Zij presideerde de maaltijden met een waardigheid die Grootmama op Beresteijn
haar niet verbeteren zou, had Nora gelachen! Emilie voelde zich gestreeld, door wat
zij opnam voor een compliment. Ze was heel hartelijk geweest, dien heelen dag, 's
middags waren ze samen uit geweest, en ze hadden zooveel te praten gehad. Beiden
hadden zij 't gevoel, hoe zij ondanks hun gekibbel vaak thuis, elkaar na lange
afwezigheid toch altijd weer vonden, als zusters. Toch bleef daar het verschil van
hun uiteenloopenden aard....
Vol van al deze indrukken keerde Nora naar Beresteijn terug. In den trein waar
zij soezerig neerzat, meeveerend op de kussens, achter het neergelaten gordijntje
waarop de lage Septemberzon broeide, dacht zij met een stille glimlach aan Emilie
terug.
Zij had heel dezen dag verwonderd gestaan, zoo gemakkelijk als Emilie zich
geschikt had, in haar nieuwe levensperiode....
Van de belofte naar de vervulling... Emilie aanvaardde 't als iets van zelfsprekends.
Een nieuwe japon, die dadelijk goed zit... en met haar oude voldoening liet ze zich
bewonderen in dat kleed...
‘Emilie was wel gelukkig,’ geloofde Nora, dien dag dat zij voor 't eerst een blik
geslagen had in haar zusters interieur, waar zij haar had gezien, verwend en
aangebeden door Carel, den weinig beduidenden kolos, die 't leven zoo gemakkelijk
opnam. Nora had het hem aangezien, hoe een ijdele voldoening hij er in vond, met
Emilie te pronken. Hij was in zijn eigen oogen sterk in aanzien gestegen, sinds hij
zich overal vertoonen kon, aan de zijde van zijn mooie, indrukwekkende vrouw, en
hij merkte niet, wat Nora had gezien, hoe
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zijn weinig naar voren geschoven wil, totaal door de hare werd beheerscht.
Hij zag met vereerende oogen naar haar op en Emilie nam met vorstelijke
waardigheid die hulde aan.
Emilie was altijd verwend geworden. ‘Het leven voerde haar wel langs een heel
gemakkelijken weg,’ dacht Nora.
En toch was daar iets geweest vandaag, dat zij naast Emilie gaand, schouwend in
haar geluk, gevoeld had als een leegte en onbevredigdheid. Ondanks hun hartelijk
afscheid had zij met een gevoel van verlichting Emilie's woning verlaten. Ze hadden
gehaast met het eten. Nora moest onmiddellijk op weg.
Carel had haar weggebracht.
Het was een overwinning op zijn luiheid, en Nora had geplaagd:
‘Drink jij je koffie maar in vrede, Carel, ik kom er wel alleen...’ milie geef hem
eens vrij....’
Maar Emilie lachte slechts even, en hij had correct, haar vergezeld.
Voor alles kweekte Emilie zijn beleefdheid, tegenover de haren.
Door de menschenvolle straten, waar nog de warmte hing, en vele paartjes
opdrongen na het sluitingsuur van de kantoren, was hij aan haar zijde gegaan.
‘Hoe laat ben je nu thuis?’
‘Ruim negen uur op Beresteijn.’
‘Benauwd 's avonds in de stad.’
‘Ja. Wandelen jullie nooit 's avonds?’
‘Neen. Zoo weinig an, hé. Als je nu in den Haag bent, ga je naar Scheveningen,
daar zit je goed. Je ziet wat en je spreekt er een mensch....’
De conversatie tusschen hen beide vlotte niet best. Zonder Emilie ging het
heelemaal niet.
‘Papa en Fee treffen 't best,’ begon Nora, na een pauze opnieuw. Ze vond het nog
altijd moeilijk hem tot een der hunnen te rekenen, van intieme dingen sprak ze hem
nooit.
‘Amuseeren ze zich?’
‘Ik geloof van wel. Maar daar was 't nu niet bepaald om te doen.’
‘Ik vond het er vreeselijk,’ zei hij, geringschattend als terloops. ‘Ik was blij, toen
ik er weg kon. Trouwens 't was onvermijdelijk, dat ik meeging. Alleen hadden ze 't
niet gebolwerkt....’
Nora voelde haar oude ergernis om zijn meesterachtige zelfgenoegzaamheid in
zich zieden. Maar ze hield zich in.
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‘Als je weg wilt gaan,’ opperde zij, toen ze samen heen en weer drentelden langs
den klaar staanden trein.
‘We hebben nog tien minuten, als 't vijf is, installeer ik je.’
Nora had pakjes. Hij schikte ze voor haar in 't net.
‘Denk je eraan, om de druiven te vragen? We moeten ze voor Dinsdag hebben,
als we menschen krijgen.’
Hij bleef voor de leege coupé staan, waar Nora zat al in 't raamhoekje.
Ze knikte bevestigend.
‘Ik zal 't Grootmama vragen, ja,’ zei ze, hem even latende voelen, wie over de
vruchten op Beresteijn te beschikken had. ‘Druiven voor Emilie's diner, Dinsdag...’
‘Alleen Oom en Tante van Heijmerduinen, maar Emilie wil het natuurlijk graag
netjes hebben....’
‘Ja.’
‘Adieu Nora, complimenten op Beresteijn.’
‘Carel.’ Ze drukte zijn hand door 't portier, zag hem na, 't volle perron over, naar
den tunneltrap. Zijn licht zomerpak sloot nauw om zijn zwaar postuur. Zijn stroohoed
stak boven iedereen uit. In 't gebaar, waarmee hij zijn cigaret aanstak, en de lucifer
achteloos van zich afwierp, was 't nonchalant-pendante, dat heel zijn persoon
kenmerkte....
Nora bleef stil zitten, overleggend in haar hart, hoe 't deze man was, die Emilie
zich uitverkoren had, hoe zij trotsch met haar voldaan lachje, de geschenken en
verrassingen als bewijzen van zijn liefde, haar zuster uitgestald had.
Emilie had zich dan 't levensgroote verworven, een eigen haard, een man die haar
liefhad.....
Nora staarde over de duisterende weiden, waarachter rozig de zon gedaald was.
Was dat voor Emilie de hoogste bevrediging, zoo verwend en vertroeteld te worden,
door dien zelfgenoegzamen jongen, die zij kneedde in haar hand, als was? Wonderlijk,
dat je als zusters zoo dicht bij elkaar stond en tóch zoo ver verwijderd.... Emilie en
zij waren altijd zoo verschillend geweest. Naast Emilie met haar placiden hoogmoed,
had zij, met haar heftige begeerten en onvervulde verlangens zich als een struikelend
kind gevoeld... Zij had haar wat dikwijls benijd om haar gemakkelijke levensopvatting.
Opeens zag zij Emilie, als kind, door iets lekkers over alle verdrietelijkheden des
levens heengeholpen.
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Zij Nora, had nooit door anderen getroost kunnen worden. Door vlagen van drift en
wanhoop kwam zij eindelijk tot bedaren, en ze hadden haar een lastig kind genoemd.
‘'t Lastigst voor zichzelf.... altijd,’ dacht ze nu.
Emilie had niet als zij te strijden tegen hemelhooge machten, waar ze niet tegen
op kon....
Het vloeide haar alles effen, bijna ongemerkt toe....
Maar had zij ooit begrip ervan gehad, welke hoogtepunten van geluk er in de
wereld waren? Zij had nooit gekend Nora's bergen van opjubelende vreugde. Ze had
ze ook niet begeerd.
Ze was volmaakt tevreden met haar part, dat het haar alles ruimschoots gaf. Ze
had haar eischen altijd minder hoog gesteld, en zij kende niet de pijn van Nora's
grauwe ellende.
In de leege coupé die haar voerde door 't vredig avondlandschap heen, zon Nora
over 't verschil in hun beider naturen en de armoede die er school in Emilie's
welverzekerd geluk, waarvan zij zelf geen vermoeden had.
Nora dacht, zij zou niet met Emilie willen ruilen. Het scheen haar toe, of 't leven
haar in zijn onthouding grooter schatten had geopenbaard. De armoede van heel een
leven woog immers op, tegen de enkele brokstukken, die haar deel waren?
Zij die niets had, en toch rijk was.... Om haar mond sloop een warmen glimlach,
en haar oogen zagen wijd de grijze avondlucht in, waar tegen de telegraafdraden
voorbijschoten in schichtige rijzing en daling.
‘O,’ dacht ze, ‘het leven was schoon en diep, vol wondere geheimen, voor wie
was ingegaan in dat land waar geleden wordt, maar dat toch vol ongekende
heerlijkheid is....’
Het was donker toen ze op Beresteijn aankwam. Haar oogen knipten tegen 't helle
licht in de tuinkamer waar Grootmama wachtte, verlangend iets te hooren van Emilie.
Nora's stem die opgewekt verhaalde, vulde de heele kamer op eenmaal. Emilie
had er best uitgezien.... Dinsdag eten Carels Oom en Tante er, mocht ze dan wat
druiven sturen?....
Grootmama vond het alles goed. Ze genoot van Nora's opgewekt geluid, die 't
simpele gebeuren van den dag zoo levendig schilderde. ‘Grootmama, u hebt geen
idée, wat een waardige gastvrouw Emilie was!’ Grootmama's oogen glansden.
Emilietje scheen volkomen op haar plaats....
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Op de tafel ontpakte Nora de bestellingen, die zij uit de stad had meegebracht.
De opgewekte stemming dreef licht naar haar hoofd. Ze voelde zich zoo blij weer
terug te zijn, als na een lange afwezigheid.
Uit het buffet dook ze de beschuiten en vruchten op en met een blije glanzing in
haar oog, zat ze over de oude vrouw, honderd uit babbelend, al maar over Emilie,
en zij wist het niet, dat haar luchtige woorden welden uit den zonnigen rijkdom van
haar eigen hart.
Het was later dan gewoonlijk, toen zij en Grootmama naar boven gingen. Nora
met haar mantel over haar arm, voerde zachtjes Grootmama omhoog, als ze gewend
was te doen.
Op haar kamer stonden de ramen open en de gordijnen woeien luchtig naar binnen.
Nora sloot ze. De avond was koel en stil. Er was geen geluid in 't donkere park, en
't kwam Nora voor, of er iets bizonders zuivers en gewijds lag in den wijden
hemelkoepel boven 't afgelegen Beresteijn.
Het was nu nog eenzamer dan anders op Beresteijn. Grootmama en Nora misten
beiden den majoor, om wiens hulpbehoevende persoon zich heel den dag aller zorgen
en aller gedachten samen trokken.
Het scheen of de dagen hun inhoud en alle handeling het middelpunt verloren had.
Het was zoo leeg, zoo ruim in de kamers, waar zij zijn groote rolstoel miste, en
ook Fee's vlindervlug figuurtje niet in- en uitging. Aan tafel zaten Grootmama en
Nora wijd uit elkaar geschoven en 't gesprek, dat alleen van hen beiden komen moest,
taande.
De geruischlooze najaarsdagen vergleden buiten met stillen weemoed. In 't park
werden geen vogels meer gehoord, asters bloeiden in late weelde en van de boomen
plofte zoo nu en dan met zacht geritsel van 't al dunnend blad, een overrijpe peer.
De wingerd om 't koetshuis kleurde, en als de zon doorkwam, vonkte die gevel van
vurig rood. Dan scheen opeens de stille voorbereiding van de natuur onnoodig, werd
het weelderig en warm, toch anders dan in den vollen zomer. IJle herfstdraden
doorsponnen de lucht. In 't boschje lagen de paadjes vol blad, dat geruischloos los
liet en naar beneden woei.... In de omgeving van Beresteijn vielen jagers schoten en
onder de boomen achter 't huis zocht Nora naar de eerste noten.
In den langzamen gang der dagen was de herinnering aan vroeger, aan haar
kinderjaren.....
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Van Fee kwamen opgewekte brieven. Papa schikte zich wel naar de nieuwe
gewoonten, de afwisseling maakte hem meer opgewekt, levenslustiger.
Voor Fee zelf scheen 't heele verblijf een verfrissching te zijn, zóó luchtig en
vroolijk gewaagde zij van alle wedervaren, met een tikje overmoed wippend over 't
dagelijksch gebeuren heen. Nora glimlachte om die toon zoo ongewoon van Fee, en
zij onderscheidde in haar brieven, hoe Fee thans zorgeloos kon genieten, wat zij thuis
niet had gekend. Wel deed het haar goed eens verlost te zijn uit den dagelijkschen
zorgengang op Beresteijn die zij toch zonder één klacht, zonder ooit in schijn iets
anders voor zich zelf te begeeren, had volbracht.
‘Fee...’ dacht Nora, stil peinzend voor zich heen, als zij en Grootmama in den laten
herfstmiddag over elkaar, in den steenen koepel zaten, die Grootmama's
lievelingsplekje was.... ‘Wat zou het leven nog voor Fee inhouden?’
Zou 't niet kunnen zijn, dat er voor haar gezorgd werd, zooals zij altijd voor anderen
had gezorgd?
In lichte phantasiën dreven haar gedachten af, zij kon tegenwoordig droomen als
Fee zelf, en zij bouwde zich luchtkasteelen, broos en teer, die voor de werkelijkheid
uit een vielen.
Een eenvoudige vraag van Grootmama rukte haar plots uit die wondere webben.
‘Is 't nog geen vier uur, Nora? Me dunkt, Willem is laat vanmiddag met het
theewater.
‘Nog niet heelemaal vier, Grootmama.’
De ijle, wondergekleurde beelden weken voor een oogenblik. Door de struiken
speelden de late zonnestralen.... De lucht spande dun en klaar boven de wijde velden.
Het was heel helder, tegen de verre horizon teekende zich de gekleurde lijn van een
rij boomen af; in de stilte klonk het geblaf van een hond, die de aardappelrooiers bij
zich hadden op 't land.
Grootmama's oog staarde in de verte.
‘Het uitzicht is hier altijd even mooi,’ zei ze.
Langzaam vorderde 't werk in Nora's hand, vele gaatjes aaneenrijdend, eenvormig
als deze stille Septemberdagen.
Grootmama breidde, zóo nu en dan sloeg ze een oog in een blaadje, dat de post
juist gebracht had, voorzichtig sneed ze open, wat dichtgevouwen zat. Nora kon
beangstigend stil wezen en dan bij buien zoo luidruchtig, dat had ze altijd gehad....

Groot Nederland. Jaargang 20

325
Over 't kiezelpad kwam Willem met de theestoof.
Grootmama ruimde op tafel een plaatsje voor 't theeblad, en even was daar stille
bedrijvigheid, terwijl Nora de thee zette, en korte opmerkingen over en weer vlogen.
‘Ik wil toch zoolang 't zulk goed weer blijft, eens met je naar mevrouw van
Bijlenvoet rijden, kind...’
‘Best, Grootmama.’
‘Dat kunnen we dan misschien Donderdag doen. Of morgen?’
‘Morgen moet Willem de pruimenmanden verzenden.’
‘O, ja.’
‘Maak jij de adressen klaar?’
‘Zeker, vanavond.’
‘De thee is heerlijk,’ snoof Grootmama tevreden genietend, boven 't heete kopje
en de afleiding, die haar opwekte.
‘Er was niets van Fee gekomen, wel, vanmiddag?’
‘Nee, Willem bracht de heele post aan U, behalve een brief voor mij.’
‘Uit den Haag?’
‘Ja, van Jeanne.’
Nora voerde nog immer correspondentie met haar Haagsche vriendin, de brieven
uit die omgeving vielen als lichte gekleurde vogels in de eentonigheid van haar dagen,
en zij had soms moeite te bedenken, dat zij 't was, die twee zóó verschillende levens
geleefd had. Nu, September, dan was de stad op zijn prettigst, dan kwamen één voor
één de vacantie-menschen weer terug, de winkels étaleerden de eerste najaarssnufjes,
met nieuwe opgewektheid werd het komende seizoen voorbereid. Je sprak mekaar
na lange afwezigheid weer.... En 't bosch was mooier dan ooit, in zijn hersftgoud....
Cursussen openden en overal was leven en vervulling.
‘....We wachten nog altijd op je...’ schreef Jeanne.
Een glimlachje plooide om Nora's mond. Jeanne's brieven, vol van den seizoensolist
van 't Kurhaus, door het publiek verwend, de amusementen op Scheveningen, praatjes,
heele en halve geheimen, die in hun kennissenkring de rondte deden, de tentoonstelling
in Pulchri, waarvoor zij haar te lokken poogde, schoon met een flits van herinnering
Nora terugvoerend naar dat bonte leven, dat plotseling weer voor haar open lag,
wekten geen verlangens bij haar.
Het scheen haar toe, of zij dit alles achtergelaten had in een land, waardoor zij
eenmaal getrokken was, op reis naar beter. En terwijl
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Grootmama met haar zacht-eentonige stem, waarnaar 't toch prettig luisteren was,
verhaalde van lange jaren geleden, immer weer zich verdiepend in die oude souvenirs,
die zij ophaalde en haar kleindochter voorhield, als oude welbekende platen, waarvan
zij liefdevol het stof veegde, opdat zij beter de kleuren zouden zien, waren Nora's
gedachten lang weer weggegleden van 't kleurrijk beeld uit Jeanne's brief.
Haar blond hoofd boog dieper over haar werk heen. zooals haar ziel boog in
dankbaarheid, dagelijksch dieper, voor deze wonderschoone herfstdagen, waarin 't
jaar tot rijpheid kwam. Zij kwamen en gingen met den glimlach van 't stil geluk, en
één voor één, borgen zij in hun zacht verglijden, het geheim van haar leven. Zij gaf
zich geen rekenschap waarheen dit voeren ging en zij wachtte af, ademloos.
Een achteloos antwoord slipte haar telkens van de lippen, terwijl Grootmama
voortpraatte, de oude vrouw, en haar kleindochter, in schijnbaar overgegeven aandacht
over haar, beiden starend in iets, dat alleen de eigen oogen zagen, schoon hun bleeke
woorden er aan raakten.
En als dan 't late middaguur de schaduwen lager vallen deed, de zon minder warm
werd, en Willem 't theegoed weggehaald had, deden zij samen een wandelingetje
door de paden van 't park. Grootmama's kleed sleepend over de droge kiezels. Nora
droeg 't werkmandje, en ze telden de enkele late rozen, die nog in deze mooie dagen
ontloken waren.
In de eetkamer stond, in kille schemer, dan de schaduwzijde van 't huis gelegen,
de tafel voor hen beiden gedekt.

XI.
Daar was een brief van den majoor, die hij Fee gedicteerd had. Na een verblijf van
drie weken kon hij wel eenige verbetering in zijn toestand constateeren, schreef hij,
althans de kuur deed hem wel goed, en op advies van den daar aanwezigen geneesheer,
dacht hij zijn afwezigheid met nog eenige weken te verlengen. Fee van haar kant
was niet ongenegen, dien tijd nog bij hem te blijven....
De brief was kort en zakelijk gesteld, wonderlijk deden de afgepaste scherpe
zinnen, in Fee's ronde groote letters op 't papier geworpen aan. Nora las op haar
ellebogen steunend den brief, aan Grootmama gericht, haar over tafel toegereikt.
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‘U wilt u wel belasten, hiervan mededeelingaan dr. Stronckte doen..’
‘Ik ben heel blij,’ vond Grootmama tevreden. ‘'t kort den winter zoo voor hem op,
op deze manier, en misschien..... een tijdelijke verlichting..... Fee schijnt ook heel
tevreden met het plan.
Wil jij misschien vandaag eens bij den dokter aanloopen?’
‘U kunt hem ook een briefje schrijven,’ ontweek Nora, allen schijn van opzet
steeds vermijdend.
‘Ik dacht, 't is vriendelijker als je zelf gaat, vooral omdat Papa verzocht hem over
een en ander te praten.’
‘Goed dan,’ zei Nora overwonnen.
In de broeiende serre, waar achter de neergelaten rolgordijnen een wesp zoemde,
hinderlijk en onafgebroken, dreef Phine Stronck, zonder opzien de naald door een
katoenen jongensblouse in haar schoot. Telkens pastten haar vingers voorzichtig de
scheur op elkaar. Streepje op streepje. Zoo zag je er 't minst van, maar de jongens
moesten toch leeren wat netter te zijn op hun goed. Zoo jammer van 't nieuwe pak.
Maar Frits wilde tegenwoordig in alle boomen klimmen, en, natuurlijk, Jaap er achter
aan.....
Een glimlach van verteedering sloop om Phine's mond. Jaap streefde in alles
getrouwelijk Frits voorbeeld na, en alle stoutmoedige toekomstplannen, aan Frits
verbeeldingrijk brein ontsproten werden grif door Jaap nagepraat.
‘Als ik groot ben, maak ik een ko-los-saal schip,’ verklaarde Frits, ‘en daar reis
ik de wereld mee rond.’
‘Ik ook, ik neem een reusachtig schip,’ blufte Jaap, zoo mogelijk alle afmetingen
nog overtreffend.
‘Maar eerst word ik conducteur op een tram en koetsier van een omnibus....’
‘Ik ook, van een omnibus.’ Jaap bleek altijd gewillig zijn carrière weer te
veranderen......
Een paar vliegen, met dit mooie najaar veelvuldig weer te voorschijn gekomen,
draaiden ergerlijk om haar hoofd, zetten zich voortdurend op haar werk. Ze jaagde
ze weg. 't Was toch nog warm..... en ze stond eens op om de serredeuren wijder uit
elkaar te schuiven.
Door 't achterhekje reed juist haar man den tuin binnen. Jaap triomfantelijk stepte.
Een oogenblik later boog Jan zijn hoofd onder de marquise, en trad de serre binnen.
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‘Ben ik niet vroeg vanmiddag?’
‘Prachtig, en ik heb thee.’ Ze stond op om hem te bedienen, en hij keek,
achterovergeleund in zijn stoel, naar haar op en neergaan bij de theetafel.
‘Zijn er geen boodschappen voor me gekomen?’
‘Niets. Moet je nog uit?’
‘Ja, ik ga zoo dadelijk weer weg.’
Phine deed hem een verhaal van de meid, die brutaal geweest was.... ‘Toen ik ziek
was, is ze zoo gewend geraakt, alles zelf te regelen, nu denkt ze nog in alles haar
eigen zin.....’
‘Daar zal 't van komen, ja,’ gaf hij verstrooid toe, zijn thee roerend.
Hij maakte zich op 't oogenblik geen heldere voorstelling van haar verhaal, Anna
de bijdehandte, die als een dragonder door zijn huis ging.... Gewoonlijk stak hij den
gek met de staaltjes van haar onbedrevenheid, die Phine hem aanbracht. Zijn hartelijk
lachen haar ergernis verdrijvend. Hij had altijd de zonzijde van alle dingen gezien,
en vanaf den tijd, dat hij als gymnasiast bij Phine's vader, den rector, in huis gekomen
was, door zijn ouders naar 't kleine provinciestadje gezonden, om daar beter aan 't
werk gehouden te worden, had zij geleerd naar zijn oordeel op te zien. In die
omgeving, waar de vader, plichtgetrouwe werker, zijn kostjongens strak hield als
recruten, de moeder van den ochtend tot den avond bezet was met de zorgen van het
voor haar krachten te groot gezin, was Phine als schoolkind tusschen de jongens
opgegroeid, zij en de broertjes even streng onder discipline gehouden, als de vreemde
jongens, die in hun huis werden opgevoed, die er kwamen en gingen, en
onafscheidelijk verbonden bleven aan alle herinneringen van haar kinderleven. Toen
zij een klein meisje was, was ze bang geweest om in de lawaaïge leerkamer te komen,
waar de jongens stampten en floten, en vochten, als vader er niet was, waar ze haar
plaagden of in hun spel betrokken en overlaadden met lekkers, als ze thuiskwamen
na vacanties. Later leerde ze ook haar huiswerk maken tusschen de jongens in. Ze
kende hun ondeugende streken, begreep hun afspraakjes en speelde met ze mee. In
hun plannen werd zij betrokken, en als er straf werd uitgedeeld kreeg Phientje zoo
goed haar deel, als zij. Phine was hun kameraad. En toen zij ouder werden bleef
Phine in huis hun aller vertrouwde. Zij vocht niet meer met ze, maar zij bleef hun
zusje, hun voorspraak bij den ‘baas’, hun raadgeefster als 't er op aankwam uit
moeilijke verwikkelingen te geraken. Zij
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stopte hun handschoenen en naaide knoopen aan, wist van ieder 't uur van zijn
extra-les of repetitie te onthouden en voor den laatkomer had Phine altijd iets van 't
lekkers, dat er dien middag gegeten was, bewaard. Met haar ernstig plichtbesef
moederde ze over hen allen. Nu nog, als ze hun namen hoorde noemen, of in de
courant zag staan, alle lang afgestudeerd en als rechters, dokters of leeraren over 't
land verspreid kon zij, met een glimlach, ieders eigenaardigheden uit dien tijd zoo
duidelijk terugzien. Maar onder die jeugdherinneringen, was één beeld, dat duidelijk
naar voren schoof. Voor Jan Stronck had Phine altijd een bizondere voorkeur gehad.
In den grooten kring van jongens, die allen schertsten, praatten en hun onrijpe theoriën
breedsprakig uitstalden, had zij geleerd, met stil ontzag naar Jan Stronck op te zien
en zooals Jan de dingen zeide en vond met zijn natuurlijken eenvoud, zoo zag Phine
ze ook. Tusschen den luidruchtigen blonden knaap en 't bescheiden rectors dochtertje
ontstond een stil bondgenootschap. Bij alle geschil stond Phine onvoorwaardelijk
aan zijn zijde, als er geplaagd werd nam hij 't vanzelfsprekend voor haar op.
En hij was haar zorgenkind bij uitnemendheid. Meer dan voor een der anderen,
beefde haar hart voor hem bij de overgangsexamens, straalde ze van voldoening als
hij 't gehaald had. Hij kon zoo goed, maar hij liet zich afleiden.... Als hij slecht
gewerkt had, vermaande ze hem. Ze was zijn geweten en zijn geheugen, bergde zijn
rommel op, en voorkwam iedere kleine nalatigheid, die hem in onaangenaamheden
met haar vader brengen kon. Gebeurde het een enkelen keer dat Jan apart geroepen
werd in de rectorskamer, diens barsche stem door de dichte deur gehoord werd, dan
zat Phine met kloppend hart op den trap te wachten, een en al medegevoel en
erbarmen, maar als hij dan bij haar kwam, en ze hem den biecht had afgenomen,
verweet ze: ‘Je hebt het er zelf naar gemaakt, ik had het wel gedacht!’
In zijn dolle streken had ze altijd pleizier, zijn luidruchtige vroolijkheid stak haar
aan, en later dacht ze dikwijls hoe alle zon in haar ouderlijk huis van hem gekomen
was, al voelden zij, wijzer en bezadigder, zich geroepen hem te temperen. Hij nam
haar zorgen als iets vanzelfsprekends, dat bij zijn leven hoorde, maar even
vanzelfsprekend ook was hij altijd bereid haar te helpen, haar te halen als ze van een
partijtje kwam, goedhartig te luisteren naar de moeilijkheden van haar meisjesleventje,
die zij een enkele maal bij hem alleen, luchtte. Dan vermaande hij haar, weersprak,
en lachte de muize-
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nissen weg, en Phine keerde opgelucht en beter toegerust zich weer tot haar plichten.
Hij lachte haar nooit uit, en ze verstond zich met hem beter dan met een van haar
vriendinnen.
Toen hij student geworden was, bleven ze elkaar schrijven. Phine miste hem zóó
in huis, als ze niet gedacht had, ooit een van de jongens te zullen doen. Ze waren dat
heengaan immers gewend, en 't gebeurde altijd, als een paar met goed succes
eindexamen hadden gedaan, namen nieuw-aangekomenen de oude plaatsen weer in.
Jan Stronck plaats bleef altijd ledig..... op haar verjaardag zond hij haar boeken, of
een ander cadeautje, zooals hij ook aan zijn zusters deed, en geen vermoeden had
hij van de waarde die Phine aan zijn geschenken begon te hechten. Een enkele maal
kwam hij in 't kleine stadje den rector en zijn vrouw nog eens bezoeken, dan vond
hij ook tegenover Phine den ouden toon weer. Zij haalde tal van herinneringen en
kleine gebeurtenissen-voor hem op, wilde hooren van wat hij thans beleefde, en hij
voelde met een streeling van zijn jongens ijdelheid haar belangstelling in alles wat
hem betrof, onverflauwd. Toen haar vader, de rector, plotseling gestorven was,
dromden de oud-leerlingen naar 't groote huis, dat een stuk van hun jeugd bewaarde.
Met ernstige gezichten gingen zij door de kamers, die van hun woelig rumoer
weerklonken hadden, de drempels, door hun voeten kaal gestift, de posten van de
kamers boven ontsierd door heimelijk ingesneden namen en initialen, en daar was
een flits van dierbaar-herkennen uit die vervlogen dagen. Op dien éénen begrafenisdag
was 't toen weer heelemaal als vroeger, tusschen die velen hoorden Jan en Phine bij
elkaar, zijn goedhartige deelname was haar steun. Toen Phine en haar moeder in een
kleiner huis getrokken waren, waar ze stil, eentonig en in rouw bleven voortleven,
dreef Jan Stronck's goede hart hem, de beide vrouwen van tijd tot tijd eens op te
zoeken. Heel Phine's wezen richtte zich naar die enkele bezoeken. Hem vertelde ze
van de zorgen in hun huis. Moeder's gezondheid die achteruit ging, Henk haar jongste
broer, die niet best oppastte den laatsten tijd. Frits de oudste, zoo ver weg altijd in
Indië. Zij zelf was onderwijzeres geworden op een roezige dagschool.... Terug in
zijn eigenbestaan, dacht hij dan soms nog aan Phine, voor wie de laatste jaren zoo
vreugdeloos vergingen. Haar brieven bleven komen, met een gelijkmatigheid die
nooit faalde, en toen geregeld begon hij ook, om de vier weken een Zondag uit te
sparen, dat hij zijn bezoeken naar 't stadje van zijn schooljaren richtte.
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Hij was alles wat ze had, dat voelde hij wel. Een half jaar voor den dood van haar
moeder had hij haar gevraagd, 't Bracht voor hem geen groote verandering, 't leek
een voortzetting van wat immer geweest was, Phine had altijd bij zijn leven gehoord,
't was zoo vanzelfsprekend, dat hij haar voor goed aan zich gebonden had. Hij had
nooit andere illusies gehad. Zijn druk bezet leven bood hem geen gelegenheid omgang
met anderen te hebben, en hij was dankbaar voor de tevreden rust van zijn huiselijk
leven.
Wonderlijk dat hij tegenwoordig zoo dikwijls aan dat alles denken moest.
Phine had haar werk weer opgenomen, de dokter staarde over zijn thee, den tuin
in. Jaap's schel stemmetje klonk van buiten: ‘Heb je noten bij je?’
‘Nora,’ zei Phine opstaand om haar tegemoet te gaan.
Nora's wit frguurtje was al onder de marquisekap.
‘Mag ik binnenkomen?’ Jaap hield den zak met noten hoog, ze klaterden op de
serre-vloer. ‘Vijf-zes-acht, wat een boel heb je er!’
In de droomerig-stille serre ratelden op eenmaal de stemmen druk.
Op den grond verdeelde Jaap de noten, met een ernstig gezichtje, in vieren, zijn
beide volle handjes daalde in Phine's schoot. ‘Als je blieft moeder.’ Ze streek hem
over zijn bolletje, haar aandacht even afgeleid van de verhalen over Nora's vader en
zijn kuur daarginder.
Nora's stem ging hoog raffelend over haar heen, en zij zag Jan's hoofd
belangstellend naar voren gebogen, eenenal aandacht. Er scheen op dit oogenblik
geen interessanter mensch dan de oude heer van Beresteijn, zooveel hadden ze over
hem te praten. En Nora beschreef 't leven van Grootmama en haar zelf samen op 't
groote Beresteijn, waar ze elkaar kwijt raakten in de leege kamers....
En zij lachten om die dwaze voorstelling.....
‘Wil je nog thee, Nora?’
‘Hèb je nog?’
Ze noemden elkaar Phine en Nora tegenwoordig, zooals zij ook steeds Emilie en
Fee gezegd had. In het dagelijksch leven was Nora tegenwoordig geen zelfzame gast
meer. Phine zag haar steeds met blijdschap tegemoet. Na dien eersten keer dat Nora
gekomen was, en zoo natuurlijk en gemakkelijk tusschen haar en de kinderen gezeten
had, zich gevend met denzelfden eenvoud, die Fee zoo bemind maakte, had Phine
haar verzocht terug te komen. Schoon 't
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in 't begin scheen, dat Nora niet erg willig was, op die invitaties in te gaan, had zij
toch in den laatsten tijd de gewoonte aangenomen, van tijd tot tijd bij haar binnen te
loopen.
Ze kwam er met vruchten en bloemen van Beresteijn, speelde met de kinderen,
en had altijd wat nieuws te vertellen.
Er ging iets frisch van haar uit, en Phine die zich in het dorp nog altijd een vreemde
voelde, was blij met de onderscheiding van die vriendschap.
Zij wist het niet hoe Nora, het verwende, begaafde kind van weelde kwam in haar
huis, om zich iets te halen van 's naasten rijkdom. Geen vermoeden had Phine ervan,
hoe het lage witte doktershuis, onder de hooge boomen, een tempel was voor Nora,
die zij altijd schroomde zonder voorwendsel te betreden. Maar daarbinnen was 't
alles zoo gewoon op eenmaal, zoo natuurlijk en alledaagsch, en Phine bood haar zoo
eenvoudig een plaats in haar woning, dat Nora zich op eens heel rustig voelde worden.
Opgewekt kon zij dan schertsen en praten met Phine, van haar belangen, en als zij
heenging, voelde zij zich zuiver gestemd, gesterkt door het besef van Phine's schuchter
geboden genegenheid.
Zij vond altijd Phine alleen en bijna was zij teruggekeerd, toen zij onverwacht hen
beiden op dit middaguur trof. In haar verwarring had zij toch nog intijds zich haar
boodschap bezonnen, die ditmaal in het bizonder hèm geldend, haar komst
rechtvaardigde.
In drukke, onafgebroken zinnen kweet ze zich van haar opdracht. In de vlugheid,
waarmee zij van 't eene onderwerp op 't andere oversprong, school de vrees voor een
zwijgen, dat zij niet aandurfde. Al radder ging haar stem en Phine trok haar
wenkbrauwen hoog, als in lichte bevreemding....
Van Jan was al 't verstrooide afgegleden. Phine zag met verbazing, hoe vroolijk
hij op eenmaal werd. Zijn stem was diep en donker, en zijn lach schoot op boven het
roezig gepraat, om een dwaas verhaal van Nora.
Zij hadden zooveel te zeggen, alles bleek een à propos, de antwoorden vulden
elkaar aan, het scheen dat ze elkaar dagelijksch spraken.... Hoe wist Jan alles, van
haar en zij van hem? tobde Phine. Haar eigen tong voelde zij als verlamd, maar zij
merkten niet op, haar stug zwijgen, zij scheen voor hen beiden een totale
overbodigheid en bezeerd zocht Phine, van waar was dat gekomen? en hoe stak haar
dit opeens, zóó pijnlijk?...
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Nora vertelde van Fee, die daar ginds zóó opgevroolijkt scheen. ‘Ik ben zoo blij,
want ze had het noodig.’
‘Ja, ze had het noodig.’
Weer was er in zijn toon dat onuitgesproken verstaan, dat Phine hinderde. Hij
kende den toestand op Beresteijn beter dan iemand anders en terwijl zijn oogen zich
hechtten aan 't bewegelijk gezichtje voor hem, waarom de blonde haren sprongen,
en de oogen lachten in de zijnen, verrees voor zijn gedachten 't strenge afgelegen
Beresteijn, in de voorname rust van zijn afzondering. Hij zag er de oude vrouw,
langzaam en met waardigheid voortbewegen door de oude diepe vertrekken, waarin
heel haar leven was voorbijgegaan. En hij zag als een lichtstraal en een tegenstelling
in die sombere ruimte het figuurtje van haar oudste kleindochter, die niet paste bij
den schimmelgeur en 't schaarsche licht......
't Was het beeld, dat hem immer voor den geest stond als hij de eenzame
buitenwegen affietste om zijn ver uiteenwonende patienten te bezoeken, Beresteijn
met zijn hooge boomen, overal duidelijk zichtbaar, uit de vlakke omgeving opdook....
Hij aanvaardde dankbaar het wonder van haar plotseling verschijnen in die omgeving,
het scheen hem toe of zij daar gekomen was, enkel en alleen voor hem. En hij genoot
van ieder onverwacht ontmoeten.
‘....Niet zoo hangen, Jaap.’
Hij tilde Jaapje, die op zijn knie klimmen wilde, op de grond, stond meteen zelf
recht op.
‘Moet je weg?’
Zij keken verwonderd beiden naar 't geluid van Phine's stem, dat stroef was. Het
scheen, dat hij zich nu pas weer haar aanwezigheid bezon.
‘Ja, ik ga nog even uit.’
Hij boog kort, koel op eenmaal, en verdween door de kamer.
In de serre stokte tusschen de beide vrouwen, één oogenblik het gesprek, nadat
hij was heengegaan.

XII.
De herfstzon goudde de toppen der boomen, en gleed tusschen de lange rechte
stammen, de boomgaarden binnen, waar de vruchten hel kleurden aan den steel.
Breed spreidden er de appelboomen hun zwaarbeladen takken, waartegen de ladders
stonden. Op het gras
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lagen de geplukte appels in kleurige hoopen en dunner werd het blad....
Er was een verwonderlijke stilte onder den wijdstrekkenden hemel, die klaar en
ijl was, en waartegen de gekleurde lijn van een verre boomenrij, broos afstak.
Over de leeggehaalde bouwlanden vielen de gouden stralen en over de bieden aan
de slootkant die luchtig bogen.
Onder den ijlen stralenden hemel gingen Jan Stronck en Nora op het smalle
landpaadje, dicht naast elkaar. Ze hadden elkaar niet gezocht, en toch vonden ze
elkaar altijd weer. Als een verrassing dook de een voor de ander op, en als zij er
waren, scheen 't hen beiden niet meer dan natuurlijk dat zij elkaar getroffen hadden.
Zij toonden geen bevreemding meer, dat zij elkaar elken dag opnieuw ontmoetten,
als bij stilzwijgende afspraak.
Zij wisten dat zij niet anders konden.
En iederen dag was daar de helle glanzing in hun oogen, die zij niet voor elkander
verborgen. Zij vonden 't van zelfsprekend, dat zij daar naast elkander gingen en
spraken van gewone dingen.
Er was niets in hun beider levens meer, dat ze niet van elkander wisten en
dagelijksch groeide de waarde van dit samenzijn. Zij werden niet moede van te
luisteren naar den klank van elkanders stem. Hun stappen regelden zich naar elkander
en in gebogen aandacht neeg zijn hoofd naar haar omlaag. Heel de dag met zijn
onverschillig gebeuren, viel voor hen weg, zij wisten slechts, dat het goed was, zóó.
Naar dit oogenblik hadden zij uitgezien als naar iets kostbaars dat, hij uitspaarde op
zijn dagdrukte, Nora jachtte ernaar heel den langen dag, dat ze de uren voortjoeg,
zinnend op 't voorwendsel, waarna zij na 't eind van iederen langen middag de deur
uit glippen kon. Zij deden elkaar geen vragen. Zij namen 't slechts als hun recht, als
het eenige dat waarde had, in hun leven.....
Zij wisten het beiden, schoon zij 't niet uitspraken, schroomend voor het woord
dat hen scheiden zou.
Om hen heen stond de stilte van den herfst, met zijn wondere belichting, en zijn
lange schaduwen, die tot weemoed stemmen.....
Voor hun gretig verlangen was de tijd te kort.
En als zij uiteengingen stonden hun oogen ernstig, terwijl hun monden lachten.
Zij spraken een luchtig vaarwel en hun handen lieten los.....
Maar hun oogen hielden elkander vast, en hun angstig vorschende
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zielen schenen elkander te naderen met het onuitgesproken, toch immer aanwezige:
‘Hoe lang nog?’
Ze klampten zich vast aan 't besef dat ze elkaar niet missen konden.
En in hun groet lag het ‘tot morgen’ besloten.
‘Morgen’ was een nieuwe belofte....
Een oogenblik stond Nora voor 't hek van Beresteijn stil en zag den langen zich
verwijderenden mannenfiguur achterna. Ze kende alles van hem nu: zijn even gebogen
houding zou ze uit duizenden hebben herkend, de golf van zijn blonde haar, 't beweeg
van zijn handen, de opslag van zijn heldere oogen, waarin de zonnige lach was voor
háár.....
Eindelijk keerde ze zich om, en ging de laan in.
Als zwijgende wachters stonden de hooge boomen. Zij schenen als reuzenrechters
neer te blikken op Nora's wit figuurtje, dat ijlings tusschen hun schaduw doorschoot.
Zoo hadden ze vanaf hun ernstige hoogte op haar neergezien toen zij als een opstandig
kind de stilte van hun lanen had gehaat, hartstochtelijk had begeerd weg te komen
van hier. Zoo zagen ze haar weer, met den glans in haar oogen en den lach om haar
mond, nu dat ze teruggekomen was, en 't leven kende. Immer veroordeelend. Nora
huiverde. Onder 't hout was 't kil, beklemmend, en ze repte naar huis. ‘Ben ik slecht?’
dacht ze. ‘Is 't slecht wat ik doe?’

XII.
Begin October had de majoor en Fee thuisgebracht.
In de tuinkamer waar de stilte Nora soms benauwend toegeschenen had, in de
laatste weken, hadden op eenmaal de stemmen luid en levendig geklonken. De majoor
was zoo opgewekt teruggekomen, als zij hem in lange jaren niet gekend hadden. Hij
zat daar, tevreden op zijn oude plaats, en de wijze waarop hij van zijn wedervaren
verhaalde, bracht voor haar herinnering op eenmaal de jaren terug, dat zij als kind,
ongemerkt had zitten luisteren naar wat hij en Grootmama bepraatten, en zij stil, had
gewenscht, die wereld te kennen, waarvan zij spraken. Emilie en Carel waren
overgekomen om de reizigers te begroeten. Papa en Fee brachten met hun verhalen
een stukje mee van dat leven, dat zij daargindsch hadden achtergelaten, en Grootmama
schikte dien middag de plaatsen aan tafel, verheugd dat zij zoovele dierbare gezichten
weer om zich heen had.
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Later op den avond hielp Nora Fee met het uitpakken van de koffers. Zij hadden
beiden behoefte gevoeld, weg te komen van beneden, en toen Fee naar boven was
gegaan, slipte Nora haar achterna de kamer uit. Ze hadden elkaar gezocht, tusschen
de anderen in, met het verlangen, zich tegenover elkaar uit te praten, maar boven op
Fee's kamer, waar 't nog hol en ongezellig was, bleef 't toch haperen. Ze konden er
niet over heen komen en zij voelden 't beiden, dat ze elkaar onder druk en
onverschillig gepraat uitweken. Nora zat op het bed, dat Fee vol laadde met bergen
van kleurige blouses en japonnen, gekreukt, gedragen... de tastbare herinnering aan
't voorbije elk met zijn speciale beduidenis, zooals ze daar lagen. Fee, achteloos,
deed nog een enkel verhaal en Nora leunde haar hoofd tegen de ijzeren spijlen van
het voeteneind van Fee's bed, en wachtte op iets, dat ze wist dat komen zou. Fee
wierp een blik op Nora's peinzend, afgewend gezicht en vroeg zich af, of er tijdens
haar afwezigheid iets met Nora voorgevallen was?...
Voor den spiegel zette Fee haar nieuwen winterhoed op. Ze keerde zich half naar
Nora om.
‘Hoe vindt je 'm’?
‘Beelderig.’ Onder den zwart fluweelen hoedrand zagen Fee's oogen donker
glanzend uit, met een uitdrukking die Nora niet van haar kende.
‘Ik moest er toch een hebben,’ verontschuldigde Fee zich, toen heb ik deze meteen
maar gekocht. Er waren vreeselijke dure bij....’
Fee maakte altijd excuses, als ze iets voor zich zelf gekocht had. Deze hoed leek
haar een bijna buitensporige verkwisting.
‘Je hebt groot gelijk. Hij staat je uitstekend.’
Voorzichtig bergde Fee de hoed in den doos.
‘Heb jij nog boodschappen gedaan?’
‘Nee, ik moet nog eens naar Arnhem.’
‘Is er hier nog iets bizonders geweest?’
‘Niets. Ik schreef je trouwens alles hè?’
Nora draaide langzaam de pit van de petroleumlamp naar beneden, die sprietig
stond te walmen. Hoe kon ze spreken van wat de inhoud aller dagen was geweest?
En verder scheen haar alles onbeduidend te zijn geweest, de moeite van 't vertellen
niet waard.
't Scheen haar bovendien toe of 't Fee eigenlijk niet interesseerde, nu......
Haar oogen staarde in den vlam.
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Over den kofferrand gebogen, begon Fee weer te praten vlug op eenmaal.
‘Zeg, heb jij weleens gehoord van die Paul van Heertsema? Hij is eigenlijk een
achterneef van ons.
‘Een zoon van neef Everard....’ wist Nora ongeïnteresseerd.
‘We spraken hem nogal eens daar. Hij jaagde er in de buurt, en liet zich dadelijk
aan Papa voorstellen, toen hij hoorde wie wij waren. Hij komt ook hier jagen. Papa
inviteerde hem. Hij wil Beresteijn zoo graag eens zien. Ik moest hem er altijd van
vertellen.....’
Het was gezegd. Nora wist het opeens. Fee en die neef van Heertsema, dat was 't.
Het ontroerde haar zoo, het eerste oogenblik, dat ze niets zeggen kon, moeielijk
omvattend, wat daar plots voor haar openlag.
‘Ontmoette je hem dikwijls?’ zei ze eindelijk, en ze vond dat haar stem verraadde,
dat ze begrepen had.
‘Nogal.’ Fee ontpakte een paar laarzen, die ze met alle aandacht bekeek, maar
toen ze opzag was in haar oogen 't licht van blijde herinneringen.
Nora spande haar armen om haar knieën en strengelde haar vingers in elkaar. Een
onwillekeurig gevoel van wantrouwen was haar beslopen tegenover dien onbekende
man, die 't waagde Fee.... Misschien lichtvaardig.... Fee was eigenlijk te goed voor
iedereen, en ze dacht hoe zij strenge eischen aan zijn persoonlijkheid stellen zou....
‘Ik moet hem eerst eens zien...’ ze zei 't hardop, meer tot zichzelf dan tot Fee.
Maar Fee had het toch wel gehoord, er was een teeder lachje om haar mond, toen
ze voorzichtig dikke poes, die haar overal achterna liep, en niet ophield spinnend
langs haar rok te strijken, in haar armen hief, en tegen zich aandrukte.
‘Dat mag je wel,’ zei ze zacht. ‘Maar ik zou toch niet anders kunnen.....’
Nee, dat begreep Nora. Zoo was 't. En zoo kwam 't tot ieder op zijn beurt en 't
voerde bij de een tot geluk, en bij de ander tot smart. Maar anders kon je toch niet.
En je wilde 't ook niet. Het was je eigen onaantastbaar bezit, dat geen invloed van
buiten je ontrooven kon. Het eenige in het leven der vrouw.... Het bleef een oogenblik
stil. Fee was op den kofferrand neergezakt, en haar hand streek liefkozend door den
warmen donzen vacht van poes, die zich in haar schoot had neer- gevlijd. 't Kwam
Nora voor, of Fee op eenmaal veel ouder
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geworden was, en zij dacht, hoe zij wenschen zou, dat het in haar macht was, Fee
gelukkig te maken. ‘Fee, die van ons drieën 't allesbeste verdient’, peinsde ze.
‘Nora, heb jij zijn vader niet weleens gezien?’ vroeg Fee, begeerig op 't onderwerp
door te gaan, en misschien van Nora iets te hooren, wat zij niet wist nog....
‘Eén keer.’ Om haar pleizier te doen, zocht Nora in haar herinnering terug,
bizonderheden van neef Everard, die zij een enkele maal in den Haag ontmoet had,
zonder eenigen aandacht aan zijn persoon te schenken.
Hij was ouder dan hun vader en had een buiten in den buurt van Zwolle. Paul was
zijn oudste zoon.... Meer wist ze niet. Maar Fee kon breedvoerig aanvullen, wat haar
op eenmaal zoo interessant voorkwam, en ze vertelde Nora van de kennismaking
daarginds en van dagelijksch ontmoeten..... Haar herinnering voerde haar scherp, 't
doorleefde weer voor den geest waarvan haar woorden maar een zwak beeld waren.
Dat wat je vertelde, dat was 't niet, en in zichzelf genoot ze ervan, dat de dingen, die
zij als schijnbaar oppervlakkig gebeuren voorstelde, alle, voor haar, hun bizondere
waarde hadden gehad. Zoo als je 't vertelde zoo was het niet, zelf wist je dat het
ànders geweest was, oneindig mooier, en van meer beteekenis.....
Ze waren lang blijven praten boven. Het was Fee, die tot opbreken maande.
‘Zeg moet Papa geen thee hebben?’
Arm in arm daalden ze langzaam den trap af..
In Nora woog op eenmaal, bitter, het besef, hoe zij nooit, als Fee, onbevangen zou
kunnen spreken, van wat haar hart vervulde.
Zij moest 't mooiste, 't grootste dat in haar was, waar iedere vrouw fier op ging,
vertrappen, verschuilen, waardeloos wegstoppen. Zij kon niet met volle handen tot
hem gaan, hem geven de rijkdom van haar jong, warm hart, waarnaar hij hunkerde.
In de verborgenheid van haar eigen ziel had zich 't groote van haar leven voltrokken.
Niemand had er geweten van 't geluk, dat deze zomer als een ontstellende
werkelijkheid tot haar gekomen was. Niemand vermoedde ook wat een zwaren strijd
zij voerde, iederen dag opnieuw dat haar verlangen haar dreef tot hem. Dagelijksch
voelde zij zijn invloed op haar toenemen. Zij kon niet meer buiten hem, en zij wist,
hij kon ook niet meer zonder haar.
Maar waar hij nam 't geluk met de onbezorgdheid van zijn luchtige
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aard, die niet vroeg, niet dacht, zich zonnend slechts in haar aanwezigheid, had zij
met den scherperen blik der vrouw gezien, 't gevaar van deze enkele gestolen
oogenblikken, die hun rijkdom waren. Ze besefte, dat ze niet langer voortgaan
mochten, zóó. Zij konden immers niet lang meer genoeg hebben aan dit weinige,
steeds wilden zij meer..... O 't was niet om haar zelf, zij voelde zich tot alles bereid.
Maar beter dan hij zich zelf kende zij hem. Zij zag de plaats, die hij innam in zijn
gezin. Van de kinderen spraken zij dikwijls....
Niet aan haar mocht hij de ineenstorting van zijn gezinsleven te wijten hebben.
Haar liefde, die zij zoo groot, en zoo zuiver gezien had, mocht niet door haar zelf
bezoedeld worden. En zij had te waken voor zichzelf en voor hèm.
Het was de dagelijksch weerkeerende strijd, die haar afmatte, die haar 's nachts 't
slapen belette. In vertwijfeling zei ze zich zelf: Ze kon niet wat ze moest. Als dan
de dag kwam en de morgenuren verliepen in koortsachtig verlangen, voelde zij
naarmate de tijd voortging, steeds meer haar weifeling verzwinden. Ze had maar één
gedachte meer, ze moest hem zien, en ze gaf weer toe.
Zijn dankbare blik brak haar kracht.
En haar mager gezichtje, dat bleek en vervallen was den laatsten tijd, herwon in
de straling der groote grijze oogen, zijn glans en zijn bekoring Maar dof en kleurloos
als een transparantje, waarachter 't licht gedoofd is, werd het, als de opwinding van
den dag, na 't bereiken van 't hoogtepunt, begon te zakken.
Met moeite hield ze zich op, en om haar mond krampte een voortdurende
zenuwgeeuw.
En door dit alles heen, zag zij, duidelijk het oogenblik naderen, dat zij de kracht
zou hebben, te breken met dit alles, en heen te gaan.
Ze wist dat ze het doen zou. Ze verschoof slechts het oogenblik. Iederen dag, dat
het nog alles bij het oude bleef, beschouwde ze als gewin.
En toch, moest zij gaan, voordat het te laat was....
O, 't was oneindig moeilijk, door je eigen daad, je zelf te berooven van wat het
dierbaarst was in je leven. Alles in je verscheuren, vertrappen tot het waardeloos
geworden was, en te weten, dat je het doen móest.....
En als ze het dan gedaan had, zou daar niets meer zijn in haar leven. Niets.
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Alleen de bleeke voldoening en 't groote leed van je leven, waar je alleen mee was.
Nora huiverde voor zóó'n leven van eenzaamheid.
In de schemerlichte gang keek Fee opmerkzaam in haar bleek gezicht.
‘O,’ zei ze, ‘Nora, je hebt me nog zoo weinig van jezelf verteld. Heb je 't niet
eenzaam gehad, al dezen tijd dat ik weg was?’
Het kwam Fee, die zoo gewend was, in de eerste plaats aan anderen te denken,
bijna als een verzuim voor, dat zij zoo uitsluitend over zich zelf had kunnen praten.
Maar Nora had haar arm al losgelaten. Ze opende de huiskamerdeur waaruit het
lamplicht hen tegenvlood. Voor het schaakbord wachtte oudergewoonte de majoor
op Fee. Nora schikte stil naast Grootmama, werktuigelijk vouwde ze haar handwerk
open, en bekeek de eindelooze slingers van bloemen en gaatjes; 't kwam haar voor
of ze in dien dooden lap steek voor steek een stuk van zichzelf verwerkt had.
‘t' Is bijna af,’ lette Fee, over den tafel op.
‘Ja, 't is bijna af,’ gaf Nora, met een weemoedig lachje toe.
(Wordt vervolgd)
CARLA V. LIDTH DE JEUDE.
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Klankwaarde van het woord.
Er zijn woorden met meervoudige beteekenis, woorden, die verschillende voorwerpen
of handelingen benoemen. Die voorwerpen of handelingen zijn dikwijls zoo
verschillend, dat ze op 't eerst bedenken niets met elkaar gemeen hebben. Bij nader
inzien echter blijkt heel vaak, dat ze samenkomen in één gemeenschappelijke
karakteristiek, en dat die karakteristiek heel treffend verklankt wordt door het
gemeenschappelijke woord, samengreep van zeer uiteenloopende noembaarheden.
Zoo zijn die woorden mooie voorbeelden van de symbolische (letterl.
‘samenwerpende’) waarde van den woordklank, klank bedoeld èn als vocaal èn als
consonant.
Maar die woorden zijn meer dan voorbeelden. Ze zijn ook een mooi materiaal,
waarin we de eigenaardigheid van de natuurlijke klankwaarde in afzonderlijke
consonanten en vocalen (en combinaties daarvan) kunnen beluisteren. Dat dit
beluisteren ons eens in staat zal stellen, de beteekenis van een woord a priori vast
te stellen, zeg ik niet. Er is nu eenmaal ook opzettelijke woordvorming (denk aan
‘technische termen’) buiten vanzelfsche klankwaarde om, er is conventioneel
woordgebruik ook. Maar toch: àls we te doen hebben met een ‘geboren’ woord dat
niet is ‘gemaakt’, àls we, anders gezegd, te doen hebben met een woord dat woord
heeten mag in strikten zin, omdat het ‘geworden’ is en niet alleen geldt als
‘afgesproken teeken’, en àls we de beteekenis van dit woord in levend taalgebruik
vernomen hebben, - dàn kunnen we dat woord ontleden in consonanten en vocalen
of fundamenteele consonantenen vocalencombinaties, om den dieperen,
‘samengrijpenden’ zin zuiver te doorgronden. Zoo zijn woorden met meervoudige
beteekenis getuigen van het ‘vanzelfsche’ karakter van ‘taal’. Ik zie ze ja-knikken
als ik de waarheid belijd die me zoo ter harte gaat: de taal is niet een geheel van
afgesproken teekens, gevoelig wel voor uitwendige invloeden van klimaat en
nuttigheid, maar ‘afgesproken’ toch - neen, de taal is een intuïtieve verklanking,
geboren uit de diepste roerselen van ons menschelijk leven.
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De etymologie kan ons bij 't beluisteren van woorden met meervoudige beteekenis
zeer goede diensten bewijzen. Maar toch alleen als contrôle, of liever vermaning tot
bedachtzaamheid. De populaire woordverklaring b.v. van ‘overlijden’ (over het
aardsche lijden heenkomen) corrigeeren we terecht door op te merken, dat ‘overlijden’
samenhangt met het Middelnederlandsche ‘overliden’ (= overgaan, in een anderen
toestand komen). En daardoor wordt het ons dan duidelijk, waarom we dit woord
liefst in uitsluitend ‘constateerende’ beteekenis gebruiken. ‘Sterven’ gebruiken we
liever als we ook iets emotioneels willen uitdrukken. We zeggen: Christus is aan het
kruis ‘gestorven’, niet ‘overleden’. Maar als de etymologie verband zoekt tusschen
het Nederl. ‘beelding’ en het Engelsche ‘building’ (= bouw, gebouw), dan zal ons
dat niet in 't minst verbieden de klankwaarde van b-l te erkennen zoowel in ‘beelding’
als in ‘building’. Het beeld is een min-of-meer gecompliceerde bol, het eenvoudigste,
primitiefste regelmatigste lichaam.
Onze intuïtieve luisterscherpte is niet zuiver genoeg om af te gaan op de
symbolische klankwaarde allèèn. De etymologie als zoodanig echter kan ons nooit
inlichten aangaande de wezenlijke, vanzelfsche beteekenis van een woord. Zooals
een ‘Dogmengeschichte’ ook wel contrôlediensten bewijzen kan bij methodische
religieuze bezinning, maar als zoodanig ons religieus bewustzijn noch verscherpt
noch verdiept. Etymologie is, als welke documentenstudie ook, niet meer dan
‘historizeeren’. 't Is een beschouwingswijze, die geheel in den tijdgang opgaat, den
horizontalen tijdgang. Oorspronkelijk denken is een stralend ruimtedenken vanuit
het innerlijke, eeuwige Nu, dat uitwelt, zich uitbreidt, ruimtelijk, vanuit ons binnenste
binnen. Oorspronkelijk denken wordt wel begrensd (o.a. tot bedachtzaamheid
vermaand) door tijdbeweeg, maar zijn onmiddellijke kracht put het uit ons
plastisch-ruimtelijk levensbeginsel, dat we ‘ziel’ noemen. Beeldspraak? Zeker! Is
taal wel iets anders dan beeldspraak?
Ik ga nu luisteren naar eenige woorden met meervoudige beteekenis: laken, arm,
land, blik, kus, wel.

Laken.
Hoe verschillend zijn de beteekenissen van 't woord ‘laken’! Een doek op bed of
tafel, ook een bepaalde soort stof waarvan de heeren hun mooie pak laten maken, en
als werkwoord beteekent het
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‘misprijzen’. Wie reimt sich das zusammen? Buitendien, de stam ‘lak’. Lak is 't
goedje waarmee we brieven lakken, maar we hebben ook ‘lak’ aan allerlei, zonder
een zweem van bijgedachte aan brievenlak. Hoe kàn dat?
De k met de l verbonden door een vocaal (k-l of l-k), beteekent iets ‘leegs’. Ook
iets ‘ruims’, maar dan niet met de bijgedachte aan het verhevene, die zoo licht optreedt
bij het begrip ‘ruim’. Kuil, kaal, koel, kil, kiel, keel. 't Duitsche Loch en lekken, leeg,
leek, lijk. Eng. to be on the look out = op den uitkijk staan, in de ruimte kijken. In 't
Fransche lacune (= hiaat) geldt de l-k-klank evenals in lac (= meer, ruim watervlak).
We zullen straks nog meer woorden tegenkomen, die in deze rubriek thuis hooren.
Als voorbeelden voor de grondbeteekenis van den klank l-k (k-l) zijn deze voldoende.
Het laken is, in oorspronkelijk aanvoelen, het doek waarin een lijk gewikkeld
wordt: lijkwade. Bij uitbreiding krijgt ‘laken’ de beteekenis van doek met niet al te
kleine afmetingen: beddelaken, tafellaken. Maar laken is ook een bepaalde soort stof.
Die stof geeft ons een mooi voorbeeld van tastaanschouwing. Als ik laken betast,
krijg ik een tastgevoel, volkomen analoog aan de gezichtsaanschouwing van 't
ruim-gespannen laken op een biljart. Betast ik wol of katoen, dan voel ik
weefselinhammetjes en weefselverhevenheidjes. Betast ik zijde, dan voel ik ribbeltjes.
Bij satijn en vooral bij fluweel voel ik mijn vingers ‘haken’ aan harige uitsteekseltjes.
Bij al die stoffen voel ik het ruimtebeweeg van mijn vingers ‘tegengehouden’. En
als ge zegt, dat dit tegenhouden toch zoo erg niet is, en ik dus fijn voelen moet om
dat tegenhouden te voelen, dan ligt het antwoord voor de hand: ik betast die stoffen
immers juist óm fijn te voelen. Bij de lakensche stof voel ik al die tegenhouding van
inhammetjes en verhevenheidjes, ribbeltjes en haartjes niet: laken voelt ‘ruim’ aan
en dààrom noem ik het laken.1) Als ik een handeling ‘laak’ vind ik ze ‘leeg,’ leeg van
menschelijken inhoud, ik vind ze ‘laag’. En als ik ‘lak’ aan iets heb, denk ik in de
verste verte niet, ook onderbewust niet, aan zooiets als brievenlak. Als ik lak aan

1) Het Eng. ‘cloth’ heeft dezelfde klankwaarde als het Holl. ‘kleed’, dat (in tegenstelling tot
‘pak’) wijdheid, ruimtelijkheid uitdrukt. Het Fr. ‘drap’ dankt zijn klankwaarde aan de dr,
die het continueele, het niet-tegengehouden, vrije doorgaan zegt. Vgl.: draad, draven, drijven.
Fr. droit, drainer, train, drapeau, draperie. Het moderne Grieksch heeft voor laken παν ,
waarmee het Grieksch beslist het ‘wijde’ zegt.
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iets heb, is dat iets leeg voor me, ik trek er me niets van aan, en ik zèg dat ik er lak
aan heb omdat ik de karakteristieke uitbeelding voel van l-k. Maar: brievenlak noem
ik toch ook alweer ‘lak’, om die l en die k. Immers, als ik brievenlak gebruik,
druppelend lak, krijg ik den indruk van lekken, leegloopen.
Als we alleen letten op de ‘constateerende’ beteekenis van ‘laken’ en ‘lak,’ kunnen
we onmogelijk verklaren, waarom we voor die uiteenloopende beteekenissen dit
ééne woord bezigen. Maar als we onze aandacht schenken aan de ‘karakterizeerende’
beteekenis van den woordklank, kunnen we dat wèl. Gedifferentiëerde, constateerende
beteekenis zullen we in deze beschouwingen aanhoudend scherp te onderscheiden
hebben van samengrijpende, karakterizeerende beteekenis.
Berust die grondbeteekenis van l-k (k-l) op conventie?
Dat wij menschen heel erg veel liegen, zal niemand ontkennen. We liegen met
gelaatstrekken, met handgebaren - maar we liegen toch het meest met woorden. Dat
komt, doordat woorden in het zinsverband de beteekenis van hun symbolische
klankwaarde gewoonlijk verliezen. In 't zinsverband hebben de woorden gewoonlijk
alleen constateerende beteekenis. Ook wel affectieve beteekenis door de intonatie.
Maar intonatie is weer héél iets anders dan de samengrijpende, symbolische
klankwaarde. Die klankwaarde is in 't zinsverband meestal uitgeschakeld - alleen in
de allerbeste verzen blijft ze behouden. Woorden in zinsverband zijn zoo weerloos,
ze kunnen zoo licht misbruikt worden als we opzettelijk liegen willen. Handgebaren
en gelaatstrekken ‘verraden’ nog zoo dikwijls een innerlijk leven omdat ze niet in
die mate losgemaakt kunnen worden van hun oorspronkelijk bedoelen, als woorden.
Arme woorden.... papier is zoo geduldig en geluiddragende lucht ook. Omdat nu de
woorden in het zinsverband zoo.... ànders worden, zijn we geneigd in de
woordvorming geen natuurlijke geboorte meer te zien, maar conventioneel maaksel
alleen. De afbeeldende, klanknabootsende woorden vinden nog wel genade. Maar
het woord als symbolische klankuitbeelding.... dichterlijke fantasie, nietwaar? En
ons verstand roept bewijzen op om de degradatie van het woord tot conventieteeken
te rechtvaardigen. Die bewijzen komen wel, ze komen zoo licht als we maar willen.
Dan zeggen we b.v.: ‘Als het woord spontane uitbeelding was, zou er maar één
taal moeten zijn’. Alsof het spontane leven der menschen overal hetzelfde moest
zijn! Alsof we ons verschillend

Groot Nederland. Jaargang 20

345
bloed ook niet spontaan ontvangen hebben en niet spontaan de verschillende invloeden
van de verschillende klimaten op ons laten inwerken! Is 't conventie, als noordelijke
volken ‘scherper’ spreken dan zuidelijke? Is ook hun ziel niet scherper, omdat ze
scherper ‘geboren’ is?
Of we zeggen: ‘Kinderen leeren spreken door napraten, dus door het aanleeren
van conventioneele teekens’. Maar, leert dan een jong violist ook niet eerst van zijn
meester door nadoen? En kan hij daarom niet leeren oorspronkelijk spelen, luisterend
alleen naar de Levensdrift-zèlve? Een jong violist leert van zijn meester alleen zijn
instrument gebruiken. Dat heeft overigens ook de Levensdrift aan den Mensch geleerd
door de eeuwen heen. En die leergang wordt herhaald in de verhouding van meester
en leerling, verkort herhaald, ‘embryonaal’ herhaald. 't Is te hopen, dat de leermeester
de uitsluitend embryonale waarde van zijn onderwijs inziet. Anders houdt hij de
kunstenaarsontplooiing van zijn leerling deerlijk tegen. Het kind leert op dezelfde
wijze zijn spreekapparaat gebruiken van zijn ouders, herhalend, embryonaal herhalend
den eeuwenleergang van Levensdrift en Mensch. Zelfstandig oefent het zich overigens
ook, vóór alle napraten, in de bekende ‘keuveltaal’, die ook bij doofstomme kinderen
voorkomt. En al heel spoedig uit het zijn woordgevoel zelfstandig. Hoeveel nieuwe
woorden worden niet door kinderen gevormd! Mijn jongen probeerde, hoever hij
zijn hoepel kon doen loopen zonder zelf mee te loopen. En hij had er plezier in, dat
zijn hoepel 't heel ver bracht. ‘Kijk 's, pappie, hij heeft nog duwsel!’ Dat woord had
mijn jongen heusch niet van mij geleerd.
Ik geloof aan de geboorte van het woord. Niet van àlle woorden natuurlijk. Er zijn
er ook, die gemaakt zijn, maar die mogen geen woorden heeten in strikten zin, die
zijn maar afgesproken signalen. En ik geloof aan een hiërarchische verscheidenheid
van woorden, ook van woorden in strikten zin. Er zijn er, die alleen klank nabootsen.
Dit zijn woorden van zeer lage orde en het doet me luttel genoegen als zij erkend
worden als spontane uitingen. Maar er zijn ook woorden van de hoogste orde. Die
hebben met klanknàbootsing niet te maken, maar ze geven verklanking aan ons
diep-onderbewuste aanvoelen van wezenlijke, vele-dingen-samengrijpende
karakteristiek. Onderbewust woelt en gist er zoovéél in ons, dat eerst na lang worstelen
zich ook in redelijk weten gelden doet. Onderbewust kunnen we
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ook zooveel, dat we bovenbewust niet durven kunnen. Ik zal voor mijn geloof geen
bewijzen roepen. Ik zal alleen trachten, u te leeren meeluisteren naar het binnenste
binnen van ons menschzijn, dat de klankvorming in het woord gedragen heeft en
nog draagt. - Wàt zegt de l, en wàt zegt de k?
De l is van nature, en niet uit conventie, geschikt om iets ‘onvasts’ uit te drukken.
Zij kan zeker haar onvasten aard nuanceeren door verbinding met vocalen en andere
consonanten. Maar dat neemt niet weg, dat de l, de laleerende l, niet ‘staat’. Zooals
zuurstof in chemische verbindingen haren aard wijzigen kan, wat niet wegneemt dat
zuurstof zuurstof is. Als de l in een woord alléén voorkomt, of althans op haar de
nadruk valt, luisteren we 't gemakkelijkst naar haar eigen natuur, waardoor ze van
alle andere consonanten verschilt en dan heeft haar onvastheid gewoonlijk zelfs een
ongunstige, labbelakkige beteekenis: lallen, lillen, lollen, lullen, lui, leelijk. Wat 'n
verachting zeggen we in ‘ouwe loel!’ In lelie verdwijnt al het ongunstige van de l
door de klankwaarde van de liefelijke ie. En toch, als we de lelie vergelijken met de
roos - wier bladeren zoo aaneengesloten zich buigen, samenbuigen om het hart van
de bloem - is het onvaste, het bijna-leege van de lelie niet te loochenen. Laten we de
liefelijke ie weg, dan krijgen we een leelijk scheldwoord, dat we, door bijvoeging
van nòg een l, pejorizeeren kunnen tot: lellebel. - Ik geloof niet, dat dit allemaal
‘conventie’ is.
De k is het tegenovergestelde van de h. De h, in vollen omvang, halen we b.v. diep
uit in een gezonden, blijen lach, en niet minder in 't met nadruk uitgesproken woord
haat. Maar de k ‘staat’. En daarom is ze ook, zij 't in anderen zin, het tegengestelde
van de l. De k is vast, al is ze ook weer niet zóó vast als de t, vooral aan 't einde van
een woord. Tegenstellingen zijn betrekkelijk. En zoo is de k van nature geschikt om
de lijzigheid van de l te temperen of althans te wijzigen. Verbonden door een vocaal
met de k, blijft de l iets ‘wijds’ zeggen, maar toch zonder de bijgedachte aan het
verhevene, die we zoo gaarne met het begrip ‘ruim’ verbinden. Zie bovenstaande
voorbeelden. De l kan natuurlijk in allerlei consonantverbindingen voorkomen, en
dan wordt telkens haar klankwaarde anders genuanceerd. We bepalen ons nu tot de
verbinding l-k (k-l).
De keelklank ch heeft, klankwaardig, dezelfde beteekenis als
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de keelklank k. Als we ‘lak’ aan iets hebben... ‘lachen’ we. Het woord ‘lachen’ is
niet primair klanknabootsend. Klanknabootsing mag een beetje meedoen in de a,
maar een lach verluidt toch allerminst la, la, la, het lachgeluid is ha, ha, ha en de h
is hier zèèr gemarkeerd. De ch zou nog te verklaren zijn als verbindingsconsonant
tusschen ha en de werkwoorduitgang en. Maar dan moest het werkwoord toch, primair
klanknabootsend, ‘hachen’ worden en in geen geval ‘lachen’. Neen, het woord
‘lachen’ is niet primair klanknabootsend maar klankuitbeeldend. Als we lachen
hebben we aan iets ‘lak’ of, in ieder geval, het gevoel van een ‘lak’, een ‘lacune’, op
de een of andere wijze. Zeker, er is lachen en lachen. Maar àltijd...
We kunnen lachen, omdat we, uit pure onverschilligheid, lak aan àlles hebben,
ook aan het verhevenste, ook aan het practischbelangrijkste. Dit lachen culmineert
in den idioten lach.
We kunnen ook lachen, omdat we onszelf zoo vol-van-leven voelen, dat we lakke
leegte zien in al wat ons vijandig gezind is. Dat is de triomflach.
We kunnen ook lachen, omdat we anderen het gevoel van leegte willen suggereeren
ten opzichte van iets, dat wellicht heelemààl niet leeg is. Dat is de spotlach, de laffe
spotlach, die zooveel leeglachen kan, die vooral gemakkelijk het verhevene weglacht,
omdat er stilte noodig is om naar het verhevene te kunnen luisteren.
We kunnen ook lachen om onszelf, in snijdend verdriet, de autosuggestie te geven:
‘Trek het je niet zoo aan, 't is niets, heb er làk aan!’ Dat is de hysterische lach.
Er is ook een ironische lach. Dat is altijd een lach om een hiaat, een ‘lacune’
tusschen een bepaalde werkelijkheid en.... iets ànders. Dat andere kan allerlei zijn.
't Kan b.v. een volzin zijn. Vraag aan een conducteur, of die tram naar 't
Centraalstation gaat. Als hij antwoordt ‘Ja, die tram gaat naar 't Centraalstation’, en
hij intoneert zijn antwoord op 'n eigenaardige manier en begeleidt het met een guitig
gezicht, dan bedoelt hij ‘Die tram gaat natuurlijk niet naar 't Centraalstation, hij gaat
net den anderen kant uit, hoe kan u zóóiets vragen!’ En de conducteur lacht om de
hiaat tusschen zijn zeggen en de werkelijkheid en U lacht, hoop ik, mee. Het ‘andere’,
dat ons bij een bepaalde werkelijkheid ironisch lachen doet, kan ook een
fantasievoorstelling zijn, die met die werkelijkheid verband beweert te houden, terwijl
dat verband heel ‘lacunair’ is. Ik heb hier een teekeningetje, dat een boef voorstelt,
vóór de deur van zijn gevange-
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niscel en begeleid door twee vertegenwoordigers van het gezag. De autoriteiten
verzoeken den boef met hand- en gelaatsgebaar, binnen te treden. ‘Na U, heeren,’
zegt de beleefde boef. Waarom lachen we nu? Om de hiaat tusschen werkelijkheid
en een fantasie, die den schijn van werkelijkheid in dat teekeningetje aanneemt. Zoo
lachen we niet om een sprookje van Anderson, dat heel-en-al fantasie is en heel-en-al
fantasie wil blijven.
De ironische lach wordt tot sarcasme als we iemand de werkelijkheid in 't gezicht
smijten, de werkelijkheid die zóó fel contrasteert met wat hij voorgeeft te zijn of te
doen of te kunnen. Zoo lachten de Farizaeën om den ‘Koning’ aan het kruis. Als ze
't méénden, vergeven we 't hun, dàn was hun lach niet zonder eerlijke
verontwaardiging. Als ze 't niet meenden, lachten ze den snoodsten leugenlach om
anderen een hiaat te suggereeren tusschen Jezus' woord en de werkelijkheid.
Er is ook een lach om het niet bij elkaar passen van werkelijkheid èn werkelijkheid.
Daar loopt 'n deftig heer met een hoogen hoed. Plotseling glijdt hij uit op een
sinaasappelschil en valt, valt net als de eerste de beste kwajongen. In mijn gevoel
kan ik niet zoo vlug die deftigheid verbinden met dat doodgewone vallen, en ik lach
om het potsierlijke van het verschijnsel. 't Woord ‘potsierlijk’ zou ik
‘toonbeeldstellend’ willen noemen, buiten alle klankwaarde om. Een versierde
kamerpot is inderdaad het toonbeeld van dat eigenaardig-komieke, dat we aanduiden
met het woord ‘potsierlijk’.
Maar, hoè dan ook, als ik lach, lach ik altijd om de een of andere leegte, hiaat,
lacune, ‘lak’.
De klankwaarde van het lachgeluid zelf is duidelijk. Allereerst van den gezonden
schaterlach. Het ha, ha, ha, dat we ophalen, diep uit de borst en vol uitvieren in de
geheel open a, 't is klinkende levensvreugde. Maar die kan nagebootst worden in den
hysterischen lach. De hysterische lach is geen vreugdelach èn liegt levensleed weg
- een leugen in de tweede macht, die we nochtans graag vergeven omdat ze getuigt
van zooveel smart. De lach, die niet luid klinkt, en ook de lach die heelemaal niet
klinkt, de glimlach, symboliseert toch even het klankgebaar van den lach, al is 't maar
door het spannen van de lippen en het naar boven brengen van de gelaatstrekken van
de lippen naar den neus. Die bewegingen doen we immers ook, maar dan veel sterker,
bij den schaterlach. Het ‘opgewekt gelaat’ is in zekeren zin een mimimum van
glimlach: het spant
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den mond maar heel even en heft de trekken boven den mond maar heel even op.
Maar in zekeren zin is het opgewekt gelaat ook weer een maximum van glimlach: 't
is immers geen uitzonderlijk gebaar, maar een blijvende levenshouding.
Bergson heeft ook over lachen geschreven. Hij meent, dat we lachen om het
‘automatische’ als we dit in 't menschelijke leven zien optreden. En hij geeft daar
een heel aardig voorbeeld van: Verbeeld u, dat, bij een spoorwegongeluk aan een
grensstation, een douanier de zwaargewonden komt vragen of ze niets te ‘declareeren’
hebben. Dat is om bij alle misère nog te lachen.
Zeker, het geval is lachwekkend. Maar, lachen we wel juist om het automatische
van dien dienstklopper? Ik geloof het niet. We lachen nu, omdat het automatische
van dien man de ijselijke smart van de zwaargewonden plotseling openbaart als een
tragische smart. We symboliseeren nu den godenlach. Als we het automatische in
het menschelijke leven plotseling zien optreden, denken we zoo licht aan het Noodlot,
dat automatisch, met onafwendbare noodzakelijkheid dóórwerkt, ondanks bloed en
tranen. En als we dat Noodlot personifieeren (dat doen we zoo licht al is 't maar uit
overgeërfde neiging), lacht Het om alle aardsche smart, evengoed als om alle aardsche
vreugde. Voor een gepersonifieerd Noodlot is alle aardsche lief en leed ‘lak’, en voor
ons ook, als wij tijdelijk een allesbeheerschend bewustzijn van het tragische beleven.
Voor dat bewustzijn is tragiek en humor één, en dat bewustzijn kan in ons plotseling
worden gewekt door het onverwacht-automatische in menschelijk leven. Wanneer
we het onafwendbare Moeten in alles zien en dat Moeten aanvaarden, zij 't tijdelijk,
van ganscher harte en met vollen geest, lachen wij onzen godenglimlach om alle
aardsch geploeter; dan is tragiek eerst ten volle tragiek en humor eerst ten volle
humor. En toch, ook dàn blijven we mènschen, en zoo licht gaat onze glimlach in
weening over. We beleven wèl heel diepe ervaring als we ‘niet weten of we lachen
of huilen moeten’.
Zouden we niet te weten kunnen komen, wat lachen in-wezen is, door te leeren
luisteren naar de klankwaarde van het woord ‘lachen’ zèlf? We weten diep-in zooveel
méér dan we bovenbewust al lieten opduiken!
De g heeft dikwijls ongeveer dezelfde klankwaarde als de k. Als we alleen zeggen,
dat de k scherp is en de g zacht, hebben we
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nog bedroefd weinig aangegeven van de vele nuancen tusschen uiterst scherp en
uiterst zacht. In leugen en leeg, in geel en gal b.v. heeft de g de klankwaarde van de
k. Leugen wordt loochenen, gal is in 't Grieksch χολ , een woord, dat zeker met
‘gal’ samenhangt; in leeg en geel deelt g in de scherpte van de scherpe vocaalklank
ee.
De gele kleur is de leege kleur. Geel is (als 't ten minste uitsluitend geel is zonder
bijmenging van uiteraard warm-vol rood) leegruimtelijk, tegendeel van blauw. Geel
straalt ruimtelijk uit, blauw omhuift. Ik denk nu natuurlijk niet aan natuurkundige
beschouwingen, maar spreek alleen van psychischen kleurenindruk. Ja, geel straalt
en blauw omhuift. Een gele vlek op een blauwen achtergrond lijkt grooter dan ze is
en springt naar voren. De blauwe achtergrond schijnt te wijken en het geel bolsgewijze
te omgeven. Overigens, geel kunnen we als psychischen indruk niet licht scheiden
van de geelstralende zon, en blauw niet van de blauwe lucht die ons omkoepelt (zie
hierover ook Goethe en Kandinsky).
Geel is leeg, ruimtewerking. Als we de gedachte aan het verhevene laten optreden,
die zich zoo gaarne met het begrip ‘ruimte’ associeert is de gele kleur het symbool
van verheven wijsheid. Treedt die bijgedachte niet op, dan is geel het symbool van
leegen, lagen haat. Lagen haat. Er is haat en haat. Er is haat uit liefdevolheid die ik
liefst zou symbolizeeren in vlammig oranje. Maar haat, die zijn oorsprong vindt in
't woedend gevoel van liefdeleegte, is geel. Diè haat is identiek met nijd, het gevoel
dat vernielen wil om der wille van het vernielen zèlf. Nijd is geel. Jalouzie! (Eng.
jellow = geel).
Dat een mensch inderdaad geel wordt van nijd, mag ook waar zijn. Ik weet het
niet. Maar àls het waar is, is 't alleen historisch waar en zegt het niets vóór en niets
tégen deze symboliek.
En gal. Als iemand het woord ‘zwartgallig’ verklaart uit het gegeven, dat de oude
geneesheeren de oorzaak van zwaarmoedigheid meenden te vinden in een letterlijk
zwarte gal, wil ik zijn historische wetenschap niet tegenspreken. Maar ik heb hier
ahistorisch te vragen: waarom heet gal gal? In het leven van alledag nemen we de
gal niet waar, tenzij we gal spuwen, en wel met leegen maag. Dan proèven we de
gal, de bittere. En omdat we dan ook ondervinden, dat we braken terwijl onze maag
geen voedsel meer inhoudt, symbolizeeren we die leegte van den maag in den
woordklank gal. In de gal wordt de leegte van de maag als ‘meegeproefd’.

Groot Nederland. Jaargang 20

351
Wat drukken we uit als we zeggen ‘geluk?’ Als we alleen historizeeren, zullen we
geluk niet licht in verband brengen met.... likken. Maar, klankwaardig.... geluk, likken.
Likken is een woord van beslist erotischen aard. Likken is: doen lekken. ‘Lekker’
is ook een oorspronkelijk erotisch woord. We mogen bij 't beluisteren van de
klankwaarde in 't woord niet bang zijn voor erotiek. De levende taal is vol erotische
beeldspraak, omdat leven lieven is.
Lokken is in zekeren zin het tegenovergestelde van likken. Likken (de korte,
saamgeknepen i) doen we dichtbij, lokken doen we op afstand (de meer open o).
Lokken is weer: doen likken. Een goed hulpmiddel daarbij zijn dikwijls de haarlokken.
En de oogen lonken, de oogen longken. Geluk is het gevoel, dat het slagen van die
l-k bezigheden begeleidt. Zoo is het woord ‘geluk’ beslist van erotischen oorsprong,
wat overigens niet te verwonderen is. En ook als het geluk verre blijft van directe
erotiek, klinkt er nog het ‘likken’ in dóór. Een mensch, die liefst geheel buiten geluk
(en smart) wil blijven, die alleen op zijn zaken past of alleen trouw zijn plicht doet
en zijn fatsoen houdt, noemen we.... droog.
De beteekenis van l-k komt aardig uit in de achtervoegsels lijk en baar, waarmee we
woorden adjectiveeren. ‘Baar (over de klankwaarde hiervan spreek ik straks) laat
de beteekenis van het grondwoord nadrukkelijk in volle kracht, terwijl lijk de kracht
van het grondwoord min of meer tempert of althans niet nadrukkelijk zegt, dat die
kracht in alle volheid behouden blijft. Er zijn niet veel woorden, die we zoowel met
baar als met lijk adjectiveeren. Maar die weinige spreken duidelijk. Ik herinner me
b.v.: aanneembaar en aannemelijk, ondoorgrondbaar en ondoorgrondelijk, betrouwbaar
en vertrouwelijk, beweegbaar en bewegelijk, denkbaar en denkelijk, eerbaar en
eerlijk.
‘Onsterfelijk’ zegt.... niet veel. De ijdele Alcibiades, die zijn hond verminkte om
in godsnaam in opspraak te komen, is ook onsterfelijk. ‘Onsterfbaar’ gaat niet. Maar
ik wil Kloos toch even hier bedanken voor het woord ondoodbaar, dat hij aan onze
moedertaal geschonken heeft. Wie wèrkelijk aan een persoonlijk voortleven gelooft,
gelooft niet aan persoonlijke onsterfelijkheid in strikten zin. Leven is sterven, en als
we eeuwig leven, leven we eeuwig omdat we nooit met sterven ‘klaar’ zijn. Wie
wèrkelijk aan een persoonlijk
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voortleven zonder einde gelooft, gelooft aan persoonlijke ondoodbaarheid.
Nog even één aardig woord met l-k: leeglooper. Een leeglooper is nièt iemand, die
zonder werk of ‘leeg van werk’ op straat ‘loopt’. Als we het woord ‘leeglooper’ zoo
begrijpen, geven we een typeerend voorbeeld van een telkens weerkeerende fout bij
de woordverklaring: we letten dan te veel op de ‘constateerende’ beteekenis der
woorddeelen en geven te weinig aandacht aan de diepere symboliek van hun
klankwaarde. Diezelfde fout maken we ook zoo dikwijls bij 't verklaren van
‘zegswijzen’. Kom, we mogen niet zeggen, dat een leeglooper op straat ‘loopt’, juist
als we de constateerende en gedifferentiëerde beteekenis van loopen als beenbeweging
bedoelen. Dan brengt ‘loopen’ toch zeker de bijgedachte mee aan ‘tamelijk vlug’ en
‘levendig’. Neen, de beenen van een leeglooper loopen juist niet, ze drentelen, ze
treuzelen. In ‘leeglooper’ hooren we, behalve de l-k, ook de l-p. Met l-p zeggen we
iets geleidelijks, buigzaams. En dit wordt dikwijls (lang niet altijd) bedoeld in
ongunstigen zin. Vgl. b.v. lip, lub, lobbes, gluiperd, lap, loopen. Een lijp is een
individu, gewoonlijk een vrouw, van een zwakke, meegaande, buigzame
gemoedelijkheid, met de sterk-optredende bijgedachte aan: lui. En leep is een mensch,
die kan bogen op een buigzaam, zich gemakkelijk aanpassend, practisch inzicht.
Bijgedachte: listig. Water loopt, een goed-ingestudeerd tooneelstuk loopt ook. Een
boek loopt als het gemakkelijk en geleidelijk verkocht wordt. Als het niet ‘geleidelijk’
wordt verkocht, loopt het niet, maar ‘gaat’ het misschien als een boek van den dag
en meteen een boek van één dag. En de leeglooper? Hij heeft vooreerst ‘lak’ aan
werk en zorg, anders is hij een werklooze en geen leeglooper. En dan: l-p, hij is
een-en-al geleidelijkheid, buigzaamheid, met een sterke bijgedachte aan ‘lijzerig’.
Als we met zijn loopen een ànder gedifferentieërd gebeuren van loopen verbinden,
denken we onderbewust juist niet aan een loopen-met-beenen, maar veeleer aan het
leegloopen van een lekken pot of een gieter. Maar dat heb ik van mijn kleinen jongen
geleerd. Eere wien eere toekomt. Toen hij voor 't eerst een gieter in functie zag, riep
hij met de vreugde een ‘Eureka’ waardig: Ha, nu weet ik wat een leeglooper is! Hij
had blijkbaar dat woord gehoord, zonder 't te begrijpen. Hij had er over gepiekerd,
en 't werd hem nu plotseling duidelijk.
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Arm.
We kennen allemaal de twee zeer uiteenloopende beteekenissen van arm. Arm =
bras, maar ook = pauvre. Wat hebben die twee beteekenissen met elkaar gemeen?
De klankwaarde geeft antwoord. De r, verbonden met een scherpe vocaal, zegt iets
‘ergs,’ iets moeilijks, iets wat krachtsinspanning, wat arbeid eischt. Of waarbij in
ieder geval de gedachte aan het hard-erge optreedt. En dan ligt bij dat ‘erge’ de nadruk
op intensiteit, niet op langdurigheid of omvang. Luister maar: armoede, hemel en
aarde, argwaan, Fr. arme, Eng. harm (waarmee, klankwaardig, ons ‘gehavend’
samenhangt; ook ‘have1) en goed’ = lief en leed; bij uitbreiding beteekent deze
zegswijze eenvoudig ‘alles’, ‘zonder iets over te slaan’ en is, klankwaardig alweer,
identiek met ‘van haver tot gort’ - wat niets te maken heeft noch met veldgewassen
noch met voorouders). Ook: barrevoets, hard en hart, erts en arts. Ook: rekken,
strekken, raken, star, straal, streven, sterven, straf, derven, deerlijk. Ook: praten en
pratgaan. Ik zag heelemaal niet, dat praten en pratgaan, etymologisch gesproken,
familie van elkaar zijn. Maar de diepere, meer ‘samengrijpende’, symbolische
klankverwantschap is er, en daarom ook de diepere beteekenisverwantschap. Pratgaan
en praten (in tegenstelling tot ‘zeggen’, b.v. verzen zeggen) zijn beide een ‘hard’
beweeg. Overigens ‘hard’ gebruiken we om de meest uiteenloopende bewegingen
te ‘verergeren’ b.v. in snelheid te doen toenemen. Keien zijn hard, we kunnen harde
woorden zeggen, maar we kunnen hard fietsen ook. Vgl. Middeln. ‘Hij liep harde
sere’. De woordgevoelige lezer zal gemakkelijk meer voorbeelden vinden van
woorden met r, verbonden met en scherpe (lange of korte) vocaal.
Welnu: arbeiden doen we met onze armen. En de arme man moet arbeiden om
aan zijn broodje te komen. In ‘arbeiden’ is overigens het ‘beiden’, klankwaardig,
een versterking èn een aanvulling van het ‘ar’. Als we zeggen: ‘Arbeiden is in arren
beiden (= in bange verwachting) zijn, en daarom beteekent arbeid in het Middeln.
bepaaldelijk het vermoeiende, verwachtende werk van een vrouw in baring, en bij
uitbreiding krijgt arbeid de beteekenis van ieder moeilijk werk in 't algemeen’ - dan
is daar etymologisch-histori-

1) De lipletter m van harm gaat hier over in de lipletter v. De overgang van een lipklank tot een
anderen lipklank, van een tongklank tot een anderen tongklank, van een keelklank tot een
anderen keelklank is bij woordvorming heel frequent.
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zeerend niets tegen in te brengen. Maar toch maken we dan weer de fout, te veel te
letten op de gedifferentiëerde, constateerende beteekenis en te weinig aandacht te
geven aan de symbolische klankwaarde. Een ‘arbeider’ als zoodanig heeft niets, maar
dan ook niets met bange verwachting te maken. Maar: de klank b, verbonden met
een gerekte vocaal, zegt, evenals de r-, iets moeilijks, iets wat aan krachtsinspanning
doet denken; met dit onderscheid echter, dat bij r- de nadruk valt op ‘erg’, op
intensiteit, bij b - op langdurigheid, grootheid, omvang. Baren is bar-moeilijk werk,
dat buitendien aandoet als omvangrijk en langdurend. Maar we spreken ook liever
van ‘woeste baren’ dan van ‘woeste golven’; wie zou ooit spreken van kalme baren?
(Weer een woord met meervoudige beteekenis!) De woeste baren kunnen erg spoken
en dat doen ze wel het meest in de baai, inham in de kust. De baaierd - we denken
onmiddellijk aan de enorme kracht, die aan 't werk moet zijn om daar orde in te
brengen. In Limburg heet een flink paard, waarvan we veel werk mogen verwachten,
een ‘bai van een paard’. Dezelfde klankwaarde vinden we in baas en.... haaibaai.
In plaats van ‘erg moeilijk’ zegt de Africaner ‘baje’ moeilijk, omdat hij soms de
nadruk legt op omvang, waar wij den nadruk leggen op intensiteit. Als we veel werk
hebben moeten doen dat ons niet aanstaat, zijn we er beu van. Een regenbui brengt
allerlei gezanik mee van natworden enz. En een kwaje bui in ons humeur is ook niet
alles. Er zijn wel verliefde buien ook - maar zijn die, bij al haar liefelijkheid, niet
zwaar en omvangrijk van beweeg? In booi is de vocaalklank niet scherp, alleen
gerekt. Nu, een booi (bode, dienstbode) werkt in den regel ook niet zooveel als een
arbeider. Maar een langdurige, trouwe dienst hoort toch zoowel bij een goede
dienstbode als een goeden postbode. Als de b van ‘booi’ overgaat in de andere lipletter
m, wordt het heele woord zacht en drukt ook iets zachts uit: mooi. Mooi is niet
hetzelfde, ook klankwaardig niet, als schoon, al is er verwantschap in beider
gedifferentiëerde beteekenis ook. Schoon (de klank sch beteekent heel vaak scheiding)
schoon is datgene wat gezuiverd is van alles wat er niet bij hoort; dus, of in lagere
beteekenis zindelijk, of in hoogeren zin diafaan, d.i. bevrijd van alles wat de naakte
aanschouwing zou kunnen vertroebelen. Maar ‘mooi’ is wat me prettig aandoet, wat
me in mijn luchtige en vluchtige gemoedelijkheid aangenaam is. Bij mooi weer is
het landschap heusch niet schooner dan bij bar of guur weer. Maar mooi weer is
aangenaam.
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‘Mooi’ kunnen we, ditmaal vocaalklankig, opnieuw verharden tot ‘moei’ en dit weer
eenigszins polijsten tot ‘moede’ of ‘moe’.
We gaan nu een klein zijpaadje in met het woordje ‘mooi’. Het weet ons zoo leuk
te vertellen, hoe van de klankwaarde van een woord soms afgeweken wordt ook door
andere invloeden dan alleen constateerend zinsverband. Een moei (oudtante) is
eigenlijk een ‘mooi’. We zien haar graag als een oud, gemoedelijk mensch, bij wie
we ons ‘thuis’ voelen. De klankwaarde is nog bewaard in het gewestelijke ‘meui’
en ‘meutje’. Waarom hebben wij de ‘mooi’ den minder zachten naam van ‘moei’
gegeven? Wellicht omdat ze wel ‘mooi’ is voor kleine neefjes en nichtjes, maar
bemoeiziek aandoet zoodra die neefjes en nichtjes zelfstandig willen zijn. Ik weet 't
niet, maar het constateerend zinsverband lijkt me hier althans niet de éénig schuldige
te zijn. De moei-zelf zal ook wel schuld hebben. Er wordt veel kwaad verteld van
de ‘schoonouders’. Maar, in primair aanvoelen, stellen we ze ons toch voor als
menschen, bij wie we ‘thuis’, ‘gemakkelijk’, ‘mooi’ zijn. Hoe komt het, dat we ze
schoonouders en niet mooiouders noemen? Omdat we de oorspronkelijke klankwaarde
niet alleen onderbewust kennen, maar ook wel bovenbewust verlaten. Dat doen we
heel vaak in 't zinsverband en soms - gelukkig niet vaak - bij de woordvorming zelf.
Bij ‘schoonouders’ is de klankwaarde van ‘mooi’ verlaten en zeggen we ‘schoon’
in plaats van ‘mooi’ omdat er, bij alle verschil, toch ook verwantschap is in beider
gedifferentiëerde beteekenis.... en omdat feitelijk zeer veel schoonouders nièt zijn
wat de klankwaarde van ‘mooi’ uitdrukt. 't Is ook mogelijk, dat we het woord
‘schoonouders’ mede te danken hebben aan de Fransche taal, die het subtiele
onderscheid van ‘mooi’ en ‘schoon’ niet in woordvorming uitdrukt. ‘Beau’ is zoowel
mooi als schoon. Maar, hoè zouden we 't woord ‘schoonouders’ aannemelijk
verklaren, zonder te denken aan klankwaarde èn aan de afwijking ervan in de
woordvorming?
Deze beschouwingen over de klankwaarde van r en b geven ons ook een aardig
voorbeeld van het verschillend toepassen van dezelfde klankwaarde in verschillende
talen. Dezelfde klankwaarde moèt natuurlijk dikwijls verschillend in verschillende
talen worden toegepast, omdat verschillende volken de te benoemen voorwerpen of
handelingen verschillend aanvoelen. Dit is eerder een bewijs vóor de beteekenis van
de vanzelfsche klankwaarde dan ertègen. Waarom noemen wij een boom een ‘boom’
en de Franschen een ‘arbre’?
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Wij voelen bij den boom primair gijn grooten omvang. Daarom zeggen we ook, dat
we ‘een boom opzetten’ als we aan 't praten zijn, honderduit. Maar de Franschman
ziet met zijn meer levendigen aard vooràl den strijd van den boom, om te leven, te
groeien en te bloeien. Hij denkt aan de worstelende wortels in den grond, hij ziet den
ruigen, krachtigen stam, hij ziet de gebroken lijn van de takken, hij ziet al dat ‘erge’
en zegt: ‘arbre’. Overigens, de klankwaarde van ‘boom’ kent de Franschman óók.
Hij past haar toe b.v. in ‘bombe.’ En een ‘pomme’ (de p is hier in haar
saamgeknepenheid een kleine b) is, klankwaardig, een kleine ‘bombe’.
Er zou een heel belangwekkende studie te schrijven zijn over de verschillende
toepassing van eengelfde klankwaarde in verschillende talen. Waarom b.v. heeft het
Engelsch inplaats van de Nederlandsche d of t veelal de min-of-meer slepende th?
Met de d of t zeggen wij heel vaak het vast-aanwijsbare, het duidend-aanwijsbare:
dit, dat, daad, dood, dot. Maar het Engelsch is, in tegenstelling tot Nederlandsch en
Duitsch, een niet sterk ‘duidende’ taal. Er zijn zoo heel veel Engelsch sprekende
menschen, maar zeer weinig Engelsche wijsgeeren. En de wijsgeeren die Engelsch
denken, denken niet ‘duidend’. William James, de beroemde Amerikaansche wijsgeer
is een relativist door-en-door, die alle definiëerend denken verwerpt. En Berckeley
en Hume en Locke zeggen vóór alles, dat onge begrippen niets anders zijn dan
ontgrensde, veralgemeende, vervaagde zintuigelijke indrukken. Neen, in 't Engelsch
mag de mensch heerlijk poëtisch fantaseeren, het Engelsch is niet geschikt voor
duidend denken. En zou daarom wellicht de d en de t gaan slepen in th?

Land.
Land is een min- of meer uitgebreid stuk aardoppervlakte. Maar wat heb ik in 's
hemelsnaam met aardoppervlakte uit te staan als ik landerig ben of aan iemand het
land heb?
In l verbonden door een vocaal met nt (of nd, of ns of n alleen, of t alleen, allemaal
tongletters) zeggen we iets waarbij we denken aan rekken, trekken, gewoonlijk
lijnsgewijze soms ook vlaksgewijze: lint, lont, lens, lans, luid, leiden. Ook lijden,
want lijden is langdurig in vergelijking met vreugde, die uiteraard kort is. Ook lijn,
laan, Leen (‘lange Leen’), leuning. Het woordje lang zelf heeft ook die klankwaarde.
Een belooning is niet altijd lang, maar we hebben toch in den regel graag een lange
belooning voor een kort werk en dien lengte-
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wensch drukken we klankwaardig uit. Iets dergelijks geldt voor lente en leute. Het
schietlood en het dieplood hangen ‘languit’ naar beneden. Als we het woord lood
gebruiken in de beteekenis van een zwaar metaal zonder meer, vergeten we de
oorspronkelijke klankwaarde. Waaruit volgt, dat lood in primaire beteekenis schietlood
of dieplood is.
Wat is het ‘teekenend’ verschil tusschen het werk van een landbouwer en dat van
een grondwerker? De landbouwer bewerkt zijn land in lange voren, zijn land geeft
daardoor den indruk van gerektheid. De grondwerker graaft en roeit boomwortels
uit. Zijn land is geen land, maar grond. In de gr klinkt het gevoel van
uit-elkaar-nemen, of uit-elkaargaan: graaien, grabbelen, groot; gruwelen zetten we
van ons àf, en als we groeten, nemen we vaakafscheid; de g van gr versterken we
tot k in kraken, krakeel, kruisen, enz., enz. Land is vaak hetzelfde als grond in
constateerende beteekenis, maar niet in symbolischen, klankwaardigen zin.
Maar dan het land als ‘dominium altum’ van staat of vorst? Doet Nederland dan
óók aan ‘lijn’ denken? Bij het ‘dominium altum’ zijn de grenzen van het hoogste
belang, de heilige grenzen, die verdedigd worden met goed en bloed, de grenzen,
die vooràl niet mogen krimpen, maar liefst worden uitgezet. En die grenzen, we
trekken ze als lijnen op de landkaart en we zien ze onwillekeurig het land-zèlf
omlijnen. Zoo ‘klinkt’ de lijn in land, ook als we dit woord gebruiken in de beteekenis
van ‘dominium altum’.
Als ik landerig ben, duurt me alles te lang. Liefst symbolizeer ik dan het langlijzige
van àl mijn aanvoelen, door languit te liggen op den divan en mijn mond te rekken
in loome geeuwen. In ieder geval heb ik een ‘lang gezicht’ als ik landerig ben. Wat
trek ik me dan aan van ‘dominium altum’ of ‘dominium bassum’ of welke
aardoppervlakte ook? Niets. Ik voel alleen wat ik in l-nd zeg. En als ik het land aan
iemand heb - och, hàten doe ik hem niet, maar als-ie aan mijn deur klopt, voorvoel
ik al de landerige stemming waarin hij me brengen zal. Och, wat zouden veel
zegswijzen van onze moedertaal goed verklaard worden als we beter luisterden naar
symbolizeerende klankwaarde. Algemeen gangbare zegswijzen ‘constateeren’
gewoonlijk niet veel, maar ‘karakterizeeren’ des te meer. Zij worden gewoonlijk
geboren uit heel zuiver woordgevoel.

Blik.
Met bl op pl vooraan in een woord zeggen we iets plotselings. De klankwaarde is
duidelijk: lippenontploffing. Een onverwacht op-
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tredende uitbundigheid van vreugde is blijheid. Blijheid heeft veel edeler klankwaarde
dan het Fransche plaisir. Die open ij-klank zegt zooiets heel anders dan de ai en de
door de ratelende r gevolgde i, die overigens ook heel ‘lief’ klinken kan. En de bl
van blijheid zegt wel iets plotselings, maar toch niet dat abrupte van pl, dat in ‘plaisir’
niet alleen scherp wordt geschreven, maar ook scherpe klankwaarde heeft. Overigens
moeten we wèl voorzichtig zijn bij 't beoordeelen van de klankwaardige scherpte
van consonanten b.v. de b en de p. Schrift is maar schrift. Er zijn zooveel nuancen
van zacht en scherp. die we in 't geschreven woordteeken verwaarloozen. Luister
verder b.v. naar blozen, blaffen, bluts, blut, blank. De blanke kleur ‘blinkt’;
blank-staande straten blinken ook. Het blanke wapen wordt plotseling getrokken en
schittert in plotseling flitsende lichtwerpsels. Een blok valt plotseling, b.v. een heiblok.
Bij uitbreiding noemen we vele voorwerpen ‘blok’, ofschoon ze niet bestemd zijn
om plotseling te vallen. We voelen dan alleen het ‘massale’ aan en vergeten de
primaire klankwaarde. Een blaar komt vrij plotseling op en verdwijnt vrij plotseling.
Plotseling wordt tot een aanval geblazen en even plotseling wordt de aftocht geblazen.
Het blazoen zweept een leger plotseling op, in het vuur van den strijd. Bloed is
chemisch dit en dat, maar we spreken van ‘warmbloedig’ om grillige flitsing van
leven aan te duiden; een ‘volbloed’ paard is onberekenbaar in zijn plotselinge nukken.
De blinden - als ze worden neergelaten. sluiten ze schielijk het daglicht af. We zeggen
ook ‘blinde oogen’ maar dan vergeten we vrijwel de primaire klankwaarde van
‘blind’. Een bloem breekt plotseling open en met de voorstelling van bloeien verbinden
we ook gaarne het gevoel van plotseling rijzend leven (wat we met de voorstelling
van groeien niet doen). Het bloote zien we in den regel alleen bij verrassing. De
uitdrukking van L. van Deyssel ‘kleine blootbeetjes’ getuigt van fijn gevoel voor
klankwaarde. Een blad is ‘dun’, een boomblad, een blad papier, goudblad, enz. Het
‘dunne’ doet denken aan plotseling buigen, breken, deuken. In Maastricht zegt men
‘dun als de liefde’ en voelt daarbij niets mins of laags in liefde, maar wel het
plotselinge, het onverwacht-veranderende van liefdestemming. De plaat wordt geplet
met abrupte hamerslagen. Het woord plank associeert zich van zelf met het gevoel
van 't plotseling indrijven van spijkers, en overigens is het geluid dat een plank bij
't bewerken maakt, geen gerekt geklank maar een kantig gestoot. ‘Plankerig’ is het
tegenovergestelde van lenig en
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geleidelijk. Sommige vrouwen zijn ‘planken’. En wie een ‘plank voor zijn hoofd’
heeft, is misschien wel gevoelig voor een plotseling bevel, maar niet voor een
geleidelijk-bouwende, logische redeneering.
De blik van onze oogen is iets plotselings. We ‘werpen’ een blik. Dat plotselinge
klinkt heel nadrukkelijk in het overdrachtelijke ‘oogenblik’. We kunnen onzen blik
alleen dàn geleidelijk van richting doen veranderen als we onze oogen richten op
een geleidelijk bewegend voorwerp en zoo onzen blik door dat voorwerp als
‘vasthouden’. In alle andere gevallen verandert de blikrichting plotseling. Bij 't lezen
b.v. springen we van woordgroep tot woordgroep, en, als we niet vlug kunnen lezen,
van woord tot woord, ja van letter tot letter. Een geleidelijke leesbeweging van onze
oogen is er niet. Probeer het maar.
Blik is ook een soort metaalverbinding, die, in constateerende beteekenis, al heel
weinig gemeen heeft met den blik onzer oogen. Maar het blik is toch zoo heelemaal
te karakterizeeren als iets ‘plotselings’. Zijn klank is kortstootig, geen sprake van
een rond, uitgedijd geluid. En 't is ‘dun’. En 't weerkaatst het licht nièt met warmen
goudglans of zachten zilverglans maar met een koude, telkens verschietende,
‘blikkerige’ schittering. Zoo hebben de blik van onze oogen en het blik van een
conservebusje wel degelijk een gemeenschappelijke karakteristiek, die heel treffend
uitgedrukt wordt in den klank bl.
Wat we van dien bl-klank beweerden, schijnt niet uit te komen bij de woorden
bloo (bleu) en blauw. Schijn. ‘Bloo’ is, wie bang is voor het bloote. De bleue jongen
heeft in zijn doen niets plotselings, maar hij heeft wel degelijk iets te maken met het
plotseling bloote, waarvoor hij, onderbewust, bang is. Iets dergelijks geldt voor
‘blauw’. Blauw is het tegendeel van het ruimtelijk-uitstralende geel. Blauw omhult.
Het schaamtegevoel omhult onze blootheid, onderbewust, met blauwe kleur. De
kuische moedermaagd Maria wordt door de Roomsch-Katholieken liefst gezien in
blauwe kleedij. Zegswijze in Limburg: ‘Blauw, de kleur van Slevrouw’ (Sl is een
samentrekking van ‘Onze Lieve’).
Hoe komen we toch aan de zegswijze ‘de plaat poetsen?’ De taalgeleerden hebben
hun best gedaan, haar aannemelijk te verklaren buiten alle klankwaarde om. Een vrij
gangbare verklaring beweert, dat die zegswijze uit het militaire leven komt. Altijd
dat ‘histori-
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zeeren’! Een vluchtend soldaat sleept zijn geweer achter zich aan, de metalen plaat
onder de kolf schuurt over den grond en wordt dus door den vluchtenden soldaat
gepoetst. Wie gelooft nu, dat dààrvan de zegswijze komt ‘de plaat poetsen’! Neen.
Die heeft alleen haar beteekenis te danken aan de klankwaarde van pl in ‘plaat’,
versterkt door pts in ‘poetsen’. Vgl. 't Duitsche Putsch = coup d'état, en het
Hollandsche ‘Pats’!

Kus.
De kus is een overbekende lippenbeweging. Maar het zachte, deukgrage voorwerp,
dat we ‘kussen’ noemen is.... heel wat anders. En toch....
In k-s (s-k) zeggen we een beweging van heen-en-weer, af-en-aan, op-en-neer. Bij
de k gaat het achterste gedeelte van de tong van het achterverhemelte àf, en dat
uit-elkaar-gaan wordt in den stootklank duidelijk gehoord. Bij de s worden het voorste
gedeelte van de tong en het voorste gedeelte van het verhemelte, hoorbaar in sissend
geluid, aaneengesloten. De k-s (s-k) zegt dus zoowel open-en-dicht als voor-en-achter.
Bij den ‘kus’ sluiten-en-openen zich de lippen. Het Vlaamsche meisje ‘kust’ den
vloer, in heen-en-weerbeweeg van haar dweil. We kauwen, op-en-neer, op-en-neer,
met de kiezen. Dat doen we niet met de tanden. Met de tanden bijten we alleen iets
àf. Daarom zijn ook de tanden langer en scherper dan de kiezen. En we voelen in dat
‘lange’ een karakteristieke tegenstelling tot de kort-platte kiezen, een tegenstelling,
die we in een leuke zegswijze uiten. ‘Eten met lange tanden’ is: niet flink kauwen
met de kort-platte kiezen. In tand klinkt de klankwaarde door van l-nd. Maar de l
wordt verscherpt en vervast tot de t, omdat een tand inderdaad scherper en vaster is
dan een l-nd. ‘Iemand aan den tand voelen’ heeft niets te maken met welk
bijtinstrument ook, maar wel met het lange en het scherpe van onze tanden. Die
zegswijze beteekent: iemand aan een lang en scherp verhoor onderwerpen. Maar we
waren bezig met ‘kiezen’. Met dien klank duiden we nog iets heel anders aan dan
kauwwerktuigen. Als ik een nieuwe hoed koop, moet ik in den winkel een hoed
kiezen. Ik ‘pas’ er verschillende.... vóór den spiegel. Maar eer ik definitief gekozen
heb, gaat menig hoedje heenen-weer van haardos naar toonbank. Een dergelijk
heen-en-weer gebeurt bij het kiezen gewoonlijk. Bij het zoeken overigens ook.
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En de zieke, die herstel zoekt, kent het heen-en-weer van vrees en hoop.
Ik heb nu eindelijk mijn nieuwen hoed gekozen. Ik zet hem triomfantelijk op, ben
erg tevreden, versterk de sluiting van de s tot een flinken, definitieven lippenkneep
p, en zeg: ‘kip’, ik heb heb je! En mijn kip is gèèn pluimvee. Mijn kip is niets anders
dan de scherpe definitief-aandoende k en p, en de kort-ingehouden i, die ik ook hoor
in de woordjes tip en stip. 't Woordje top bij 't sluiten van een koopovereenkomst is
ook wel ‘definitief’ van klankwaarde, maar niet zóó definitief als kip. De o sleept
meer, ‘staat’ minder dan die heel korte i, De ‘top’zegger laat nog altijd een aarzeling
hooren van: zou-die me niet ‘nemen?’
Maar we dwalen af. Laten we blijven bij de k en de s. Het Duitsche ‘kosten’
beteekent proeven. Daarbij gaan de lippen open-en-dicht en de tong stoot vele stootjes,
heen-en-weer tegen het verhemelte. Proeven is, overdrachtelijk: waardeeren, schatten
in het algemeen. Ook schatten in geld. Mijn nieuwe hoed ‘kost’ zooveel. Bij de kust
van ons vaderland komt de zee af-en-aan in ebbe en vloed, en de dichters hebben,
klankwaardig, gelijk, als ze zeggen dat de zee het land ‘kust’. De t van ‘kosten’ lijkt
me niet van symbolische klankwaarde. Waarschijnlijk bootst ze alleen het geluid
van het ‘proeven’ na. Maar de t aan het einde van een woord zegt iets ‘definitiefs’.
In ‘kust’ zegt ze dus iets definitiefs in weerwil van het heen-en-weer, dat door k-s
wordt gesymbolizeerd: De kustzèlf ligt heel stil bij ebbe en bij vloed.
Het zachte, deukgrage kussen noemen de kinderen een heerlijke uitvinding. Vooral
een kussen ‘in optima forma’, een met stalen springveeren. Daar kan je zoo lekker
op dansen, heen-en-weer. En wij, volwassenen, vinden een kussen ook wel prettig,
al is ons heen-en-weer-beweeg daarop heel wat kalmer. Kaas leggen we tusschen de
boterham. De sneedjes kaas hooren op de boterham te ‘passen’, als ze te groot zijn
staat 't niet netjes, en als ze te klein zijn is 't niet lekker. Moeder meent, dat het nog
een heele zoekerij is vóór de boterhammen goed zijn belegd. Daar komt een
heen-en-weerkiezen bij, daar komt iets bij van 't uit elkaar houden en 't bij elkaar
brengen van de deelen van een legprent. Daar komt ‘oordeel des onderscheids’ bij.
Als iemand zich géén oordeel mag veroorloven over iets, omdat hij er geen verstand
van heeft, dan zeggen we: hij heeft er geen kaas van gegeten. Die zegswijze heeft
niet het minste historische verband met die lekkernij tusschen de boterham.
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Er is hoog-heilig rythme in de zangen der dichters. Maar er is iets als rythme,
op-en-neerbeweeg in mijn sokken ook, als ze, mèt mijn beenen, in actie zijn. In kousen
nèt zoo. Maar kousen zijn wel eleganter dan sokken. Een onelegante beweging kan
‘sukkelig’ aandoen, niet ‘kouserig’. We noemen een sigaar een sigaar, om de zelfde
klankwaarde waarom we suiker suiker noemen. We bezuigen allebei met rythmisch
keerende liphaaltjes in en terug. Als we zeggen dat iemand ‘de sigaar’ is, lijkt hij in
de verste verte niet op zoo'n rookding. Maar hij staat er niet al te best voor, hij wankelt
heen-en-weer, of hééft al gewankeld en ‘ligt’ nu.
Een kast gaat open en dicht. Een zak is heel iets anders dan een kast. Maar toch,
als een zak maar goed ‘zakkerig’ is, zie ik er iets als een deining in, iets als het
plooibeweeg van een harmonica. Een sikkel en een geitesik zijn twee heel
verschillende dingen. Maar toch: s-k! De sikkel gaat heen-en-weer, en een sik gaat
op-en-neer.
Een kast en een kist gaan open-en-dicht, maar de t zegt hier toch ook iets definitiefs.
We krijgen bij ‘kast’ en ‘kist’ toch altijd het bijgevoel van de bedoeling, iets
betrekkelijk-definitief weg te sluiten. In ‘kas’ en ‘cassa’ is die t niet: de kas van een
Bank, hoe zorgvuldig en hecht ze ook gesloten wordt, is altijd verbonden met het
gevoel van geldcirculatie. De k-s zonder meer zegt juist het nièt definitieve. Dit
niet-definitieve is wel vergeten in het Fransche ‘casser’; maar 't duikt weer op in het
juridische: ‘Hof van cassatie’. Het Hof casseert..... om een rechtsgeding geheel
opnieuw te doen beginnen. In het woord ‘zeker’ zegt de r ook iets definitiefs, maar
toch niet dat dood-definitieve van de t in kast en kist. De r van ‘zeker’ vooronderstelt
het heen-en-weer van weifel en twijfel, welke beweging tot rust is gekomen in het
‘zekere’ bewustzijn. Als we de r van zeker goed uitspreken, doen we dat forsch,
cordaat-scherp (de Vlamingen zeggen dikwijls: zekers), maar het ratel-ruischen van
de r heeft toch nooit dat abrupte van de uiteindelijke t. In ‘zegel’ zijn de k en de r
getemperd tot g en l. Als de leden eener samenleving niet al te zeker zijn van elkaars
goede trouw, vinden ze het officiëele zegel uit.... ‘Ersatz’ voor de zekere functie van
een weifelvrij publiek geweten.
Een slinger zwaait heen en weer, een slungel ook. Maar de slungel zwaait heel
wat minder cordaat dan de slinger. Wat beteekent ‘een slinger om den arm houden?’
Ik heb daar meer dan eene verklaring van gelezen. Maar altijd wordt er gedacht aan
zooiets als een heuschen
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‘slinger’. De beteekenis van die zegswijze moet alweer gezocht worden in de
symbolische klankwaarde alleen, in dit geval s-g, analoog aan s-k. Dààrom kunnen
we ook evengoed zeggen: een slag om den arm houden. Wie een slag of een slinger
om den arm houdt, gaat niet recht door zee. Wat ‘arm’ hier beteekent weet ik niet.
Het heen-en-weer gekronkel van een slang doet ons een slang ‘slang’ noemen. De
Engelschen noemen dat dier anders omdat ze 't anders aanvoelen. Maar de
klankwaarde van ons woord slang kennen ze toch ook: ze noemen de volkstaal ‘slang’
voor zoover die afwijkt van ‘rechte’ taal en ‘rechte’ uitspraak.
Nu ik eenmaal gesproken heb over, ‘een slag om den arm’, kan ik niet nalaten iets
te zeggen over ‘Hij heeft 't achter de mouw’. Die zegswijze is tweeledig. Ze zegt
vooreerst dat iemand iets achterhoudt, iets verbergt. Ze zegt verder, dat diezelfde
iemand op een bepaalde kwestie niet ingaat, maar er vlak langs blijft strijken, er langs
‘scheert’. Mouw - klankwaarde: m-w (w-m). Een meeuw scheert over het
wateroppervlak. Onze voorouders droegen langere mouwen dan wij, en die waren
vaak afgezet met lubben. Hun mouwen ‘streken’ zachtjes over de ruggen van hun
handen en heetten daarom mouwen. Zoo strijkt ook iemand langs een kwestie als hij
't ‘achter de mouw’ heeft. Een wambuis is zoo wijd en hangt zoo los, dat het licht
ergens tegenaan strijkt. Het woord warm heeft tweevoudige klankwaarde. Als we de
‘chemie van het woord’ op ‘warm’ toepassen, krijgen we: warm = w-m + ar. De
klankwaarde van ar kennen we al. Op ar van ‘warm’ ligt de nadruk als het erg warm
is, benauwend warm. Als het ‘lekker’ warm is, ligt de nadruk op de eerste en laatste
letter: w-m. ‘Lekkere’ warmte drukt niet, maar scheert zachtjes langs je lichaam,
‘streelt’ je huid.1) De lange mouw van mijn voorvader streelde den rug van zijn hand,
niet de muis van zijn hand. In dit woord ‘muis’ is m-s (de scherpe s) in zekeren zin
het tegenovergestelde van m-w (zachte w). De muis van de hand is verstoken van de
mouwstreeling. En het lastige knaagdiertje, dat zoo bang voor poezen is, draagt zijn
naam terecht: als we aan een muis denken, komt het niet in ons op, ze ergens langs

1) Onder ‘nadruk’ versta ik hier de klankwaardige nadruk, nièt de intonatie-nadruk. Ik bedoel:
‘Lekkere’ warmte druk ik uit door ‘warm’ ter wille van de w-m. Maar drukkende warmte
druk ik uit door ‘warm’ ter wille van de ar.
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te zien strijken - we zien ze verdwijnen, diep in onze provisiekast of diep in haar
holletje.
De s-k kan getemperd worden tot z-g, en dan inderdaad de gewijzigde klankbeteekenis
krijgen van: wèl heen-en-weer, doch niet uitsluitend heen-en-weer, maar met een
beweging in één richting er bij. Dit wordt grafisch voorgesteld in de zig-zag-lijn: die
gaat wel heen-en-weer, maar toch tevens continueel dóór naar rechts of links, naar
boven of beneden. Andere voorbeelden: Het ‘neerzijgen’ zien we alleen bij een levend
wezen of een wezen, waarin we met onze verbeelding leven leggen; een wezen, dat
dus tegen het neerzijgen worstelt met telkens weerkeerende strijdstooten. Maar als
het inderdaad neerzijgt, gaat de levenslijn toch continueel omlaag. De ‘zege’, die
een strijdend volk neerzijgen doèt, vooronderstelt heen-en-weergaande oorlogskans.
Maar de zege is meer den overwinning alléén. We hooren in ‘zege’ continueel
opgaande krachtlijn - ‘overwinning’ zegt alleen het feit van momenteel de-baaszijn.
‘Zegenen’, direct en in eigen naam, kan God alleen. De geloovige is overtuigd van
de continueel opgaande lijn in Gods zegen. Maar ieder geloovig volk is toch als het
Joodsche: het ziet zig-zag-lijn in Gods zegen ook, geheel zonder vloek is Gods zegen
niet. Er is weinig ‘constateerbare’ overeenkomst tusschen een ‘zaag’ en een dichter,
die verzen ‘zegt’ of ‘zingt’. Maar het woord voelt er toch een karakteristieke
overeenkomst in: de zaag gaat heen-en-weer, maar de lijn die zij in 't hout snijdt gaat
dóór; en in het vers is ‘gang’ èn ‘deining’ beide. Met korte haaltjes in-en-terug ‘zuigt’
het kind de moedermelk, maar om het levensvocht te laten dóórvloeien naar zijn
maagje. De ‘zuiger’ van een pomp gaat op-en-neer maar de bedoeling is het water
op te voeren, omhoog, in een dóórgaand beweeg. Hoe vaak wisselt de zuiger van
een locomotief zijn heftig heen en heftig weer.... maar de trein gaat dóór.
Conventie?

Wel.
Dit woord kan beteekenen ‘golf’ of ‘bron’. Ook ‘goed’, b.v. ‘zich wel voelen’. Ook
een sterke bevestiging ter neutralizeering van een ontkenning: ‘Al zeg je honderdmaal
neen, ik zeg je, dat je 't wèl gedaan hebt’. Ook een bemoedigingswoordje in een
redeneering: ‘Hoe zullen we dit verschijnsel verklaren? Wel.... zus en zoo.’
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Ten slotte een aangename verrassing: ‘Wel, wel, dàt vind ik leuk!’
Met wel zeggen we iets ronds, zachts, buigzaams, al naar den verschillenden
nadruk, dien we leggen op het fundamenteele gevoel, dat we in w-l uitzeggen. Dat
fundamenteele gevoel echter is lenig lijngevoel. Vgl. wol, wiel, wal, wil, weelde,
wel. Wol is zachtlijnig, het wiel is rondlijnig (in tegenstelling tot het ‘rad’, bij welk
woord we nadruk leggen op harde spaken of scherpe haaktanden aan den omtrek:
we zeggen ‘radbraken’ niet ‘wielbraken’). De wal is, in tegenstelling tot den ‘muur’,
nadrukkelijk, ‘omgeving’. ‘Muur’ zegt, als zoodanig alleen ‘ruimte’, ruim vlak. De
lange u-klank wisselt vaak met de ui (het Middeln. ‘suver’ = ‘zuiver’) en de r-m
vinden we in ruim zoowel als in muur. Vgl. ook ‘meer’. Ook wil is een-en-al gevoel
van lijning, uitlijning. De fundamenteele lijning is de cirkellijning, de uiterlijkheid
van het cirkelvlak. En zij is niet zonder de cirkelstraling, de innerlijkheid van het
cirkelvlak. Het cirkelvlak, beeldend gezien, is een oneindig-fijn weefsel van uitstraling
en omlijning. Op de straling, de uitstraling valt de nadruk bij ‘wil’ - een treffend
voorbeeld van beeldend figuurgevoel in den symbolischen woordklank. Weelde is
weer nadrukkelijk zacht - ‘harde’ weelde is er niet.
Hetzelfde lijngevoel klinkt ook in l-w. Lauw is de zachte overgang van warm naar
koud. Als de storm luwt is zijn hard geloei voorbij. Het Engelsche law (= wet) zegt
het niet-stootende, de ‘lijn van geleidelijkheid’ in publiek dadenleven. Bij leeuw
denken we primair aan wellende leeuwenmanen: een tijger heeft die manen niet. Als
de w in v overgaat, blijft het klanksymbool van het lenige, het nietstootende: leven,
lieven, loven, laven, gelooven.
Welnu, als wel ‘golf’ beteekent, valt de nadruk op het lenig-buigzame van
niet-stootende golflijning. Als wel ‘bron’ beteekent, valt de nadruk (zooals bij ‘wil’)
op het beweeg van binnen-naar-buiten. Als wel ‘goed’ beteekent, valt de nadruk op
‘zacht’. Wordt wel gebezigd als sterke bevestiging, dan valt de nadruk weer op
‘vanbinnen-uit’. ‘Je hebt het wèl gedaan’ is aequivalent met ‘Mijn innigste overtuiging
dwingt me, je te veroordeelen.’ Als bemoedigingswoordje geeft wel (of welnu) het
niet-stootende aan van een conclusie: het laat die conclusie aanvoelen als zachte
overgang vanuit een reeds aangenomen beginsel. Als uiting van aangename verrassing
zegt het weer opwelling van binnen naar buiten ‘Wel, wel, van ganscher harte
wèlkom!’
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We hebben nu geluisterd naar eenige woorden met meervoudige beteekenis. Er zijn
er veel meer. Maar we hebben toch al materiaal genoeg om de volgende
veronderstellingen te mogen formuleeren:
1e. Het woord, het echte ‘woord’ is geen resultaat van conventioneele afspraak,
maar een natuurlijk, spontaan-geworden symboolin-klank, dat vele dingen samengrijpt
in één gemeenschappelijke karakteristiek.
2e. De symbolische klankwaarde drukt die karakteristiek uit. De gedifferentieerde,
constateerende woordbeteekenis gaat op in het zinsverband. En de affectieve
beteekenis wordt gezegd door de intonatie, nièt door de primaire klankwaarde.
3e. Constateerend woordgebruik in zinsverband berust, althans gedeeltelijk, op
conventie. Maar dat de klankwaarde een bepaalde groep handelingen of voorwerpen
uitkiest om die te benoemen en geen andere groep, is alleen toe te schrijven aan de
natuurlijke, symbolische klankwaarde.
4e. Er is hiërarchie van klankwaarde. De adel van het woord is uitbeeldende,
symbolizeerende klank. Klanknabootsende woorden zijn woorden van lager orde.
5e. Iedere taal symbolizeert klankwaardig en ‘vanzelf’. Verschillende talen passen
de klankwaarde verschillend toe, omdat verschillende taalvolken de objectieve
werkelijkheid verschillend aanvoelen.
6e. Adjectiva als ‘indrukwekkend’, ‘plechtig’, ‘plat’, hooren bij de intonatie, nièt
bij de klankwaarde van het woord als zoodanig. Er is b.v. plechtige of platte intonatie,
maar er zijn geen plechtige of platte woorden.
M.H.J. SCHOENMAEKERS.
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Literatuur
Frans de Wilde, ‘De Weg door het Woud.’ Verzen. Antwerpen, Van de
persen van F. Casie-Claes, 1921.
Alweer een jonge dichter! Die zijn er véél; doch ze worden maar zelden oud. Dat
wil zeggen: als mensch ontwikkelen ze zich wel, maar de dichter in hen gaat
gewoonlijk vrij vroeg dood.
Deze jonge dichter heeft.... och, het is een beetje vervelend, zoo vaak datzelfde te
zeggen, dat toch op zoo velen van toepassing is! Enfin - hij toont, nu en dan, zuiver
sentiment, en geeft, nu en dan, een tachtigsch-rake notitie daarvan. Bijvoorbeeld in
dit gedichtje, dat hij ‘Nocturno’ noemt - een woord van eenigszins onzekere
nationaliteit -:
Den avond is vol licht
Vol schitter-wit bits licht
Dat neerpletst uit den boog
Der elektrieke lampen, de inferno-lucht
Boven de hooge huizen vaneenrijt met
Zijn snelle kleuren-slangen,
Staal-vonkend spettert uit
Wreed-gloeiende oogen van venijnige auto's,
't Roerloos-geel licht van bars en music-halls
Dat de vermoeide wezens der menschen die daar loopen
Boetseert tot wassen maskers, hard en koud....
't Is een woest kruisen, botsen van rauw' stralen
Naast hoogevlakken van diep-nachtlijk zwart
Waar plots de wand'laars allen in verdrinken
Maar rap weer rijzen uit dien korten dood.
Den avond liegt. De nacht zal luider liegen.
't Is licht, zoo licht als waren al de starren
Die aan de heem'len 's nachts de braven weten
Opeens gevallen op ons zondige aard....

Enzoovoorts.
In dergelijke impressie-flarden zonder constructie is hij nog 't beste; en nog, zooiets
houdt hij niet lang vol. Waar hij naar vormvastheid tracht, is de kleinheid van zijn
dichterkracht gewoonlijk over-duidelijk.... Men vindt dan soms den malsten
rijmdwang, de jammerlijkste enjambementen; - hebben de tachtigers niet geleerd,
dat dat juist heel ‘goed’ is; even goed als..... épateerend? - Maar daartusschen: wel
weer telkens een verrassend woord-vondstje....
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Och, ik wil liever niet zoo erg veel kwaads zeggen van dezen dichterling, van wien
ik echter ook weinig goeds zeggen kan. Hij heeft.... enfin, wel wat goeden aanleg.
Of dat goede in hem nog eens de kracht zal hebben machtig door 't onkruid heen te
breken en het te overgroeien?
Voorloopig wil ik hierover nog maar liever geen weddenschappen aangaan.
J.L. WALCH

P.C. Boutens. Liederen van Isoude. Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1921.
Boutens, die een groot lyricus is, komt evenwel steeds een kleine dramatische
geestes-verstelling - ik meen niet: Verstellung, heeren puristen! - ten goede.
Dramatizeering van gevoelens toch is bedwang, draagt in zich den eisch tot ontzegging
van te veel egocentriek en zelfbehagen.
Zoo, eigen verlangen-in-schoonheid toedenkende aan Isoude, heeft hij dit verlangen
eenigermate geobjectiveerd. En schreef een verzameling liederen, waarin waarlijk
hier en daar wonderen van schoonheid worden opgetooverd.
Er blijft één bezwaar. Boutens' stroef-sterk beelden verdraagt zich eigenlijk niet
met de idee ‘Middeleeuwsch lied’, zoo min als het zich met de Middeleeuwsche
legende verdraagt. Niet dat de Middeleeuwen niet het stroeve peinzen hebben gekend,
maar van hun liefdeslied en hun rijm-zingend exoterisch geloofsverhaal bleef dit ver.
Zoo verloor Beatrys dan ook, in 't spiegelvlak van Boutens' geest gekaatst, volkomen
den trouwhartigen toon van het uit geloofsvervuldheid blij pratend Middeleeuwsch
gevoel; de kabbelende-beekjes-melodie werd tot den strakken val van een
straal-fontein. Zoo als ook alle licht-doorschenen klaarheid van Verlaine's:
Ecoutez la chanson bien douce,

weg is, als men het leest in Boutens' transpozitie:
Den wel-lieven liede luistere....

Leest men echter deze liederen alleen als schoonheid, met ter-zijde-stelling van deze
toch niet het allervoornaamste treffende bezwaren, dan is er veel wonderbaar-moois
van woord en wending. Hoe de eigenaardigheid van dit schoon te qualificeeren? Het
is vooral vizueele, soms vizionair wordende beeldingskunst; meer dan klank-kunst.
Het is de kunst van een turend ziener, één die met strakke, stille oogen, tastend,
maar met magistrale handen, het beeld boetseert, met den fijnen toets van zijn altijd
gespannen-waakzamen zin voor gedachte-associatie. En dán, terwijl het beeld,
ontstaande, hem lief wordt, wordt het, als Pygmalion's Galathea, doorademd van
zielsmuziek. Het is niet te ontkennen, dat de gang der aldus tot stand komende verzen
wel eens te zeer verstroeft, maar toch, wie houden, echt, van onze zuivere
woord-kunst, met woorden die de vreugde van diepe doorschouwing geven, die zullen
van dit boekje, rijk en eenvoudig door Van Dishoeck uitgegeven, veel genieten.
J.L. WALCH
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Elisabeth Zernike. Kinderspel. Sijthoffs Uitgeversmpij. Leiden. 1921.
Een twintig jaar geleden zou men dit een Studie in maagdelijkheid genoemd hebben.
Van twee meisjes vertelt de schrijfster, als eene die daar onbetwistbaar recht op heeft,
van twee heel verschillende vrouwnaturen: de een wat wuft en oppervlakkig, met
een felle begeerte naar afwisseling en prikkel, omdat zij lang zoo levenskrachtig niet
is als haar oudere zuster, die eigenlijk niets begeert dan.... te leven, enkel maar zoo
te leven als zij doet. Deze heeft dan het meest de liefde en aandacht van de schrijfster,
als zijnde immers de belangrijkste van de twee.... Of dit inderdaad zoo is, weet ik
niet, al maakte de auteur haar in elk geval tot voorwerp van een fijne en
belangwekkende studie. Maar alles wat in evenwicht is, leeft eigenlijk zoo weinig
en het is toch niet zeker, dat later het meest leven zal, wat tevoren het meest stabiel
was. De schrijfster laat ons het proces, volgen hoe half van buiten en half, spontaan,
van binnen dan de verstoring in deze ziel komt, een onrust, eerst toegelaten, dan
hevig begeerd, toch in strijd met die andere behoefte aan rust en onbewogen staan
in het zonnelicht. Hoe zij ongelukkig gelukkig is en angstig afweert wat zij toch niet
meer missen kan: de liefde en den echtgenoot. Het is jammer, dat de schrijfster ons
niet verder brengen wil dan den eersten trouwdag, die haar moreel blijkbaar nauwlijks
veranderd vindt, gelijk te verwachten was. Men zou weten willen wat voor vrouw
zich eindelijk uit dit kuische en ‘sereene’ jonge meisje ontwikkelde. Ik voor mij, ben
er niet gerust op en de schrijfster zelve ook niet altijd, blijkens het woord, dat zij
haren jongen man in den mond legt: ‘pas op voor de felheid van een brave vrouw.’
Dat beteekent zoo iets, dunkt mij, als het Fransche: ‘méfiezvous, c'est un honnête
homme,’ of ‘pas op voor de vromen.’ Men wil er mee zeggen, dat het evenwichtige
meest het onaandoenlijke is, dat meeleeft noch meelijdt en dus, niet begrijpende,
hard veroordeelt. Want, nogeens, het staat niet vast, dat het evenwichtige altijd het
levenskrachtige en levensvolle inhoudt. Er zijn halfgekken, die zeer zachtmoedig en
tevreden schijnen te leven, en daarom wilde ik wel, dat de auteur ons verder vertelde
van Erna, hoe zij na en in haar huwelijk geworden is, of zij wel zoo wijs werd als
haar moeder.... waar deze dan overigens ook haar wijsheid vandaan haalde. Intusschen,
juist omdat zij nog haast niet door het leven aangedaan is en men alles verwachten
kan van een nog onbebouwden akker, werd het verhaal van haar frissche
lichtbewogenheid bijzonder aantrekkelijk, als de studie van een mensch en een
levensvraag.
Indien Elisabeth Zernike het er nu maar niet bij laat.
F.C.

Jaak Lemmers. Menschen en Dingen. XII. Studietjes in Proza. 1917-1920.
Victor Resseler Antwerpen. 1921.
Zulke boekjes worden bij ons, in 't noorden, eigenlijk niet meer geschreven. Omdat
men 't niet meer wil en 't niet meer kan. De Vlamen zijn toch wel veel jonger dan de
Hollanders in de literatuur en men moet tot De Hartog en Van
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Groeningen en Delang terug gaan om bij ons werk als dit te ontmoeten. Het
hartstochtelijk genieten van de uiterlijke wereld, de onvoorwaardelijke belangstelling
in alle levensuiting, de drang om te spelen met vele kleurige woorden, dat alles
behoort bij ons tot de Tachtiger Renaissance en is lang voorbij. Maar de Vlamen zijn
een jong volk met sterke, primaire neigingen en bij hen, die velen zijn en niet een
kleine groep, duurt het luide en onstuimige zinneleven langer dan bij ons, al wordt
er dan ook meer geestelijkheid in gemengd dan die eerste Tachtigers hun eigen
konden noemen.
Jaak Lemmers' kleine studietjes van Eerste Sneeuw, Winterstraat en dergelijke
zijn enkel geschreven teekeningen, als Van Looy ze maakte, maar veel minder sterk.
Zoo'n intentievol stukje als Hollandsch Binnenhuisje of Zomernacht doet het niet
heelemaal voor ons. De bedoeling is wel blijkbaar, maar komt er niet gaaf uit. In
Vriendenmaal en Estudiontina waagt zich de schrijver dan, niet zonder succes, aan
de novelle naar Franschen trant, maar het lijkt toch nog zwakjes, het laatste niet
puntig genoeg, zou ik meenen, het eerste te lang en te vaag. De Vrouwenstudie en
De zieke Jongeling schijnen dan wel zeer bepaald studies, ondernomen ter eigen
oefening en niet voor een publiek. De schrijver smult hier in een volheid van
afwisselende emottes en uiterlijke verschijningen, die voor een gecomponeerd verhaal
zeker te veel zouden zijn. Doch het is hier, dat zijn virtuositeit het klaarst blijkt, zijn
fijngevoeligheid van oog en van hart samen, met zijn beeldend vermogen. Wat hij
met deze voortreflijke gaven tenslotte doen zal, kan men groote met belangstelling
afwachten.
F.C.

Emmy van Lokhorst. Phils laatste Wil. Querido, Amsterdam 1921.
In deze serie van kleine boekjes, waartoe ook dit deeltje behoort, zou men eigenlijk
niets dan ‘Vertellingen’ wenschen, compleete romans in zakformaat, waarvan het
geestelijk gebeuren het voornaamste zou zijn en de compositie een der grootste
verdiensten. Maar Hollanders kunnen over 't geheel geen vertellingen schrijven. Zij
zitten meest teveel aan het aardsche en zijn zintuiglijke verschijningen vast, zij zijn
te zeer realisten, om enkel met het geestlijke te werken en hun verhalen, zonder
omzien naar de dagelijksche werkelijkheid, te schikken en te besnoeien. Zoo krijgen
wij maar zelden heusche vertellingen, naar den eisch samengesteld te zien, al is er
veel vraag naar en wordt het overal geprobeerd.
Emmy Van Lokhorst' boekje geeft ook geen echt staal van vertellingskunst, al
heeft het daarom toch wel veel echts en bekoorlijks. Het is, zoo even, een studie van
een gevoelig kind, dat haast verbijsterd in een heel eigen gevoelswereld, de
schokkende familiegebeurtenis haars broeders dood aanstaart. De stemminkjes in
dag en uur, haar verloren dwalen door hét nu vreemde tehuis, het geinteresseerd
gepraat op school van de kennisjes, dat kunnen wij alles mee voelen, wijl de schrijfster
het zelve doorleefde. Meer dan noodig was, zou men zeggen, als het verhaal een
opgang een geestelijke ‘pointe’ bezeten had. Nu behooren wij voor dat echt
doorleefde, die brokjes dag-leven dankbaar te zijn, als voor
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een studie van kinderlijkheid, die het naast E. Zernike's studie heel goed uithoudt.
F.C.

Willem Elsschot. De Verlossing. Van Dishoeck. Bussum 1921.
Dit gelijkt zeer op De Maupassant, zou ik zeggen. Dezelfde belangstelling in het
leven en de werkelijkheid, maar niet op de wijze der Timmermans', Streuvels', Van
Looy's, niet behagelijk en gelukkig om vooral het zintuigelijk gebeuren en verschijnen,
doch belangstellend in 's levens grimmig-zotte spel. Van Elsschot verkneukelt zich
zoo'n beetje in dat zeer comische en ook een beetje tragische bestel en drijven van
die levens op het Vlaamsche platteland, waar de graaf, die den grond, en de pastoor,
die de ziel in eigendom heeft, almachtig zijn en uitstooten, zonder genade, wat zij
achten niet in hun sfeer te behooren. Pol, de timmerman-winkelier, hoorde er blijkbaar
niet in, omdat hij een godlooze vrijdenker was. Maar Pol sloeg ook zijn vrouw en
was een kwaadaardige, koppige kerel, die tenslotte zijn vijand, den pastoor,
verraderlijk doodschoot. Dus hebben wij niet al te veel meelij met Pol, als hij voor
de geestelijke dwinglandij bezwijkt. En dat wilde de schrijver ook niet. Wij behoeven
geen meelij te voelen voor Pol, noch voor de mishandelde Sideria, die half suf en
nauwlijks een mensch is, noch met Pols kinders, die altemaal geestlijke zusjes worden,
noch met iemand van het verhaal. Hoogstens, als wij dan per se iets willen
be-meêlijden en tragisch vinden, mag al dit zielige, hooplooze gedoe van die maar
half bewuste geesten ons treffen als de tragiek van het leven zelf en verwijzen naar
een achtergrond van melancholie bij den schrijver, dien hij zich echter wel hoedt
met een woord te verraden. En toch is die somberheid daar. Dwaas, dol en zot zijn
de meeste voorvallen en verschijningen van zijn historie, maar de kijk, die het geheel
omvat houdt van dit sinistre leven, waar niets echts is dan des menschen dierlijke
instinkten en niets permanent dan de tegenstelling tusschen hun openlijk beweren,
hun ethisch voorgeven en de innerlijke roerselen, die kijk van den schrijver is, als
bij De Maupassant, pessimistisch en zwaarmoedig tot het uiterste, al duldt zijn trots,
zoomin als zijn kunst, dat daar direct iets van op papier zou komen. Alleen in dien
enkelen geëxalteerden kloosterbroeder, die voor het werkelijk leven vrijwel
onbruikbaar lijkt, heeft hij iets van begrijpen en barmhartigheid gespeurd, maar
overigens zijn boeren en geestelijken, graven en socialisten bij hem met eenzelfde
sop overgoten, als wel vermakelijke figuren in 's levens eindeloos narrenspel.
Eindeloos.... want Van Elsschot breekt op een willekeurig punt maar af en bekommert
zich niet om ‘gesloten composities’. Wat wel jammer is, maar toch ook weer in de
lijn van zijn levensbeschouwing, die niemand of niets gewichtig wenscht te maken
en naar verdere of hoogere synthese niet geneigd is te zoeken. Dat hoeft dan ook
niet. Het boek, zooals het is, blijkt al stevig genoeg.
F.C.
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Bernard Brondgeest. Doolhof. Querido. Amsterdam 1921.
Ik vreeze zeer, dat deze ‘Doolhof’ een hoogst onfatsoenlijk boek zal geacht worden,
welks lectuur ‘la mère interdira à sa fille.’ Met het natuurlijk gevolg, dat gezegd
meisje er brandend nieuwsgierig naar wordt en het leent van den hulpvaardigen
broeder harer intiemste vriendin. En dan zal zij, hopen wij, geducht schrikken van
het onmenschelijk gevloek en de menigte ‘onvertogen woorden,’ door den schrijver
waarlijk te kwistig over de bladzijden gestrooid. Doch overigens.... is de strekking
eerder wanhopig en geenszins onedel. Eer het tegendeel zelfs! Op de laatste pagina
staat: ‘Et mors vincit,’ mompelde hij. Mien barstte in huilen uit. ‘Oh, nu net, nu ik
verhuizen moet en zij me moet helpen,’ snikte zij....’ Willemsoord a/b Hr. Ms.
Wachtschip. Najaar 1920.
Dit laatste behoort niet bij den tekst (ofschoon het er bedriegelijk dicht bij en
evenzoo gedrukt staat) doch verschaft wel eenige opheldering over het geval van dit
boek. Het komt blijkbaar regelrecht uit de romantische heethoofdigheid eens jeugdigen
zeeofficiers, en men ziet hem van hier zitten schrijven, zijn blonde krullebol boven
een wijd open uniformjas of zelfs hemdsmouwen, met een diepen denkplooi in het
voorhoofd en de oogen brandend starend, terwijl van tijd tot tijd een droge snik zijn
boezem ontwelt. Zoo krabbelt hij gejaagd het eene vel na het andere vol en alle
tezamen vormen een verpletterende aanklacht, een gruwzamen hoon, tegen wereld
en menschheid gericht. Kende hij niet, uit menigen fuiftocht naar het groote
Amsterdam, de diepste kringen der zonde, ofschoon hij altijd geweten had, dat het
zonde was? En bezat hij niet een wetenschappelijke ontwikkeling, die van causaliteit
en herediteit wist, dàt sombere moderne Fatum, dat de geslachten richt, terwijl het
den individueelen mensch verantwoordelijk stelt? Zoo zou dit werk van de degeneratie
eener eertijds aanzienlijke familie worden tot een onbewogen nauwkeurig relaas van
koel wetenschappelijke feiten, maar tevens een hartstochtelijke klacht om 's levens
wreed onbegrijpelijk bestel, dat ons schier geen andere keuze laat dan die tusschen
vergetelheid in verliederlijking of wanhoop. In 218 niet eens dichtgedrukte pagina's
wordt dit proces der ontaarding van drie geslachten doorloopen. Men kan dus denken
dat er wat op die pagina's omgaat, eerst van gloeiende romantiek, dan van snijdend
realistischen dialoog, gekruid met de bovengemelde, ‘onvertogen woorden’ en soms
afgewisseld door een roerende, lyrische klacht. En dat alles ‘aan boord van HMs.
Wachtschip te Willemsoord,’ dat wel nimmer van zulke dingen droomde....
Een gek en twee dooden, zie daar o wreed Leven! het resultaat van uw gruwzaam
spel! Maar helaas! het leven antwoordt niet en geeft geen enkel blijk van
verantwoordelijkheidsgevoel....
Zou ik den auteur van Doolhof de lectuur van Van Elsschots De Verlossing mogen
aanraden?
F.C.
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Sonnetten.
I.
Gelijk een vogel steeds in enger kringen
Rondom 't verstoorde nest komt klagend zwerven,
Zal niet mijn ziel, nog lang na 't lijflijk sterven,
Omzwerven droef mijn aardsche erinneringen?
Geen vrede, vrees ik, zal mijn ziel verwerven,
Maar altoos weer door de ethergolven dringen
En wie nog waakt tot huivrend rondzien dwingen,
Met oogen wijd van angst en bleeke verven.
O ziel! laat áf van de ál te lieve Liefde,
Die wilde u wreed alleen met tranen laven,
Tot zelfs geen lied, geen tranen troost meer gaven!
't Waar wijzer zoo mijn zwaard van haat doprkliefde,
Toonend hoe ik veracht wie mij verachtte,
Liefde, die lokte en om mijn lijden lachte.

II.
De laatste bloem, nog stralend blank en frisch,
Zou nooit zóo blij mij blik en hart verrukken,
'k Zou zóo ontroerd niet naar haar schoonheid bukken,
Besefte ik niet dat zij een wonder is.
Ik kniel in 't gras, maar durf haar niet te plukken.
Kil blankt de dauw en vroeger duisternis
En bladerval voorspellen zongemis.
'k Wil stil een kus maar op haar blaadjes drukken.
Zoo bloeide, blank in herfstlijk levenswoud,
De late liefde, die mij God wou geven,
Wier wonderbloei zoo diep mijn hart deed beven
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En die 'k mij nooit te plukken heb verstout.
Nu 'k droef herdenk de bloemen van mijn leven
Lijkt 't liefst die laatste, in vallend bladergoud.

III.
Mijn hart is moe, de sterren te begeeren.
Van 't vruchtloos reiken doen mijn armen pijn.
'k Wil mij met bloemen vergenoegen leeren,
Die troost en vreugd en godgegeven zijn.
Doch nu ik wil naar de aarde wederkeeren,
Van sterrenheimwee duizlende als van wijn,
Vind 'k louter dorens, die mijn hand bezeeren,
Verwaaid, verwelkt, verganklijk bloemsatijn.
Maar 'k heb ten leste een late bloem gevonden,
Gelijk een goude' October-avondzon.
't Was me of haar blaadjes héel mijn zijn bezonden,
Zoodat die bloem mijn sterrenliefde won.
De bloem is dood. Langs wegen, die mij wonden,
Droom 'k van de ster, die 'k nooit veroovren kon.

IV.
De kleine vogels in de groote boomen,
Tak óp, tak áf, zijn dartel aan het kweelen.
Rond gele bloemen gele vlinders spelen
En bladerschaduw koelt de heidezoomen.
O lentebosch! laat me in uw blijheid deelen,
Languit gestrekt in heikruid, zalig droomen
Van 't Paradijs, waar 'k nimmermeer zal komen,
Geloovend dat de heuvlen 't mij verhelen.
- De kleine vogels beven voor de sterken,
Die, hoog in 't blauw, hun zingend zijn bedreigen.
De bloem verwelkt, de vlinder vlucht, de ontkroning
Vreezen de boomen, ruischend als in kerken
Orgelen droef. En nimmermeer zal neigen
Tot mij zijn hart mijn redder en mijn koning.
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V.
Nu lijken terpjes, groen van gras en hei,
De hooggevulde ronde wortelkuilen,
Waar eens uit rezen, rank als tempelzuilen,
De stammen van de ruischende eikenrij,
Toen 'k lag in 't lommer van hun bladertuilen.
En 't is me aldoor, waar ik mij nedervlij,
Of 'k hoor een ver en bang gedempt geschrei,
Als van een kind, dat móet en wil niet huilen.
Waar schuilt dat kind? - In ritslend kreupelhout?
Kom, arme kleine, ik doe mijn armen open
En wieg je en zing en ga wat moois je koopen.
Dan lach je weer en danst in zonnegoud.
Neen, 't is mijn hart, dat weeklaagt zonder hopen En 't weent niet enkel om 't verwoeste woud.

VI.
Eén enkel woord kan wekken den geduchten
Lawine-toorn en storten in het dal
De zware sneeuw, verplettrend in haar val
De speelgoedkleine sluimrende gehuchten.
Doorzichtig rein en klaar gelijk kristal,
Omdreigen mij de koude blauwe luchten.
Ik sluit de lippen, dat niet moge ontvluchten
't Verboden woord, dat nooit ik uiten zal.
Traag, tred voor tred en tastend langs de wanden,
Daal 'k áf het rotspad en mijn oogen branden
Van felle zon en blindend-blanke sneeuw.
O 'k ben zoo moe van 't strenge zelfbedwingen!
Dat éene woord, ik wilde 't luid wel zingen
Of uit wel gillen in een wanhoopsschreeuw.
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VII.
De lentewei was blank van margarieten
En leek een zee met brandingwitte baren.
En wijl die bloemen als de golven waren,
Kon van die wei mijn ziel niet meer genieten,
Maar vloog naar 't zeestrand, waar nog ommewaren,
Op 't weeke zand, waar schuim en schelpen lieten
Der golvenrijen ruischend droef vervlieten,
De bleeke schimmen van mijn doode jaren.
Zal éenmaal zoo mijn ziel, in bang verlangen,
Zich wenden af van hemelsterreweiden,
Om weer op de aarde, waar zij was gevangen,
Waar 't was haar troost, den hemel te verbeiden
En de muziek der sferen op te vangen,
Naar 't lied te luistren van mijn levenslijden?

VIII.
Diep in 't meer, waarrond de duiven koeren,
In smaragden krans van looverlokken,
Zie ik blauw den zomerhemel lokken.
- Wil me, o water! naar den hemel voeren!
Laat mij glijden, zoetjes, zonder schokken,
Tot uw diepe azure' en parelmoeren
Koele grotten, waar geen leed kan loeren,
Droomend luistren naar uw golvenklokken!
Zoel omspoelt mijn voet al 't weeke water.
- Zoek in 't meer geen hemel! lacht een sater,
Dood misleidt u, niets meer zult gij weten.
- Waar 't geen hemel, reine rust verwerven?
Maar ik mag, eer God mij roept, niet sterven,
Niet vergeten wien ik wil vergeten.
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IX.
Ik luister huivrend, bij het vlammend vuur,
Naar 't zingend klagen van den winterwind,
Als 't vragend huilen van een angstig kind
En naar het heimlijk tikken aan den muur.
Ik lijk dien stormwind, die geen vrede vindt,
Maar over 't land zwerft zonder rust of duur.
Ik lijk dien geest, wien, ver van 't hoog azuur,
Hoop of verlangen nog aan de aarde bindt.
Diep in mijn stoel gedoken, wacht ik stil
Tot heeft de storm zijn wanhoop moegeschreid.
Over mijn haren vaart een adem kil.
Geest, vriend of vijand, 'k weet niet wie gij zijt,
Maar 'k vouw de handen op mijn hart: ik wil
God voor u bidden in mijn eenzaamheid.
Hoe zong mijn ziel, aleer zij werd geboren,
Een vrije vogel, in den godeboom!
Ik werd een vrouw, van aardelijden loom.
Nooit zal ik zingen blij gelijk te voren.
In blanken maannacht, waan ik wel, in droom,
Die liedjes van mijn vogeltijd te hooren.
'k Vergeet ze weer, zij zijn te lang verloren,
Maar zweven bleef een melodie-aroom.
O dàarom tuurde ik naar de suizelkruinen,
Benijdde ik vogels, leek mij elke veêr
Een wonder kleinood, vlijde ik aan den bruinen
Verweerden stam mijn kinderkopje teêr.
O dáarom zal, hoog boven de aardetuinen,
Mijn ziel gaan zingen in den godsboom weer.

HÉLÈNE SWARTH.
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Drie herinneringen uit de wreede jaren
I
De baanwachter
Het was heel in 't begin van den oorlog, tijdens de Duitsche invasie in Vlaanderen....
De man was baanwachter bij een klein, landelijk spoorwegstation. In vredestijd
gold het daar een lijntje en een stationetje van niemendal, maar nu kwam er eensklaps
groot verkeer op: tallooze, eindelooslange treinen vol Duitsche soldaten en
oorlogsmateriaal, die naar het front aan den Yser vervoerd werden.
Eens, op een winteravond, toen het begon te schemeren, kwam een onbekende
naast den baanwachter staan en begon daar met hem wat te praten. Het was een
onbekende, maar toch geen vreemde, want hij sprak het plaatselijk dialekt als een
van de streek; hij zag er zoo uit als een halve meneer en toen de baanwachter hem
vroeg waar hij vandaan was, noemde hij een kleine stad in de buurt en zei zijn naam,
die een zeer bekende naam was in die kleine stad: de naam van een wijd-vertakte
familie, welke de baanwachter zeer goed kende.
Zij praatten.... De halve meneer vroeg aan den baanwachter of daar veel treinen
met Duitsche soldaten passeerden en of men op de kepi's en helmen der manschappen
de nummers van hun regimenten kon lezen.
De baanwachter, die een trouw en gewetensvol ambtenaar was en verder een
eenvoudig man zonder sluwheid noch listige streeken, antwoordde dat er wel dagelijks
heel veel treinen met soldaten passeerden, maar dat hij er nooit aangedacht had om
op de nummers van kepi's of helmen te letten.
Zij zwegen een poosje, in 't mistig-grijze van de winteravondschemering. Toen
ging de meneer in zijn zak, haalde er een bank-
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briefje uit en stopte dit vertrouwelijk in de hand van den baanwachter.
En hij zei:
- Hier is een briefje van 50 frank. Over een week, op 't zelfde uur, kom ik hier bij
u terug. Telt intusschen het aantal treinen met soldaten op, die hier dagelijks in de
richting van het front voorbijgetrokken zijn en onthoudt goed de nummers, die gij
op kepi's en helmen hebt kunnen lezen. Voor uw moeite zal ik u dan nog eens een
briefje van 100 frank geven.
- Ja maar, meneer, wie zijt gij? vroeg de baanwachter, het bankbiljetje aarzelend
tusschen zijn vingers houdend.
- Ik ben een geheim agent der Belgische regeering, antwoordde fluisterend de
meneer. Het is van eenig belang voor ons dat wij weten hoeveel treinen er passeeren
en welke nummers de soldaten dragen.
- Ja maar, meneer.... herhaalde de baanwachter wantrouwig.
- Maar, mijn vriend, gij hoort toch wel aan mijn taal dat ik van deze streek ben,
antwoordde de meneer eenigszins opgewonden. Vertrouwt ge mij misschien niet?
Kent ge misschien den naam niet, dien ik u daar straks genoemd heb? Wilt ge mijn
papieren, mijn identiteitskaart met portret zien? En heftig tastte hij weer in zijn
binnenzak en haalde zijn portefeuille te voorschijn.
Met een gebaar der hand en een glimlach hield de baanwachter hem tegen. Hij
was van zijn goede trouw overtuigd. Hij stopte haastig 't bankbiljetje in zijn zak en
zei fluisterend dat hij accuraat het aantal passeerende treinen zou tellen en de nummers
van kepi's en helmen opnemen.
Een week later, op gestelden dag en uur, was de vreemdeling daar terug. De
baanwachter loerde voorzichtig of niemand hem zien kon en met haast stopte hij den
meneer een papiertje in de hand, waarop hij alles aangeteekend had. Met gelijken
spoed ontving hij in ruil daarvoor een bankbiljet van 100 frank en in een oogwenk
was de meneer weer in de duisternis verdwenen. Niemand had iets gezien; de Duitsche
schildwacht die met geweer en punthelm langs de baan op en neer patrouilleerde,
was juist aan 't verste eind, met den rug naar hen toe, buiten zicht, toen de meneer
in de schemering opdaagde en dadelijk daarop in de schemering weer wegsmolt.
Drie dagen later, op een vroegen ochtend, stonden plotseling drie Duitsche gendarmen
vóór den baanwachter. Zij vroegen zijn naam
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en dadelijk moest hij hen volgen naar een militaire auto, die daar om den hoek
wachtte.
- Waarom? vroeg de baanwachter bevend.
- Dat weten we niet; dat zult gij in de stad wel hooren, antwoordden de gendarmen.
En zonder verdere uitleggingen dwongen zij hem in te stappen en reden met hem
weg.
In de stad hield de wagen vóór een groot gebouw stil en de baanwachter werd naar
binnen gestompt. Door lange, duistere gangen kwam hij in een ruime, hel verlichte
kamer, waar verscheidene Duitsche militairen van hoogeren rang om een groene
tafel zaten. De baanwachter schrikte hevig en begon te sidderen, toen hij in een van
die mannen den meneer herkende met wien hij onderhandeld had.
- Herkent ge dit papiertje? vroeg hem grijnzend een oude kerel met gouden kraag
en grijzen baard. En hij lei den baanwachter het lijstje voor dat hij aan den
vreemdeling overhandigd had.
De baanwachter slikte droog en gaf geen antwoord. Hij staarde wanhopig, in
stom-smeeken, naar den man die hem verraden had en die hem nu strak aankeek,
met onmeedoogend-harde, staal-koude oogen.
- Of ge dat papiertje herkent! herhaalde, met plotseling schrilgillende stem en een
vuistslag op de tafel, de ruwe, grijze kerel.
De baanwachter schrok op en knikte met het hoofd, werktuigelijk. Spreken kon
hij niet. Met geterrosriseerde oogen keek hij weer naar den verrader, die hem stom
en strak bleef aanstaren, hard als staal.
De kerels om de groene tafel praatten wat onder elkaar, in harde, vreemde taal;
en op een teeken van den grijsbaard traden de gendarmen weer naar voren en namen
den baanwachter mee.
- Hawèl, wat es 't nu? vroeg hij sidderend.
- Dat zult ge wel merken, antwoordden de gendarmen. Zij leidden hem weer door
de sombere gangen naar buiten en duwden hem in de automobiel, die dadelijk
wegreed.
Hij reed naar een der buitenwijken van de stad en hield er nogmaals stil vóór een
gebouw, waar zij uitstapten. Er was een soort van tuin bij dat gebouw; en in dien
tuin lagen een paar rechte, naakte lanen, die op een hoogen grasberm uitliepen. De
baanwachter zag een aantal soldaten met geweren, die hem met haat en toorn in de
oogen aankeken.
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- Joa moar, 'k 'n wille nie stirven, zulle! riep eensklaps luid de baanwachter tegen de
hem begeleidende gendarmen.
Voor alle antwoord sloegen zij hem de boeien om de polsen en sleepten hem zoo
mee.
- 'k 'n wille nie stirven! Nie stirven! Nie stirven! brulde de baanwachter, met alle
kracht zich schrap zettend. En, als razend, beet hij een der gendarmen in de hand dat
het bloedde.
Zij vloekten en sloegen en schopten op hem en sleurden hem in volle vaart mede,
terwijl hij, als een gefolterd beest, rauw brulde en aanhoudend, met schril-krijschende
stem bleef gillen:
- 'K 'n wille nie stirven! 'k 'n wille nie stirven! 'k 'n wille nie stirven!
Er stond daar aan het eind der laan, tegen den grasberm, een paal. De baanwachter,
steeds krijschend-gillend met onmenschelijke stem, werd er met handen en voeten
aan vastgebonden en een ruwe hand sloeg hem een doek vóór de oogen en spande
dien op tegen 't hout, zóó hard dat de baanwachter even gilde van de pijn.
- Nie stirven! Nie stirven! Nie stirven! schreeuwde de stem zonder verpoozen. En
plotseling ging het gekrijsch in één adem door, zonder nog herkenbare klanken, als
van een aanhoudend, schrilgillende stoomfluit.
Toen knalde het salvo met daverend geweld en plots daarop viel doodsche stilte.
De lichte rook der losbrandingen zweefde als een dunne, grijze sluier over de laan
weg. Een Feldwebel schoot toe met gemikten revolver, maar 't was niet meer noodig....
De baanwacher hing dood aan den paal en zijn kleeren vlekten zich hier en daar
rooddonker-glanzend, met traag-vloeiende streepen bloed....

II
Gehecht tot den dood.
De meeste menschen hielden vol tot het uiterste; maar, toen de granaten in het
dorp-zelf begonnen uit elkaar te barsten, was er geen houden meer aan. Al de
bewoners sloegen ineens op de vlucht met wat ze redden konden; en de militairen,
die niets beter vroegen dan de civielen kwijt te spelen, hielpen hen den boel
versjouwen;
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porden hen op, duwden hen weg, waar het naar hun sin niet snel genoeg ging.
Slechts twee burgers waren in het heel klein dorpje achtergebleven: het oude
Stientje en zijn vrouw Marjanne. Toen de soldaten vóór hun afgelegen huisje kwamen
en bemerkten dat de oudjes er nog gewoon liepen te scharrelen, alsof er niets
bijzonders aan den gang was, riep een adjudant hen dreigend toe, dat ze terstond
moesten vertrekken.
- Ik blijf hier, meniere, antwoordde 't oude Stientje, die kalm bezig was met het
avondvoer voor de zwijntjes klaar te maken. En de oude Marjanne, die blokjes droog
hout aan 't hakken was, richtte haar gebogene gestalte ietwat op en herhaalde, als
een echo:
- Ik blijf hier euk, meniere, bij mijn biesten en mijne man.
- Moar heurt-ge da schieten dan niet! riep de adjudant. Kijk ne kier, doar, noar de
kirke en noar die huizen doar rond! Ge zilt deudgeschoten worden as g'hier blijft.
Kijk ne kier! Kijk ne kier!
- Goa kijk gij ne kier, wijf, zei Stientje, die het te druk had met zijn beestenvoeder.
Marjanne ging met de soldaten buiten. Zij keek naar de kerk, op een driehonderd
meters afstand en zij sloeg even van verbazing haar handen in elkaar.
Het leek wel of de toren eensklaps zot geworden was. Hij danste en spuwde, in
vaalgrijze rookwolken en dreunend gedonder, groote steenklompen van zich af; en,
telkens als hij zoo gespuwd had en de rook was weggedund, kwam hij verminkt te
voorschijn, met groote gaten in zijn flanken, waar men den hemel dwars doorheen
zag. Eensklaps scheen de heele spits zich te bewegen. Zij wankelde, eerst naar rechts,
toen naar links en plotseling stortte zij in één klomp op het kerkdak neer, met het
daverend geweld van een aardbeving.
- Ha moar jongens toch! kreet Marjanne met verbouwereerde oogen.
- Ge zie wel dat 't tijd wordt om wig te leupen, hè, moederken! grinnikte de
adjudant.
Marjanne schudde 't hoofd.
- De Duitschers schieten noar de soldoaten, moar niet noar ons! meende zij.
- Verr....! vloekte de adjudant. En heel boos:
- Nou, moederken, ge'n moet het moar weten, zulle! Ge zij gewoarschuwd.
En hij trok met zijn mannen heen.
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Dagen verliepen. Het zware vuur bleef zonder verpoozen aanhouden. De soldaten
zaten in kuilen en loopgraven verstopt; en 't dorpje smolt als 't ware van de aarde
weg. De laatste huizen dansten in een stofwolk de lucht in; en alleen het nietig
hoevetje van Stientje en Marjanne, dat afgezonderd en nog al verborgen stond, bleef
ongedeerd. Dat leek een wonder voor de militairen. De officieren kwamen naar de
oudjes toe en zagen hen daar met de diepste verbazing hun gewone werkzaamheden
als in vollen vredestijd verrichten. ‘Ga toch weg, menschen, eer het te laat is!’
herhaalden zij voortdurend; maar de koppige oudjes gaven geen gehoor aan de
vermaningen; en Marjanne herhaalde telkens met dezelfde halsstarrigheid:
- Ha moar ze'n schieten zij noar ons nie, meniers. Ze schieten zij noar ulder omdat-e
gulder soldoaten zijt!
Toen gebeurde wat wel onvermijdelijk gebeuren moest. Op een vroegen ochtend,
terwijl Stientje en Marjanne nog te bed lagen, viel een bom in huis en de beide oudjes
werden door elkaar geslingerd. Marjanne had niets, maar Stientje was de helft van
zijn linkerarm afgerukt.
In 't veldlazaret, waar hij opgenomen en verpleegd werd, kreeg ij een heftig standje
van den dokter.
- Ge ziet het nou, ne woar, dommerik, wat er van komt van zeu koppig te zijn! Es
da nou nie stom da ge mee d'ander meinschen nie gevlucht 'n zijt?
- 'K zal toch nog keunen wirken, meende Stientje. Wannier zoe 'k genezen zijn,
menier den docteur?
- As alles goed goat, binnen zes weken.
Stientje verdroeg de pijn met moed en wachtte met geduld. Zijn vrouw kwam hem
bezoeken en 't eerste wat hij haar vroeg was:
- Hoe es 't mee de virkens?
- O, goed. Stijf goed! antwoordde Marjanne.
Dat was als een balsem op Stientje's zware wonde.
- Goddank! zuchtte hij.
Toen de zes weken verloopen waren, werd Stientje uit het lazaret ontslagen.
- Wa goa-je nou doen? vroeg hem de dokter, streng wenkbrauwfronsend.
Stientje aarzelde, kreeg een lichte kleur.
- Noar 't wijf toe goan, antwoordde hij eindelijk.
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- Ginder.... in dien puinhoop? bromde de dokter.
Stientje zweeg.
- Ge zilt er alle twie ulder deud vinden! voorspelde de dokter. Hoe keunt ge toch
zeu dom zijn!
- Ons biesten zitten ginter, zuchtte Stientje.
- Ulder biesten! Ulder biesten! riep de dokter verontwaardigd. Zie je nou liever
ulder biesten of ulder eigen leven!
Stientje zei niets meer en strompelde weg, genezen, met een rechterarm waar hij
nog mee werken kon en met een stompje linkerarm, dat nog in een verband zat.
En weer woonde hij met Marjanne in het hoopje puin, dat van hun hoevetje
overgebleven was. De varkens leefden nog en werden vetgemest, de akker lag bewerkt
zoo goed als 't kon, de oorlog zou niet altijd duren; het dorpje werd bijna niet meer
beschoten; het ergste was voorbij, daar twijfelden zij niet aan.
Toen werd het dorpje toch nog eens gebombardeerd. Niet lang; zoo maar heel
eventjes, op een vroegen ochtend, gelijk meestal gebeurde.
Zoodra het voorbij was slopen de soldaten eens rond, om den uitslag op te nemen.
Zij vonden niets bijzonders, maar toen zij aan het hoevetje der oudjes kwamen,
merkten zij toch iets ongewoons. Het wrakkig dak was heelemaal ingestort; en binnen
in het huisje lagen Stientje en Marjanne in hun bed, schijnbaar rustig slapend, maar
bleek, heel bleek en roerloos, onder de half-weggeslagen dekens met een grooten
bloedplas onder hen. Zij waren beiden dood, door den zelfden granaat getroffen,
dood wellicht vóór ze beseften dat ze getroffen waren!
De varkens in het hok dat naast het huisje stond waren ongedeerd gebleven en de
soldaten namen ze, om verder ongelukken te voorkomen, kalmpjes met zich mee....

III
Vloaksken en het putje.
Vloaksken zat in stomme wanhoop naast zijn stervend haardvuur....
Vloaksken zat alleen in het langzaam aan wegsomberende boerenkeukentje en
zijn strakke wanhoopsoogen keken starend in het on-
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bestemde door de kleine vensterruitjes, waar zij 't mistig-grijze zagen van den
doodschen winteravond, die zoo onuitsprekelijk stil en triestig over het verlaten veld
kwam neerzijgen.
Vloaksken stond even op en richtte een paar schreden naar de deur, als was het
hem niet mogelijk de foltering nog langer te verdragen. Maar terstond zakte hij weer,
besluiteloos en machteloos, op zijn stoel in elkaar.
Vloaksken was ziek van smart en droefheid. Vloaksken had de kracht niet meer,
op welke wijze ook, tegen zijn vertwijfeling te reageeren.
Vloaksken had Eulalie lief gekregen tijdens de eerste maanden van den oorlog. Hij
had haar ten huwelijk gevraagd en zij had ‘ja’ gezegd, er echter de voorwaarde bij
stellend, dat zij eerst nà den oorlog zouden trouwen. Haast geen mensch durfde in
oorlogstijd, onder de duitsche bezetting, te trouwen. De algemeene onzekerheid, de
tallooze gevaren van allerlei aard, maakten eenieder angstig. Vandaag was je getrouwd
en gelukkig en morgen werd je man misschien doodgeschoten, gevangen genomen
of gedeporteerd! Vloaksken had Eulalie's bezwaren best begrepen en al die lange,
droeve jaren met geduld gewacht. Toen eindelijk het bevrijdings-offensief al dat
vreemd gespuis van den vaderlandschen bodem had verjaagd, was het lang-verbeide
oogenblik gekomen en Vloaksken vroeg aan Eulalie of zij nu met hem naar
burgemeester en pastoor toe wilde gaan.
- Nien ik, zei Eulalie; 'k ben van gedacht veranderd.
- Woaromme? vroeg Vloaksken, die meende te droomen.
- Omda'k nen anderen in de zin hè! bekende Eulalie zonder omwegen.
Die andere was een soldaat, die met het zegevierend leger was teruggekeerd!
Vloasksken had wel iets meenen te merken; maar zóó iets: neen, dat was te erg;
dat was niet mogelijk! Hij liep naar haar ouders toe, hij liep naar den pastoor toe,
naar den burgemeester, zelfs naar het oud ‘groafken’ van 't kasteel, op wiens boerderij
haar ouders woonden.... hij spande zich zóó geweldig in, dat hij er eindelijk in slaagde
Eulalie te overreden en haar tot vrouw verkreeg.
Dat was nu juist drie weken geleden gebeurd. Drie weken was hij met Eulalie
gelukkig geweest en had hij vast geloofd dat zij nu ook
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gelukkig was met hem, toen zij plotseling, eergisteren, van hem wegliep en met haar
soldaat het wijde wereldpad was opgegaan!
De deur ging langzaam open en Peutrus, de boer van daarnaast, trad glimlachend
binnen.
- Vloaksken, zei hij, 'k kom ou 'n beetse kompenie houen, as ge 't goe vindt.
Vloaksken keek den bezoeker met angstig-verbouwereerde oogen aan, stond op,
bleef even roerloos dralen en stapte toen eensklaps vastberaden, als in een
plots-opwellend besluit, naar de voordeur toe, terwijl hij aan zijn buurman
antwoordde:
- 't Es goed. Zet ou 'n menuutsen. 'K kome seffens weere.
En gehaast liep hij naar buiten.
Kalm nam Peutrus plaats bij 't vuur en wachtte. Eensklaps meende hij een vreemd
geluid te hooren, daarbuiten in den schemeravond. Even luisterde hij, roerloos, zijn
adem ophoudend, de oogen star gevestigd op de grijze vensterraampjes. En ineens
vloog hij op, liep naar de deur toe, rukte die open.
- Vloaksken, wat doe-je gij doar? kreet hij.
Hij zag iets als een worsteling in het halfduister. Hij zag een man, die in het klein,
maar diepe waterputje was gevallen, vlak naast de schuur, en die daar plonsde en
proestte en spuwde, en af en toe rauw kreunde, als om zich eruit te worstelen. Peutrus
holde er heen, sloeg grijpend beide armen uit, rukte met volle kracht en haalde
Vloaksken druipend boven.
- Hoe zij-je gij doarin gedompeld? hijgde Peutrus bevend van schrik.
- Hoad er mij moar in geloaten! 't Was bijkans gedoan! snikte Vloaksken.
Peutrus begreep en ijsde.
- Ge'n meugt da niet doen, Vloaksken! Zij-je nie wijs: ou willen versmeuren veur
'n vreiwemeinsch! riep hij vertoornd. - Ala, toe, kom zeere binnen. Trekt ou ander
kleeren aan en zet ou bij 't vier!
Vloaksken liet zich binnen duwen, maar weigerde beslist droge kleeren aan te
trekken. Het eenige waf hij wel wilde doen was een borrel te drinken en dicht bij 't
vuur te kruipen. Hij rilde en klappertandde.
- Goed da 'k gekomen ben! bromde Peutrus nog gansch ontdaan. Ala, toe, pak nog
nen dreupel! Hoe es 't toch meugelijk, Vloaksken, veur 'n vreiwemeinsch! Zij-je nou
heul-de-gansch ou verstand kwijt!
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- Z'es nou mee nen anderen! snikte Vloaksken. Hij mag heur in zijn oarms pakken!
En ik 'n mage nie mier! 'K moet er van deud! 'K moet er van deud! schreeuwde
Vloaksken plotseling hoog-gillend. En in wilden waanzin vloog hij weer naar de
deur, rukte die open, sprong naar het putje en plofte voor de tweede maal in 't vuile,
hoog-opspattend water neer.
Peutrus had hem hollende gevolgd. Weer haalde hij hem boven, maar nu was hij
zóó woedend, dat hij vloekend op Vloaksken sloeg en schopte, zoo hard als hij maar
kon.
Dit had een wonder-kalmeerende uitwerking. Ineens werd Vloaksken gedwee als
een lam en toen hij bibberend weer vóór het haardvuur zat beloofde hij, onder Peutrus'
woeste dreigementen, dat hij het geen derde maal probeeren zou. Hij ging gehoorzaam
droge kleeren aantrekken, liet Peutrus deur en vensters sluiten, vond het goed dat
Peutrus daar bleef, om hem te bewaken, tot Justien, de stalknecht, zou terug zijn.
Vloaksken zei niets meer. Zij zaten beiden in de duisternis om 't vuur, dat rood
opflakkerde en beider aangezicht bescheen: het rond en welgedaan gezicht van
Peutrus; het vaal en beenderig gezicht van Vloaksken. Zij dronken borrels en rookten
hun pijp: Peutrus met korte, genoeglijke smakjes; Vloaksken met trage, weerzinnige
halen, of hij iets van vergif innam.
De deur ging open en Justien, de stalknecht, trad loom binnen. Hij wenschte goen
avond en meteen stond Peutrus op.
- Ala, Vloaksken, lijk da w'afgesproken zijn, e-woar? zei hij, Vloaksken nog eens
strak in het gezicht aankijkend en hem als 't ware met den blik biologeerend.
- Joa, joa, lijk da w'afgesproken zijn, herhaalde Vloaksken gedwee zijn woorden.
De deur ging open en weer dicht en Vloaksken bleef met zijn knecht Justien alleen.
Den volgenden ochtend, toen Justien met het krieken van den dag naar den stal toe
ging om de koeien hun eten te geven, zag hij Vloaksken's lijk in het water van het
putje bovendrijven....
CYRIEL BUYSSE.
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Gedichten
Waarom?
Waarom ga ik rond
Met mijn oogen droef,
En een schampere groef
Om mijn jongen mond?
Waarom? Waarom?....
Waarom toch die pijn,
Die zee van verdriet?
Ach, ik weet het niet.
Kon het niet anders zijn?
Waarom? Waarom?....
Waarom beeft mijn hand,
Als ik eens innig spreek;
Is mijn stem toch zoo week;
En van binnen zoo'n brand?
Waarom? Waarom?....
Waarom sluip ik heen,
Als een meisje lacht;
Guitig-gich'lend zacht,
En krimp ik ineen?
Waarom? Waarom?....
Waarom staar ik verdoofd
Naar haar ranke figuur,
En bons op een muur
Mijn gloeiend hoofd?
Waarom? Waarom?....
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Waarom dat hunk'ren fel
Naar een streelend gebaar,
Een lief oogen paar
En een woordje wel?
Waarom? Waarom?....
Waarom schuifel ik voort,
Alsof een blijde kleur,
Wat bloei, en wat geur,
Alleen mij niet bekoort?
Waarom? Waarom?....
Waarom.... ach, waarom die dreun
Als een klagend gezang?
Dat maakt mij bang
Als voor ver gekreun!
Waarom? Waarom?....
Ach, ik schaam mij zoo
Voor dit schuwe gedoe,
En ik ben het zoo moe!
En toch doe ik zoo!....
Waarom? Waarom?....

O, tijd!
O, Tijd, o, Tijd!
Als in guren nacht
Bij een verlaten huis,
Dat slapend is
Na het daggedruisch,
Een heim'lijke dief;
Zoo sloop jij aan.
Ach, je stal iets liefs
Uit mijn dor bestaan!
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Toen gleed je heen
Door de holle gang,
Langs de marmeren trap,
Als een schaduw lang.
Totdat je verdween
Over 't verlichte pad,
Door de ijzeren poort,
Die je ontgrendeld hadt.
Maar de leegte bleef,
Als een gedoofde vlam
Nagloeien in donker;
Tot het roepen kwam
Om wat verloren ging;
Mijn glinstrend kleinood,
Mijn armoedig geluk,
Dat mij vreugde bood!....
Nu kreunt de wind
Aan mijn vensterraam,
En fluistert, en ritselt,
En noemt een naam!
O, Tijd, o, Tijd!
O, meedoog'looze dief!
Waar heb je geborgen
Mij 't grenzeloos lief?

Lenteroep
Stil, stil, mijn hart
Wil vroolijk zijn;
Verberg je smart,
Verberg je pijn!
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De lente lacht,
De lente stoeit!
Neen, nu geen klacht
Om wat verschroeit!
Dat kleine leed,
Zoo midden op,
Zoo angel-wreed
Op je harte klop,
Begraaf dat diep,
Diep in den grond,
Waar reeds iets sliep
Uit blijder stond!
Maar duik in kleur,
Als 'n zwemmer in zee;
Omspat je met geur,
En proef eens mee
Van den zonnewijn,
Karbonkelrood.
Wil vroolijk zijn
De dag is groot!

Avond
De avond is zoo peinzensstil,
Als een moe-starend man;
Er is iets dat ik zeggen wil,
Maar niet benaad'ren kan.
De boomen staan zoo vreemd en ver,
Zoo roerloos in hun tooi;
Er glimt een bleeke-blauwe ster....
Wat is dat alles mooi!
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Wat wolken gaan er koel en hoog;
De hemel kwijnt zoo droef.
Er blinkt iets vochtigs in mijn oog
Om wat ik eens begroef.
De stad droomt in een koest'rend licht
Van rood en goud en groen.
De avond is een lief gezicht,
Een teere, lange, lange zoen.
Er gaat iets door het windgetril,
Iets door het nachtgegons;
Er is iets dat ik zeggen wil,
Vlak op mijn hartgebons.

Laat mij maar....
Laat mij maar droomen
Van wat bleeke vreugd,
Als zon achter boomen
In avond zoet geneucht!
Laat mij maar vragen,
Vreemd-schuchter, alleen;
Die mistsliertige dagen
Ploeter ik wel doorheen!
Maar, Neen! niet dat weeke
Meêlij in je stem,
Dat gaat mij breken;
Dat schroeft als een klem
Fel rond mijn keel,
Waar tranen branden;
Dat wordt te veel,
Dat bloost als schande!
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'k Gun jou je liefde wel,
Je gulle vroolijkheid;
't Is met mij maar narrenspel,
Een trieste-tobb'righeid!
Alleen maar je groet,
Je royale gebaar,
Dan is het goed;
Toe, laat, laat mij maar....

Het grijze jaar
Het grijze, grijze jaar
Had een lijzigen deun;
Een witte, droeve maar;
Een dof-verweg gekreun.
De leege, leege tijd
Was een wreede kille wind;
Een dunne adem van nijd
Om mij, bloedarm kind.
Het was zoo moe, zoo mat,
Als 'n blank, nerveuse hand;
Oogen in scheemring nat;
Een dof-doorzoemd verstand.
Het was zoo zwaar, zoo koud,
Zoo vol van schriel verdriet.
Het maakte zoo arm, zoo oud,
Als zomer die snel vervliet.

Amsterdam, 1921.
DAVID DE JONG JR.
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Doden met verlof.
Roman (Vervolg).
Zesde hoofdstuk.
Thea Schumacher had niet gelogen, het was geen berekening, geen koude koketterie
geweest, toen zij Heinrich zei: dat zij niet méér wilde beloven dan zij schonk en niet
méér wilde schenken dan zij kon. Zij had 't hem anders willen zeggen, zij had het
hem willen verklaren, in een plotselinge, felle behoefte eerlik te willen zijn tegenover
een eerlik man, een jongen haast nog. Zij was te kort geschoten, zij had het niet
gekund. Want al kende zij zichzelf en de onbestendigheid van haar liefde, - die kennis
was niet zo diep als zij wel meende.
Thea kende haar eigen zwakheid, maar waande die kleiner dan zij in waarheid
was. Haar jeugd, verklaarde dit gebrek aan zelfkennis maar ten halve. Want zij had
meer beleefd, dieper geleefd dan menige tien jaar oudere vrouw, die van een
losjes-gedragen jeugd, in een gemakkelik huwelik is gegleden.
Zij wist dat haar liefde voor Hellmuth, voor anderen, tot nu toe grillig, wisselend,
onstandvastig was geweest. Zij wist niet dat zijzelf daaronder leed. Soms kon zij er
zich zelfs over verheugen: jong, mooi, sterk, vol geestkracht voelde zij zich dan
opgewassen tegen alles en iedereen, en was het haar innerlike hoog-gedragen trots,
dat zij ànders was dan andere vrouwen; dat zij liefde wegschonk en weer terugnam,
naar haar wil en welbehagen.
En toch.... toch proefde zij soms bittere nasmaak bij het herdenken van haar
geluksdagen met Wegener in Berlijn, of bij de herinnering aan haar kortstondige
droom met Hellmuth, toen zij pas hier in Sinzheim was. O, het leed was geleden:
Hellmuth en zij waren vrienden gebleven, vrienden die elkaars zwakheden kenden
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en vergaven. Maar was het niet nog meer een zich groot-houden tegenover elkaar
en de buitenwereld, dan een volkomen overwinning? Als Thea aan Hellmuth dacht,
zag zij allereerst: trots en hardheid. Trots en hardheid bij één die noch hoogmoedig,
noch trots was. Zij zag hem nu eenmaal zo, door de lens van hun zielsgebeuren.
Hij van zijn kant vond Thea wispelturig en koket. Te goeder trouw had hij Heinrich
Marti daarvoor gewaarschuwd. Zij wàs het, hij had het ondervonden. Maar dat dit
schijnbaar zo lichte spel van koketterie een zwaarderen tragiesen achtergrond had,
niet enkel was een spel van avontuurlik genoegen, - dat kon een Hellmuth in zijn
jongen eenvoud niet peilen. En Thea zelf voelde het leed in haar ontrouw zelden;
slechts in enkele ogenblikken flauwde het bij haar op: dat niet dit de zuivere
uitmonding was van haar diepsten drang. Zij zag de eigen verschijning als die van
een bergklimster, jagend van de éne top naar de andere, hunkerend naar korte, hevige
verrukkingen en vervoeringen; maar tegen den avend voert het rotspad naar een
vochtig dal, waarin door de opstijgende dampen de sterrenhemel wordt verduisterd.
De klimmer vraagt zich af waarom hij niet kon blijven op de toppen.... En weet geen
antwoord op die vraag.
Telkens, in stiller uren bloeide weer de hoop bij Thea op, dat haar liefde wat anders
zou wezen dan het jagen naar een blinkende onherbergzame sneeuwtop.
‘Reken niet op mij....’ had zij Marti gezegd. Meer had zij niet kunnen uitbrengen.
Felle vlaag van eerlikheid had die woorden uitgedreven. Maar een tegenstroom had
verdere woorden terug geduwd. Zij vroeg zich ter nauwer nood af, waarom zij zweeg,
was blijven zwijgen; zij dacht er niet meer over na, aarzelig, afkerig woorden te
zoeken voor haar schuchtere hoop: dat hij, Heinrich Marti het eindelik zou zijn....
Want dit was de vrome verwachting die telkens weer doorblauwde aan het wolkig
uitspansel van haar denken.
Het was of voor deze tengere, slank-bewegelike vrouw, liefde iets te groots, te
machtigs was om geheel te bevatten. Zij kende van haar liefde het onstuimige, het
oprechte moment, het wisselvallige en de duizelende vervoering. Doch zij wist niet,
zij vermoedde zelfs niet in de vage verte, hoe eng haar genegenheid verbonden was
met haar wild-heftige droom van een gelukkige wereld en met het heldhaftige in hen
die voor die droom de vuurlinie willen ingaan.
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De arbeidersbeweging was haar wereld geworden. Hier en in alle andere landen die
zij kende. Dat iemand van wien zij hield een strijder was, - sprak van zelf. Andere
mensen bestonden niet voor haar. Zij had nooit, ook niet in de jaren vóor de
omwenteling, anders aan hen gedacht dan als aan vijanden. De wereld was in tweeën
gespleten. Daarom was hij eenvoudig: hier woonden de beesten, ginds de nieuwe
mensen.
Van Hellmuth was zij pas gaan houden, toen zij van hemzelf en anderen gehoord
had, hoe onvermoeid en met welk een durf hij had gewerkt, vóór de grote dag voor
Sinzheim aanbrak. Toen zij hoorde, dat Hellmuth drie jaren lang als soldaat mee
oorlog had gevoerd en dien tijd gebruikt had om heimelik vlugschriften te verspreiden
achter het front; hoe hij, de eenvoudige arbeider, moeizaam Frans had geleerd, enkel
en alleen om onder de franse krijgsgevangenen te kunnen werken; hoe hoofdofficieren
op hem hadden geloerd, hem hadden overgeplaatst naar gevaarlike en nog gevaarliker
punten van het front, in de hoop dat een vijandelike kogel.... Toen had Thea een
plotselinge genegenheid voor dien jongen in zich voelen branden; hem, den jongen
die niets gewend was, die al van zijn veertiende jaar af voor zichzelf moest zorgen,
hem schonk zij een oplettendheid, een tere aandacht, die hem trots en dol maakten
van ongekend geluk.
Als zij in die dagen aan Hellmuth dacht, drongen de oude als kind aangehoorde
bijbelwoorden zich op: Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven
tienduizend. Jong en driest had hij zich in het avontuur met haar gegooid. Uit één
beker hadden zij broederschap gedronken, met volle, gretige teugen.
De ontnuchtering was gekomen; eerder dan iemand kon denken. Zijn ijdelheid
werd gestraft. Maar ook alleen zijn ijdelheid. Zij, Thea, ging van dien tijd af - bij
hem en anderen - door voor de kokette die met Hellmuth gespeeld had. Maar die zo
spraken, zagen niet hoe veel eerder zijn krachtige, levenslustige natuur zich had
hersteld dan haar gevoelige meisjes-hartstocht, welke in haar wezen zo in 't geheel
niet gelijkt op die van den stoeienden jongen hond...., den hond die woont in bijna
elken man.
Zij had met Wegener in Berlijn gebroken toen die haar teleurstelde: toen hij het
leven en het avontuur van het leven niet aandurfde.
Doch zó was het haar in haar liefde met Hellmuth, niet vergaan. Die had haar nóóit
teleurgesteld. Hellmuth was en bleef als zij:
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bereid alles te wagen. Moed en opoffering waren hun beiden gemeen. Maar het was
ook het enige dat zij in elkaar begrepen. Te ver stond ten slotte zijn gevoelsleven
van het hare af; en hij vatte nog minder van haar. Het was hem vreemd en
raadselachtig dat Thea zo weinig lichamelik-passioneel was; zo veel, veel minder
dan haar spontane toenadering hem en alle echte mannen deed vermoeden. Hij wist
daar maar éen verklaring voor - de verkeerde -: koketterie.
Toen zij Wegener voor goed had verlaten, waande Thea zich wijzer dan te voren:
zij hield van een man die moedig was, - zij ging hem verachten als hij een lafaard
bleek.
Toen Thea met Hellmuth had gebroken, voelde zij zich ontwricht, wanhopiger
dan ooit. Waarom hield zij niet meer van hem? Waarom moest zij vervreemden van
dezen jongen, heerliken durfal? Toch wàs het zo: zij verloren elkaar meer en meer.
Zij zag het langzaam opbranden, verschrompelen, verkronkelen.... en koud en donker
werd het in de haard.
Hoeveel moed zij ook bezat, voor één ding miste zij den moed: over zichzelf na
te denken, tot het bittere uiterste toe. Het bruisende, jachtende Sinzheimer leven liet
haar geen rust. Maar zij wilde ook niet met rust gelaten worden. Zij wilde lachen,
over haar snikken heen, zij wilde lachend wegwerken, voortwerken. Zij wilde mee
helpen tillen de stenen van het grote nieuwe gebouw, al waren die bonken en blokken
nog zo zwaar, te zwaar misschien voor haar krachten. Zij deed wat zij te doen vond,
zij werkte dag-in, dag-uit: Invallen voor verhinderde sprekers op meetings en
vergaderingen; strooibiljetten opstellen of verspreiden. Dan hielp zij Lilienfeld met
de krant, dan Seydl, dan weer Bartold Schwarz. Ieder bewonderde haar bewegelike
propagandistiese ijver, haar onstuimigheid, haar onvermoeidheid. Dat zij geen
blijvende vertrouwenspost kreeg - zelfs niet van Seydl - griefde haar meer dan het
haar speet. Zij deugde voor spontaan, steeds wisselend werk, meer dan voor arbeid
die geregelde, schijndode plichtsbetrachting vereiste of omzichtig beleid.
Den morgen, na den nacht die haar met Marti had verenigd, voelde Thea zich
gelukkig. Gelukkiger dan zij in maanden was geweest. Maar zij wilde er niet over
nadenken, - bang voor haar eigen beelden en voorstellingen.
‘Ik wil mijn geluk genieten, - niet er over filosoferen,’ zei zij tot zichzelf.

Groot Nederland. Jaargang 20

398
Zij haastte zich naar Alex Sturm, van wien zij een briefje had gekregen, dat hij op
haar hulp hoopte en zij glimlachte enkel als de herinnering van haar nieuw en
onverwacht geluk aan haar voorbij schoot.
Marti had bij de Hechtplatz afscheid van haar genomen. Hij voelde zich
vreemd-blij, dromerig, minder bereid tot werken dan anders. Bij de ontzaglike en
ellendige moeilikheden waarmee Sinzheim te kampen had, leek hem zijn geluk haast
iets onverdiends, een groene tak te midden van dood hout. De lucht boven Sinzheim
hing laag, grauw bedekt, het asfalt der onrustige straten was nog nat glimmerig van
gisteren. Het regende nog niet. Hij verbeeldde zich het kanon uit de verte doffer,
dreunender te horen dan vorige dagen.
Tegen zijn sekretaris die hem hetzelfde zei, lachte hij: ‘Nonsens’.
Een briefje van Rantzau vond hij op zijn werktafel, een briefje waarin Marti tussen
de regels door kon lezen, dat de pogingen om de industrie op gang te krijgen,
hernieuwd moesten worden. Marti werd er wrevelig onder. Wat had dat nu voor zin,
om dat zo terloops te laten voelen? Vijf minuten praten, en hij kon Rantzau zelf tot
de erkenning brengen, dat 't een onmogelikheid was. De industrie....! Alsof ze al niet
blij mochten wezen dat het verkeer 'n beetje liep en dat er met wanhopige moeite
wat landbouwprodukten los te krijgen waren. Hoe dikwels had Norbert Forster niet
vergaderingen gehouden met slecht begrijpende arbeiders, met heimelik
tegenwerkende ingenieurs. Hoeveel plannen had hijzelf in zijn eerste Sinzheimer
weken niet uitgewerkt. Medewerking? O, hij wist precies op wie hij rekenen kon.
Er waren in de arbeidersraden kerels die tien, twaalf uur per dag wilden werken.
Maar er waren er nog meer op wie in 't geheel niet te rekenen viel. Ingenieurs waren
er welgeteld in heel Sinzheim twee onder de partijgenoten en dan nog tien of twaalf
zo als Leibnitz; lui die niet op regeringsstandpunt stonden en bij de gratie wel wilden
werken; mits de arbeidersraad hun niet te erg tussen de benen liep.
Hoe kon er op die manier iets gebeuren? Dat moest Rantzau toch zèlf begrijpen!
Er gebeurde dan ook niets in de industrie. Gebrek aan grondstoffen, gebrek aan
steenkolen, gebrek aan arbeidslust en arbeidskracht. Enkel in munitiefabrieken werd
hard gewerkt - tegen hoog loon en extra levensmiddelenbons - voor het rode leger.
De enkele anderen bedrijven die op gang waren en

Groot Nederland. Jaargang 20

399
geleid werden door een regerings-ingenieur en een arbeidersraad leverden zeer weinig
af. En het geproduceerde ging daarheen, waar het brandend nodig was: naar het leger.
Terwijl Marti de verdere brieven en dokumenten doorkeek, reikte hij Rantzau's
brief aan zijn sekretaris, leuk-onverschillige kwant, uit de jeugdbeweging gerekruteerd.
Ook die begreep de toespeling dadelik:
‘Laat-ie d'r maar een ezel voorspannen. Dan loopt de boel wel,’ spotte hij.
Marti besloot bij zichzelf, maar eens aan Brandt, den sekretaris van Rantzau te
vertellen dat de baas zulke opmerkingen in het vervolg in moest slikken.
‘Is er al een ochtend-bulletin van het front?’
Neen, dat was er nog niet. Het bleek Marti uit de stukken en uit gesprekken met
zijn assistent, dat ook om andere redenen een onderhoud met Brandt nodig was. Hij
dacht even na: van ochtend twee conferenties met hoofdambtenaren; van middag
vergadering van den ekonomiesen raad, die hij wel zou moeten presideren, als Forster
weer niet kwam. Laat in den middag zou hij dan pas Brandt kunnen spreken. Hij
vroeg dus zijn sekretaris telefonies een bijeenkomst met Brandt te bepalen voor van
avend zes uur.
Het gelukte hem niet dien middag nog naar Brandt te komen. De zitting duurde
zó lang, dat Marti om half zes liet aftelefoneren. Des avends negen uur toog hij op
goed geluk naar Brandt's woning. Thea had hij den gehelen dag niet gezien.
Toen de huishoudster hem vertelde, dat Brandt naar een lezing van Gertrud
Faucherre was in Zaal A van het Volkshuis, aarzelde Marti even. Zou hij óók daarheen
gaan? Hij vreesde een verloren avend. Wat Gertrud Faucherre te zeggen had, was
allicht voor een half-ontwikkeld arbeiderspubliek bestemd; popularisering van
Dietzgen's opvattingen, die hij even goed bij Dietzgen zelf kon naslaan; als hij daar
ooit nog tijd en lust voor zou krijgen.
En toch.... hij aarzelde. Zonder dat het hem bewust werd, ging er van haar naam
een geheime bekoring uit....
Wist hij wel genoeg van Dietzgen? Moest hij niet nodig Brandt spreken, al was
het maar heel even?
Dien avend laat, ging hij mee naar Gertrud' Faucherre's woning aan den rand van de
stad. Duidelik klonk door de nachtelike stilte
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de stem van het kanon, toen Gertrud hem vroeg even haar aktentas vast te houden
en zij de sleutel in de oude huisdeur stak. Het huis deed Heinrich Marti aan oude
Züricher burgerhuizen denken; die eikenhouten, antieke deur met sierlik koperbeslag,
- zo zag je ze in de oude buitenwijken van Zürich ook: Hottingen, Fluntern,
Wipkingen.
Zij liet hem in haar studeerkamer, maakte licht. De vergelijking met de
vrouwenkamer waar hij den vorigen avend had doorgebracht, drong zich aan Marti
op. Ook hier soberheid, maar een gewilde, streng-ordelike. Veel van deze simpele
meubels waren waarschijnlik veel kostbaarder geweest dan de eerste indruk deed
vermoeden. Op de met studieboeken en manuskripten bedekte schrijftafel, stond een
vaas met frisse bloemen. Nog op twee andere plekken van de kamer waren bloemen
geschikt: bloemen van het seizoen, uit eigen of naburige tuin, met liefde geschikt en
daar neergezet.
Lange en hoge open kasten vol boeken, gaven een rustige stemming aan het vertrek.
Een der eerste dingen die Marti opviel, toen Gertrud Faucherre tegenover hem aan
haar schrijftafel zat te praten, was haar blanke roofdierengebit en in wonderlik
tegenstelling daarmee: de zachte ogen. Het gezicht met de brede, haast mannelike
trekken, onder de boog van grijzend haar, glimlachte zelden. Zij had de eigenaardige
verloren blik die ook Seydl meestal had. Maar niet de gespannen strakke holten van
zijn ogen; de hare waren zachter van uitdrukking, zij schenen te turen naar een ver
hoog doel, gelijk vrouwen op oude Italiaanse schilderijen.
Zij had bij het binnenkomen de zwarte vierkante gaten der openstaande vensters
dichtgedaan: de iele lentenachtlucht en de doffe stem van 't verre front waren daarmee
buitengesloten.
Zij wreef zich huiverig de fijne handen, terwijl zij aan de schrijftafel ging zitten.
Marti wees zij een lage, gemakkelike zetel aan, daar dicht bij.
‘Ik verlang zo naar den zomer en naar de zon. En duizenden mensen, - misschien
onbewust.’
Haar stem klonk zacht, bijna verstrooid. Haar ogen zochten langzaam de kamer
door, bleven dan weer rusten op Marti. Het was haar aan te zien, dat haar gedachten
bezig waren met iets anders, en inderdaad wijlden zij nog half bij de groene stranden,
waarvan zij dien avend in de aandachtige zaal had gesproken: die van geloof en
vertrouwen.

Groot Nederland. Jaargang 20

401
Het was Marti alsof zij hem beschouwde als een afgezant van wat er nog gebrekkigs
was in de nieuwe in opbouw verkerende gemeenschap. Zonder opzet en zonder het
te weten, keek zij koelverwijtend, haast vijandig hem aan:
‘'n Kleine boel hier in Sinzheim, vindt u niet? Ziet u de grote lijnen nog, of bent
u al helemaal in het peuterige, materiële gedoe opgegaan? - Of ondergegaan,’ voegde
zij er zachtjes bij.
Marti wist niet goed wat te antwoorden.
‘Het kleine werk moet ook gebeuren,’ zei hij ten slotte ietwat stroef. ‘Als iedereen
zei dat het kleine ploeterwerk hem te min was....’
‘O zeker, - het is een beetje 'n luxe-standpunt in zulk een hachelike tijd. Maar zo
onder vier ogen mogen we elkaar toch wel eens zeggen, nietwaar: dat er veel te veel
geharreward wordt om personen en belangetjes en dat we oorspronkelik toch allemaal
zijn uitgetogen: niet om personen en belangen te bevechten, maar om te komen tot
een hoog, ver doel: de bevrijding van de mensen.’
‘Gelooft u dan dat wij wat anders doen?’
‘Neen, dat geloof ik niet,’ antwoordde Gertrud na enig nadenken. ‘Het is wel
bevrijdingswerk. Maar het is toch zo laag, het gaat zo langzaam, het is zo stekelig.
Het is zo veel kleiner en moeiliker en 't gaat zo veel langzamer dan wij éen van allen
in vroeger jaren gedacht hebben. En dan.... ja, dat is ook weer iets dat je alleen in je
binnenkamer mag zeggen - ik voel het allemaal als nog zo plat, zo materialisties,
zo.... goddeloos. Begrijpt u me?’
Het overviel Heinrich Marti min of meer; spotgedachten wrevelden in hem op.
Aan den enen kant had hij altijd verlangd Gertrud Faucherre te ontmoeten, maar nu
schoten hem onwillekeurig de minachtende kwalifikaties te binnen: utopiste, blauwe
idealiste, - die Thea, Schwarz en anderen voor haar over hadden.
Het goddeloze, het platte van de revolutie.... maar dat zei de eerste de beste dominee
ook! Hij dacht nog eens na over haar bedoeling, toen hij weer haar stem hoorde:
‘Het is ook moeilik voor u om er in te komen in wat ik zeg. Als u van avend mijn
lezing gehoord hadt, zoudt u wel begrijpen wat ik meen. 't Is dáárom zo moeilik:
omdat u zelf tot de mensen hoort die het hardst werken in heel Sinzheim, die
dag-en-nacht klaar staan voor de materiële, harde zorgen van het land. Uw werk lukt,
-
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geheel of voor een deel. Dat is iets heerliks voor u. Maar als er dan een ander komt
- en dan nog wel een vrouw! - die zegt dat al wat je doet maar klein werk is, enkel
maar voorwaarden scheppen tot de vernieuwing der geestelike wereld.... dan klinkt
dat net alsof ze je werk onderschat of minacht. Is 't niet zo? Maar ik vind prakties
werk volstrekt niet iets gerings. Ik zeg alleen maar dat het prakties is, - dus niet het
hoogste. Vergeleken bij het geweldige doel dat wij vroeger allemaal voor ogen hadden
- en dat ik nog voor me zie en u toch zeker ook? - is het materiëel werk, en dus ook
materialisties werk.
En daardoor en vooral ook door den opgedrongen strijd, zie je nog zo helemaal
niets van een innerlike ommekeer, van een revolutie der geesten.’
Marti zweeg. Het was zo geheel andere taal dan hij dageliks om zich heen hoorde,
dat hij niet wist wat te antwoorden. Een ogenblik dacht hij erover de hele teorie
waarop hun beider overtuiging opgetrokken was.... te gaan uiteenzetten; maar
aanstonds liet hij dat plan als belachelik varen.
Het zou voor haar, voor de begaafde Gertrud Faucherre, haast een belediging
geweest zijn. Zij kon die teoriën en reeksen van redeneringen toch immers wel
dromen; dat verovering van den staat het eerste was om te komen tot de materiële,
sociale, ekonomiese omwenteling. En eerst daarna kon er sprake zijn van....
Zij scheen zijn gedachten te raden.
‘U zult zeggen: Wat wil je dan? Maar ik wil helemaal niets of ten minste heel
weinig. Ik zeg alleen dat het mij allemaal erg tegenvalt en dat dat niet maar zo'n
persoonlike kronkel in mijn hersens is. Er zijn er velen die er net zó over denken.
Rantzau, Sturm, Gsell, Vohsen, Clara Marlo.... niemand had gedacht, dat er nà het
grijpen van de staatsmacht nog zo verwoed gevochten zou moeten worden. Misschien
hebben we 't vroeger nooit zo onder woorden gebracht.... maar we hadden toen toch
allemaal het voorgevoel, dat de burgerliken dadelik na de grote Kladderadatsch in
hun hemd zouden staan! Door niemand bemind, door iedereen gehaat. Maar dat leek
naar niets! Ze hebben aanhang van boeren, van intellektuelen, van sociaal-patriottiese
arbeiders, van duizenden kleine burgers en van haast alle vrouwen.’
Marti moest denken aan zijn gesprekken met Lankhout in Indië: Had ook hij niet
onderschat den strijd die nà den dag der revolutie nog gevoerd moest worden?
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Hij knikte toestemmend.
‘Ik geloof dat het goed is,’ ging Gertrud Faucherre, steeds op denzelfden
eenvoudigen, zacht-nadrukkeliken toon voort, ‘boven alle kleine episoden van den
strijd uit, te wijzen op het grote dat ons verenigt. Ik voel dat dat werk is voor mij.
En daarom doe ik het. Ik spreek haast elke week wel vijf of zes middagen en avonden,
dan hier, dan daar. Het onderwerp is verschillend: Onderwijs, opvoeding, geestelik
leven, godsbegrip. Maar de geest waarin ik over die dingen spreek, is die van
verzoening en eenheid. Niet van strijd. Strijd alleen waar het onvermijdelik is. En
dan ook dapper vechten. In het begin was de regering niet eens zo erg op mij gebrand.
Rantzau is een man met 'n heldere, fijne geest.... en toch gaat hij op den loop als hij
den naam God ziet. 'k Begrijp het wel. Hij is grootgebracht in het ateisme en heeft
van kerk en godsdienst allerlei gemene trucs gezien om het volk dom te houden. En
zo is hij een vijand geworden van alle religie. 'k Herinner mij nog, hoe hij gloeide
van verrukking toen een Franse minister 'n jaar of twintig geleden in de kamer
beweerd had dat hij de lichten van den hemel gedoofd had en dat geen schepsel ze
weer zou opsteken! Zo is 't met haast alle partijgenoten. Maar Sturm en Hellmuth en
anderen begrijpen mij beter, en nu zorgt de regering ervoor dat ik in elk dorp en elke
stad de mooiste zalen krijg of de kleinere kerkgebouwen. En dan spreek ik eigenlik
het liefst over een verhaal uit het Oude Testament of zo.’
Zij zwegen beiden. Het was Heinrich Marti, of hij in deze kamer met de bloemen
en de boeken haar stem hoorde, nog nadat zij had uitgesproken.
‘Kunt u zich begrijpen,’ hervatte zij nog zachter, ‘dat ik mij soms bij u en de
anderen niet tuis voel? Maar dan denk ik maar: och, bij de anderen, bij de burgerliken,
voel ik mij nog veel, véél minder tuis. Er staat ergens in Faust: die schrecklichste
Gesellschaft lässt dich fühlen, dass Du ein Mensch mit Menschen bist. Maar ik kan
u zeggen: Ik heb ogenblikken gehad bij mijn zogenaamde soortgenoten, bij mensen
uit het milieu waarin ik ben opgevoed.... dat ik zelfs dàt niet meer kon voelen. U
misschien ook wel. Als die met elkaar aan 't praten waren, voelde ik waarachtig niet
meer dat ik een mens was met andere mensen.’
‘Hebt u bij ons nooit dat gevoel?’ vroeg Marti.
Voor het eerst plooiden tot een glimlach zich de brede trekken
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op het geel-bleke gezicht van Gertrud Faucherre. Zij antwoordde met de wedervraag,
hoe lang Marti al in de beweging was.
‘Pas drie jaar, zegt u? 't Is kort. Maar toch al tijd genoeg om illusies gehad te
hebben. En désillusies. Van Rantzau en van anderen weet ik, dat u niet zo grof van
snit bent als vele anderen.... Anders zou ik dat ook allemaal niet tegen u gezegd
hebben. Ik heb 'n gevoel alsof ik u allang ken: door Rantzau, door Seydl, Sturm,
Hellmuth. En dat gevoel laat ik mij niet ontnemen.
Désillusies gehad? Nu, natuurlik. Grote, heel lelike. Maar dat is ook weer zo'n
punt van trots: Niet daarover te praten. Vooral niet in 't openbaar.’
‘We zijn hier niet in 't openbaar,’ glimlachte Marti.
Zij zweeg, keek hem even aan; doch dan dwaalde haar blik naar de boekerij en
bleef daar rusten. Hoog stonden de zachtbruine pupillen haar in de oogkassen. Dan
beleed zij, hoe zij zich onder de arbeiders altijd tuis had gevoeld. Dat waren mensen,
waarachtige mensen. Maar het kon haar vaak zijn alsof zij bevroor, zodra zij bij de
sektariërs zat. Zij wilde geen Sinzheimer namen noemen. Waar zou dat toe dienen?
Al was Heinrich Marti pas vier maanden hier, hij zou de geest van sektarisme en
fanatisme al genoeg hebben ontmoet. Vooral als iemand zo snel naar boven klom op
den maatschappeliken ladder, als Marti in Sinzheim! U moet wel eens gedacht hebben:
One day I awoke and found myself famous. Is 't niet?’
Marti glimlachte zuurzoet. Hij ging niet prat op zijn harde werken in Sinzheim,
maar een plagerij als deze vond hij toch maar half aardig. Gertrud bemerkte het.
‘Kom, kom,’ lachte zij vrolik. ‘daar moet u tegen kunnen.’
Hij redde zich door mee te lachen.
Dan vertelde Gertrud Faucherre verder van Sinzheim en hoe zij de Sinzheimer
stromingen aanvoelde. Ook Rantzau wist sektarisme als hem vijandig. Maar bij hem
leidde 't wel eens tot koncessies aan de zinkende wereld en bij haar.... maar neen: zij
wilde voorzichtig wezen en zich niet beroemen op eigen steilheid.
Het was trouwens veel makkeliker steil te wezen in háár positie als propagandiste,
dominee, of hoe men 't noemen wou, dan bij werk zo als dat van Rantzau of van
Marti. 't Moeilikste was: hard werken en toch koers houden. Voor haar, die niet zo
in het aktieve leven stond, was het gemakkeliker om zich zuiver te houden dan voor
anderen. Dat besefte zij heel goed. Maar het was zo grappig

Groot Nederland. Jaargang 20

405
op te merken, dat die anderen telkens maar weer waanden dat zij haar dat besef
moesten bijbrengen. In debat kwamen zij altijd weer met de grote ontdekking
aandragen, dat zij werkten en Gertrud Faucherre teoretizeerde. En dan liefst op een
toon alsof zij de kastanjes opat die de anderen uit het vuur haalden. Zij probeerde
altijd weer hun aanpassing aan de praktijk te begrijpen. Als nu die anderen maar
even hard hun best deden om geestelike zuiverheid te waarderen en trouw aan
beginselen.
‘Maar u vindt natuurlik dat dit laatste wel wat te wensen overlaat....’
Marti kreeg op sommige ogenblikken - ook al gaf hij haar gelijk - even een
prikkelende behoefte, haar voor de konsekwentie van haar uitingen te stellen; haar
te dringen naar een slotsom waarvan zij de puntigheid telkens met fijne takt zocht
te omzeilen.
Zij antwoordde hem niet, glimlachte even en ging door:
‘Ik heb werkelik voor u en voor de andere lui van de praktijk een eerlike, echte
waardering. Soms blijkt 't achteraf dat u gelijk hadt, soms omgekeerd. Bijvoorbeeld
bij de vorming van het rode leger hier in Sinzheim. Ik vind het iets afschuweliks dat
hele leger, iets ellendigs. Maar het is en blijft waar, dat wij maar luttele dagen bestaan
hadden, als wij geen leger hadden gehad. Nu ben je dan toch zeker bekeerd? zei
Seydl laatst. Nee, - dat ben ik niet. Ik blijf allereerst zoeken naar àndere middelen
dan het geweld. 'k Weet niet wat beter is voor de Idee: er met geweld legers voor
mobiliseren, of ten onder gaan omdat men alle geweld haat als de pest. Het laatste
voel ik voor mij als zuiverder en er gaat daarvan ook kracht uit; veel meer dan de
mensen doorgaans denken, o, véél meer.’
‘Heel veel mensen voelen precies dezelfde afkeer tegen alle soldaterij en tegen
alle geweld als u. Maar de harde praktijk....’
‘Zeker, zeker!’ viel zij hem vriendelik, maar op heel positieven toon in de rede.
‘Maar daarom houd ik mij ook afzijdig van de praktijk.’
Plotseling zag zij Marti weer aan. Het was alsof zij terug kwam tot een werkelikheid
en licht-verwonderd was, hem daar te zien zitten in de lage stoel tegenover haar
schrijftafel. Tegelijk dat zij den ander als vreemde voelde in haar werkkamer, werd
zij zich van haar eigen gastvrouw-rol bewust, keek ze wat schichtig om zich heen,
vond een houten doos met cigaretten en schoof hem die toe, met uitnodigend gebaar.
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Dan zochten haar handen in de stapels kranten, brieven en brochures die haar
schrijftafel bevolkten. Zij haalde er eindelik een frans tijdschrift uit, waarin ook
bladzijden voorkwamen die in het Engels of in het Duits waren geschreven. Met den
vinger wees zij Marti een blauw-aangestreepte alinea. Hij las:
‘Nimmt man dir aber morgen den Wahlzettel und gibt man dir eine Flinte in die
Hand, oder eine ausgezeichnete, technisch vollkommene Schnellfeuerkanone, ergreife diese Werkzeuge des Todes und der Zerstörung, höre nicht auf sentimentale
Klageweiber, die den Krieg fürchten. Vieles ist in der Welt noch übrig geblieben,
was zur Befreiung der Arbeiterklasse durch Feuer und Eisen verrichtet werden muss.
Nimmt nun in den Massen die Erbitterung und Verzweiflung zu, ist eine revolutionäre
Situation da, so bereite dich vor, neue Organisationen ins Leben zu rufen und die
dermassen nützlichen Werkzeuge des Todes und der Zerstorung gegen deine
Regierung und deine Bourgeoisie zu richten.’
Onderaan het opstel zag Marti twee hem zeer bekende letters staan, initialen waarop
hij staren bleef. In de turing zijner ogen zag hij hem verrijzen: de korte
ineengedrongen krachtfiguur van dezen schrijver, zijn scherp-vernuftige,
slavies-scheve ogen boven de lange neus, de spitsgebaarde kin.
Gertrud Faucherre zag met stille gelatenheid aan zijn wijze van lezen, dat de
gedachten van dezen schrijver ook die van Marti waren. Droefenis klonk in haar
stem, toen zij bekende, zulke woorden afschuwelik te vinden. Geniaal en afschuwelik.
Geniaal omdat ze geschreven waren vóor vijf jaren toen heel het ongelukkig mensdom
gespannen was voor den wagen van diplomaten en patriotten; toen alle verblinden
nog meestumperden naar de slagvelden omdat ze hun regering toch niet in den steek
mochten laten. Op zo'n ogenblik is het heerlik zichzelf zó te kunnen lichten uit en
boven den duffen kring en, met gevaar voor eigen vrijheid, een der weinigen te wezen
die zegt: Richt al die wapens tegen je eigen regeerders.
Tegenwoordig.... ja, tegenwoordig was dat een waarheid als een koe geworden.
Nu wij den nederlaag hebben geleden, schreef ieder rood dagblad en ieder
arbeiderskrantje zo. Dat was geen verdienste! Maar in dien tijd die taal te voeren tot
de mannen en vrouwen in alle, alle landen, tot hen die hoopten en loerden op
overwinning en overwinningsroes....
Dat was het geniale van zó'n paar nuchtere zinnetjes: dat ze in
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een tijd en in een kring van dronkenschap waren neergepend. Maar verder kon haar
meevoelen niet gaan.... de geweldprediking erin stond haar tegen als bitter vergif.
Zij hoorde nu eenmaal - en zij wilde dat best bekennen - tot de sentimentale
Klageweiber, waar dat stukje 't zo druk over had. Het was een vraag van instinkt,
van natuur. Er waren mensen die geen ogenblik hoefden na te denken als je hun de
vraag voorlei wat ze liever waren: De gehangene of de beul.
‘Natuurlik de beul!’ zeiden ze dan. Ja, maar zij antwoordde nu eenmaal even
natuurlik: liever de Gehangene.
Zij haatte den oorlog; maar zij was niet bang voor hem.
‘Als ik bàng was, zou ik immers niet in dezen revolutie-tijd kalm in Sinzheim
blijven wonen. Neen, ik háát den oorlog. Er is eigenlik maar één waardig middel in
het gevecht, één verrukkelik middel: algemene staking. Wapengeweld is barbaars
en slecht en goddeloos. Maar ik weet 't wel: de praktijk eist.... en dan zwijg ik. En
omdat de praktijk mij verwerpt, moet ik de praktijk wel verwerpen.’
Marti vroeg haar welk werk er dan voor haar overschoot, als zij zo zeer vervreemde
van de werkelikheid. Maar zij antwoordde eenvoudig dat er nog heel veel werk was,
waar zij zich met hart en ziel aan geven kon, zonder te botsen tegen den geest der
barmhartigheid. ‘Dat zijn woorden die we hier in Sinzheim niet veel horen, is 't wel
kameraad? God; en barmhartigheid.’
Haar stem die heftiger was geworden toen zij sprak van haar haat tegen het geweld,
had een milde, warme toon gekregen; zij had zich rechtstreeks tot Marti gewend en
keek hem vertrouwelik in de ogen.
‘Vooral in onze kringen,’ - opeens plooiden zich die kloeke trekken naar het
ondeugende, zodat Marti plots zag, hoe deze vrouw veertig jaar geleden als kind, als
meisje was geweest - ‘moeten we ons eigenlik 'n beetje voor die woorden generen,
is 't niet? Ze zijn zo afgezaagd. Bah! Barmhartigheid. En God nog erbij. Hoe
huisbakken!.... Hindert niets, hoor! Wat mij betreft geven we helemaal geen namen,
en gebruiken we in 't geheel geen woorden. Als we maar iets barmhartigs in ons
hebben.’
Heinrich Marti voelde zich wonderlik-direkt aangeraakt door al wat Gertrud
Faucherre had gezegd. Het klonk zo eenvoudig, er lichtte een ongekend meevoelen
van anderen in door; en een gelaten begrip van eigen kunnen en eigen onmacht. Het
was hem te moede, alsof dingen die diep in hem dreigden vast te roesten, langzaam
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loslieten en weer te blinken begonnen. Zou deze vrouw tegen elk zó open, zo
onbevangen spreken? Zou hij 't haar vragen?
‘Ik wilde u wat vragen: Spreekt u tegen een zaal vol mensen óók zo? Ik bedoel er
niets onvriendeliks mee. Ik wil alleen zeggen: als een ànder het deed, zouden de
mensen niet willen luisteren, ze zouden lachen en weglopen. U bent zo openhartig
tegen mij, - nu ben ik het ook maar 'ns tegen u.’
Gertrud Faucherre keek hem aan en knikte heel langzaam van ja.
‘Je kunt gerust zó tegen de mensen praten. Ik doe het dag-in, dag-uit in grote en
kleine vergaderingen. Geen dominees-toon dat is de hoofdzaak. Maar eenvoudig
zeggen wat je meent en alle mensen zien als je vrienden. Telkens maar weer beginnen
met vertrouwen te geven. De woorden partijgenoten en kameraden zijn ook al frazes
geworden, net zo goed als barmhartigheid en liefde. Maar als ik de eerste de beste
drie honderd mannen en vrouwen aanspreek met Kameraden! - dan is het ineens
geen fraze meer. Omdat ik ze waarachtig als kameraden van mij voel.’
Zij was opgestaan. Haar kleine gestalte in simpele bruine kleedij, liep langzaam
de kamer op en neer. Zij keek door haar wimpers naar de zoldering en Marti zag
weer diezelfde half-droeve, zachte glimlach in haar gelaat, toen zij hem ineens vroeg,
of hij wel eens had gemerkt hoe veel sterker gevoel in de wereld werkte, vergeleken
bij verstand.
De partij-sprekers gebruikten allemaal verstandelike argumenten. Maar als het
erop aankwam, in gevaarlike uren, kwamen onbewust de gevoels-argumenten naar
voren; niet de mooiste.
De mensen verlangden, hunkerden naar iets eerliks en iets gevoeligs. Zij werkte
zo min mogelik op het menselik-nuchtere verstand. Wel vaak op gevoelens waarvan
de luisteraars zelf soms niet meer wisten dat ze ze hebben. Maar zij deed dat niet om
het dichtsbijzijnde politieke doel te bereiken; enkel om algemene, fijnere deugden
levend te maken. Van die deugden zo als ieder ze al lang kende. Maar die enkel maar
wat vergeten waren. Haalde Gertrud Faucherre ze dan voor den dag, net als ouwe,
beminde familiestukken, dan glansden de ogen van de mensen. Maar dan wisten ze
nog niet, hoe ze dat lieve oude tuig moesten gebruiken; vooral niet in een woelige
tijd als deze, in een nieuwe maatschappij zoals die nu geboren wordt. En dat probeerde
zij ze dan te leren. Tenminste voor zo ver zij er zelf raad mee wist.
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‘Och, 't is allemaal zo eenvoudig. En er komt zo helemaal geen hokus-pokus bij, of
mysticisme; en ook geen volksverdomming gelukkig. Het is heel gewoon. Maar een
ander doet het niet. Ze vinden het moeilik, ze durven het niet. Aan Sperling alleen
heb ik grote steun. Die doet hetzelfde. En beter dan ik. Hij is alleen wat erg jong nog.
Dat vinden de mensen een nadeel. Ik vind het 'n voordeel; voor hemzelf, voor
iedereen.’
Buiten klopte het noodlot aan hoge, ijzeren poort: het kanon tegen het nachtelik
duister van Sinzheim's buitenwijk. Was het niet luider, dreigender weer dan
gisterenavend?
Zij zweeg even. Marti bracht het gesprek nog even terug op religie en moraal.
Haar ogen werden ernstig. Het waren nu dagen, dat al deze dingen geen retoriese
vergelijkingen meer waren. Maar werkelikheid, ijzeren ontzettende werkelikheid.
Als straks de witte legers Sinzheim binnenrukten, dan werden alle zoekers en alle
strijders in letterliken zin: gehangenen. Dan zou er niemand vragen: Stondt ge op
het beulenstandpunt of erkende ge den God der barmhartigheid. Dan was 't kortweg:
ge hebt behoord tot de rebellen, en dat is ons genoeg.
‘Weet u wat Aloys Rantzau eens heeft gezegd? Wij revolutionairen, zijn eigenlik
allemaal: d o d e n m e t v e r l o f . Hier op aarde brengen wij onzen verloftijd door:
zwervend van Oost naar West, gestenigd hier, uitgewezen ginds.... tot wij weer
terugkeren naar het dodenrijk; waar men ons enkel had losgelaten om even hier op
de wereld ons werk te doen.’
En dat was het grote, het geweldige, dat alle makkers verbindt. Dat was het
gemeenschappelike, waar ze nooit genoeg aan denken; vooral partij-sektariërs vergeten
dat telkens en telkens weer. Zien bomen maar zien geen bos. En zien zeker niet de
knop in 't woud die uitbot, middernacht. O, dat was iets wat haar wanhopig maken
kon: die stomme, kleine twisten tegen mensen, die elkaar zó nódig hebben. Dat lage
geharrewar onder kameraden, onder broeders, die door één en dezelfde golf waren
opgestuwd om straks door een volgende golf weer onder te gaan.
Droevig schudde Heinrich Marti het hoofd.
‘U bedoelt het goed. Maar we moeten scherp onze grenzen trekken, 't wordt
verwatering, verdoezeling, als we dat niet doen.’
Het was een vraag die Marti zelf zo dikwels had bezig gehouden. Hij had den
toestand aanvaard, zoals hij dien had gevonden, maar
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toch deed 't hem goed, dat daar iemand tegenover hem zat, die even als hij het
smartelike van die tweespalten voelde. Seydl, - hoe kon hij grijnzen om een nieuwe
slag die hij zijn vijand.... neen, zijn eigen genoot, zijn vriend, in het debat had
toegebracht. Bartold Schwarz en Thea Schumacher.... hoe genoten zij, hoe groeiden
zij in háát, als de tegenstander.... ach neen, de kameraad die één nuance verschilde,
op de gevoeligste plek getroffen was: in zijn persoonlike eer, in zijn karakter. De
blomzoete Lilienfeld, de talmudistiese Alex Sturm: hij had ze over hun kranten als
duivels zien lachen, hij had ze zien gnuiven van geel leedvermaak in het hoekje van
hun café. Maar hier zat een vrouw, die kon schreien om dat alles. Die daarin voelde
het vervreemdende, de afstoting, de ontbinding van wat één was en saamhorig. Na
jaren van slagveldleed, door het vuur en ijzer van den schandeliken veroveringsoorlog
héén, hadden - in walging tegen het oude régime, - deze doden met verlof elkander
gevonden. Elkaar gevonden om uit te vissen dat de één een kleerscheur meer in zijn
buis heeft dan de ander? Elkaar gevonden om door een schamper woord elkaar weer
te verliezen?
‘Ik voel het nèt als u. Ik verfoei ook dat minne, lage geruzie in eigen kring. Maar
aan den anderen kant ben ik bang voor verslapping en voor afzakken naar rechts.
Als wij uw mening doorvoeren tot de uiterste konsekwentie, komen we weer terecht
bij onze oude vrienden: de Berlijnse keizersocialisten zoals Guggenheim.’
Maar Gertrud Faucherre ontkende dit op stelligen toon. De houding tegenover hen
was volkomen in orde. Alleen zou 't alweer beter zijn, niet de leiders persoonlik
verdacht te maken, maar over hun hoofden héén zich te richten tot de massa.
‘Wij doen toch immers beiden!’
‘Jawel. Maar we doen vooral het één en te zelden het andere. Kameraad Hellmuth,
dat is er één die dat àndere doet. En dat vind ik het allerbeste in hem.’
Opeens stond zij op; er lag een nieuwe trek op haar gezicht, een uitdrukking die
Marti er nog niet op gezien had.
‘Hebt u even geduld? Ik hoor dat er één van de kinderen wakker is geworden.’
Met lichten tred verdween haar kleine tengere figuur uit de kamer? Marti nam een
sigaret in de hand, rolde hem werktuigelik heen en weer tussen duim en vinger, heen
en weer.... eindelik stak hij hem aan.
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Eén van de kinderen? Hij verbaasde er zich over dat hij nooit geweten, ook nimmer
zich afgevraagd had of Gertrud Faucherre getrouwd was, kinderen had. Op de
schrijftafel stonden een paar portretten. Zacht sloop Marti er heen: zag het portret
van een man; een kop zonder bizondere expressie. Daarnaast een kiekje van twee
lachende leuke jongens, samen op een schommel. Ze waren zo tussen acht en tien
jaar oud.
Hij hoorde Gertrud terugkomen en wilde schielik naar zijn plaats terug. Maar vóór
hij zat, was zij de kamer alweer binnengekomen.
‘'t Is niets,’ zei zij opgeruimd. ‘Roland was wakker geworden. Hij dacht dat er
onweer was. Maar ik heb hem gauw gerustgesteld: 't was het kanon maar. - Vindt u
ze leuk, die duvels?’
Zij wees op het portretje en vertelde verder over de kinderen. Het liefst zou zij
met haar tweetal naar buiten trekken voor altijd. En nooit meer zich bemoeien met
de beweging. Dat geloofde Marti misschien niet? De laatste jaren dacht zij werkelik
zo. Vooral nadat haar man gevallen was bij Verdun. Zij bleef enkel nog werken,
omdat zij vond dat het nódig was. Het was werk dat gebeuren moet; en behalve
Sperling deed niemand het. Ze vonden het domineeswerk, ze konden het niet en ze
wilden het niet.
Haar man had heel anders gedacht dan zij. Toch waren ze gelukkig. 't Was nu al
vier jaar geleden dat hij.... Heel in 't begin van den oorlog.... Hij geloofde dat
landsverdediging goed was, hij geloofde dat Duitsland was aangevallen, en zij.... zij
had niet den moed om er veel met hem over te praten. Zij wist dat zij hem niet zou
overtuigen en vond het beter maar te zwijgen; zij was bang dat hij.... dat hij toch iets
van haar denken zou overnemen.
Haar stem was heel zacht geworden en zij moest nu en dan zoeken naar haar
woorden.
‘Hij moest altijd weer erheen, weer naar het front. 't Was beter dat hij erheen ging
mèt illusies dan zonder.... zó dacht ik toen ten minste. Nu.... weet ik het niet.’
‘Als u er liever niet over spreekt.....’ begon Marti bescheiden.
‘Misschien later wel eens. Ik dank u,’ antwoordde zij bijna fluisterend. Later, want zij hoopte dat Marti dikwels zou weerkomen. Zij wist wel: hij was met werk
overladen. Maar 't was zo nodig elkaar veel en in vertrouwen te spreken. Sturm kwam
nog wel

Groot Nederland. Jaargang 20

412
eens bij haar. Rantzau kwam vroeger veel, tegenwoordig nooit meer. Te druk. Dat
vervloekte front ook! Die ellendige soldaterij. Maar àls het nu eens goed ging voor
ons,.... o, zij wist heel goed dat 't onmogelik was, zij begreep dat de dagen hier in
Sinzheim geteld waren - maar àls nu onze zaak 't er eens doorhaalde; en niet enkel
hier, maar ook in àndere landen.... wat geloofde Marti dan dat we kregen:
klasse-regering van de arbeiders of opheffing van elke samenleving in klassen?
Zij keek hem aan, in gespannen nieuwsgierigheid. Hij haalde de schouders op,
licht onwillig; toen gaf hij ten antwoord:
‘Ik zou zo zeggen, dat dit eigenlik géén vraag is voor iemand, die....’
‘Onwetenschappelik, wilde u zeggen. Maar ik geloof dat dat een gewèldige vraag
is. Dat we met de diktatuur beginnen, spreekt van zelf. Maar of dat enkel een
overgangsstadium is, zo als de knappe koppen zeggen....? Mensen die eenmaal tot
macht zijn gestegen, ach, die kunnen er zo moeilik afstand van doen. En we zijn toch
immers allemaal maar mènsen, kameraad Marti. Enfin; mogelijk is ook die toestand
toch nog een vooruitgang, vergeleken bij de plutokratie die nu nog in haast alle landen
troef is.’
Zij zweeg even, rekkend zich achterover in haar stoel, drukte zij beide handpalmen
tegen het hoge voorhoofd.
‘Zodra onze macht mij te machtig wordt, - ga ik wéér in de oppositie.’
Die laatste uiting verdroot Marti. Hij had stil geluisterd naar al wat zij gezegd had
over religie en naar haar afkeer tegen militairisme; over de wanhopige verdeeldheid
onder de partijgenoten had zij woorden gesproken, die hij niemand nog had horen
zeggen; hij had beseft dat Faucherre een vrouw was vol zelfopoffering, éen met
gerijpt inzicht en een zuiver hart. En daarom had hij zo gaarne en zo lang haar
aangehoord.
Maar deze laatste uiting leek hem een paradoks, een ijdele boutade, die hij
verwachtte van een Alex Sturm, of van een Lilienfeld, - niet van een vrouw die haar
roeping volgend door de dagen gaat. Hij zweeg opzettelik en deed geen moeite het
wak te overbruggen. Zij voelde zijn misnoegen kantelen tegen de kamerstilte.
‘Ik zal u zeggen hoe 'k dat bedoel,’ hervatte zij op zulk een vriendeliken toon, dat
Marti onwillekeurig weer haar ogen zocht.
Het was enkel een luchtige manier geweest om te zeggen dat Marti en haast alle
anderen houden van de revolutie, naar een
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bepaald en tastbaar doel toe; terwijl zij als 't ware.... verteerd werd in de idee van het
Volmaakte: de idee waarheen een keten van omwentelingen moest voeren. Wat de
anderen voor ‘vandaag’ wilden, dat joeg zij na voor alle tijden, voor eeuwig. De
gedaante dezer wereld ging voorbij....
Zij zag, dat deze verklaring Marti maar half bevredigde.
‘Iedere samenleving zal mij waarschijnlik onbevredigd laten. Want ik weet en ik
geloof dat de mensheid de kracht heeft - in het oneindige - uit het goede het betere
voort te brengen. Dit lijkt mij de verholen zin van het leven. En overal en altijd zal
ik die kracht in de mensen willen opwekken, omdat ik voel dat dat een kracht is van
goddeliken oorsprong. Dat kan ik en dat wil ik, en daarom’ - besloot zij met een
weemoedigen glimlach - ‘mag ik nog niet met Roland en Niels naar buiten, en gaan
wonen op een veilig, rustig plekje.’
Marti stond op, reikte haar de hand tot afscheid; in de hartelikheid waarmee zij
elkander de hand drukten, gevoelden beide dat zij elkaar iets van waarde gegeven
hadden, van dieper innerlike waarde. Maar Marti wist wel wat hij had ontvangen,
doch gevoelde zich half schuldig bij 't zich afvragen wat hij voor haar was geweest.
En toch werd dit gevoel op hetzelfde ogenblik verdrongen door een ander, veel
pijnliker: de behoefte met iemand te spreken over de zwaar-wegende beslissing die
op til was: over de hoogverraadzaak.
‘Wij krijgen weer moeilike dagen,’ zei hij terwijl hij zijn overjas aantrok, ‘die
zaak Turn und Taxis moet berecht worden en....’
‘Hoe worden die mensen berecht?’ Er klonk iets gejaagds door in den toon waarop
zij dit vroeg. ‘Ik hoorde dat de soldaten van de universiteit.... Is dat waar?’
‘Er is nog niets over beslist.’
Zoals hij daar in zijn bruine, eenvoudige demi stond te leunen tegen Gertrud
Faucherre's boekenkast, de slappe hoed in de linkerhand, het krulhaar boven het hoge
voorhoofd, herhaalde zich voor haar eensklaps de indruk dien zij dien eersten dag
bij Hellmuth van hem had gekregen: de jongen; de jeugdige, eerlik-onbevangene
met ogen waarin een heldere geest lichtte; de makker zonder arglistigheid, zonder
bedrog. Zij voelde in zijn vlugge houding en in heel zijn jonge wezen: bewustheid,
zekerheid tot het doel; maar tegelijkertijd een zoeken, een eerlik zoeken naar de juiste
middelen, een aarzeling omtrent den weg erheen. Hoe oud zou hij zijn? Zij schatte
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hem op vijf en twintig, hoogstens zeven en twintig jaar. Zij zelf was haast twintig
jaar ouder. Verschil genoeg om hem raad te geven.... als hij die wilde aanhoren.
Zij stonden tegenover elkaar, zwijgend; de éen wachtte nog op een woord van den
ander. Marti's ogen dwaalden enkele sekonden de kamer door. Dan keek hij haar
opeens weer aan, ten afscheid, en reikte haar nogmaals de hand om een eind te maken
aan hun beider draling. Doch op hetzelfde ogenblik hoorde hij haar zachte, duidelike
stem:
‘Het zou gewoon-weg een misdaad zijn de lui over te geven aan die bloedhonden
daar in de universiteit. Dat moeten jullie Seydl toch uit 't hoofd praten. Het is geen
rechtdoen, het zou barbaars zijn. In beginsel ben ik vóór onschadelik-maken, herhaling
voorkomen. Meer niet. Maar dat is natuurlik niet “prakties” op 't ogenblik. Dat wil
alleen een sentimentele klachte-vrouw, is 't niet? - Maar daarom kan er toch wel recht
gesproken worden op de gewone manier!’
Zij zag hem aan, Marti ontweek haar blik. Hij voelde dat zij gelijk had, dat het
een hoon was voor elk rechtschapen sentiment, wanneer weerloze gevangenen
overgeleverd werden aan een soldatenregiment, dat bekend stond om zijn rauwe
onverschilligheid. Marti wist het, wist dieper dan ooit te voren dat Gertrud slechts
een eis overbracht van de meest elementaire menselikheid. Doch door zijn denken
schokte de lichte spot van anderen, - en ook van háár, ook van Gertrud Faucherre, dat hij een van degenen was die snel tot macht waren gekomen. Hij mocht vooral
niet den indruk maken van een onzekere, van een aarzelaar. En bovendien woelde
in hem een vreemde behoefte om deze stem, deze streng-zachte gewetensstem nog
eens aan te horen; nogmaals en nog uitvoeriger wilde hij horen, waarom het gemeen
was, waarom het niet mocht geschieden.
‘Ik zeg u immers: er is nog niets over beslist. Maar we moeten natuurlik wel héél
streng optreden. Er moet een afschrikkend voorbeeld gesteld worden, anders steken
alle royalisten den kop weer op. We hebben tegenover de arbeiders de plicht Sinzheim
tot elken prijs te verdedigen.’
‘Ja, maar er moet toch recht geschieden. Ik pleit niet voor genade, ik heb het over
Recht.’
Hij verstroefde, tegen haar toon in. Die was voor 't eerst
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wat heftiger geworden onder de krachtige pressing van haar ergernis.
‘Recht zal er ook wel gedaan worden....’
‘Maar vraag niet door wie! Laat ik den naam maar noemen: iemand als Bartold
Schwarz is tot alles in staat!’
‘U vergeet dat de beslissing niet enkel bij ons berust: Als wij bijvoorbeeld zouden
besluiten.... ik noem maar een voorbeeld,’ voegde hij er omzichtig bij, - ‘een speciale
rechtbank te benoemen, dan kan de Centrale Raad nog heel goed dat besluit te niet
doen.’
‘Best mogelik,’ antwoordde zij hooghartig. ‘Dat is formeel recht en daar stel ik
nooit veel belang in.’
Zij voelden zich steeds meer van elkaar vervreemden, hoe langer hun gesprek
duurde. Marti besefte vagelik dat de schuld daarvan bij hèm lag, maar durfde het
zichzelf niet ronduit bekennen. Zijn angst eigen onzekerheid bloot te geven, en zijn
nieuwsgierigheid naar haar oordeel, dreven hem meer en meer de kant uit van
korzelige en dom-spitsvondige verdediging van wat gebeurd was en gebeuren ging;
de kant ook van het sektaries fanatisme, waarin de laatste dagen Schwarz en Thea
Schumacher hem hadden gepantserd.
Zo namen zij afscheid, na nog enkele minuten van woordenstrijd, langs elkander
heen; gedachtenuitwisseling die hun geen van beiden bevredigde en die zij toch
allebei hadden gezocht.
Gertrud Faucherre alleen gebleven, legde vóór zij ter ruste ging op haar schrijftafel
wat werk voor den volgenden morgen klaar. Zij kende Marti weinig, hij was nog
geen zes maanden in Sinzheim. Zijn stille, luisterende belangstelling had haar goed
gedaan. Maar hoe te verklaren die verstijving en verstroeving zodra het er om ging
de praktijk te verzoenen met recht en barmhartigheid? O, die dorheid der praktijk,
dat harteloze praktiese leven! Dadelik zochten de hersens bijwegen en zijwegen,
dadelik vormde dan juist dit geval de uitzondering op de zo even in gouden letters
gegoten regel.
Dan: dat nare argument over vernietiging van een regeringsbesluit door den
arbeidersraad. Wrevel en wanhoop doortrokken haar als zij aan die spitsvondigheid
terugdacht. Alsof niet ieder wist - zij zelf zo goed als partijgenoot Marti - dat in dien
Centralen Raad de enge geestverwanten van Seydl de meerderheid hadden en dat
éen woord van Volkskommissaris Seydl genoeg was om op elk regeringsbesluit de
sanktie te krijgen!
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Mismoedig staarde zij nog even door het raam van de studeerkamer naar buiten, in
de kolk der in duisternis weggezonken tuin. Bij het twede afscheid had zij de hartelike
vraag of Marti nog eens terugkwam, niet herhaald.
‘Misschien maar goed’ zuchtte zij triestig.
Dof dreunde het geschut, door de peizende avondstilte. Wat leek de stem van die
vuurmond toch dichtbij van nacht....; dichter bij dan anders....?
Het was Heinrich Marti, zich haastend door het nachtelike Sinzheim naar huis, alsof
alle stadsgeluiden stug bonkten tegen hem op. 't Lugubere geloei van de vracht-auto's,
de langgerekte roep der krantenventers langs het asfalt, de gromming over de rails
van een enkele overladen, donkere trem, die jakkerde door de spaarzaamverlichte
avendstond.
‘Wat zij zeide was waar; het was wáár,’ - dreinde het telkens aan zijn oor. Het wàs
zo: 't zou een laagheid zijn, een bedriegelike schijn van recht zou 't immers wezen,
wanneer Thurn und Taxis, von Bock en die anderen werden overgeleverd aan
Schwarz, aan hem, die - zoals Thea 't eens driest had gezegd - hun bloed wel drinken
kon.
Morgen was de beslissende zitting der volkskommissarissen. De rollen waren
verdeeld: Rantzau, Forster, Gsell, - zij wisten van niets, hadden geen vermoeden van
Seydl's overrompeling; nog minder van het feit, dat zij die list niet konden verijdelen,
omdat ze overstemd zouden worden. Want Sturm was overgelopen en hij zelf was
overgelopen; met de stem van Vohsen mee kon Seydl dus op vier stemmen rekenen.
Vier tegen drie. Als hij, Marti, weigerde.... zou er met dezelfde meerderheid van
vier-tegen-drie een andere, een eerlike oplossing gevonden worden voor de
berechtingskwestie. Zou hij het doen....? Hij hoorde de stem van Gertrud Faucherre,
van de vrouw met het brandende hart in hem naklinken: Geen dubbele moraal, geen
jezuitisme, geen zonden tegen den God der barmhartigheid....
Hij schrok op. Bijna was hij bij het oversteken van de straat onder het grauw
gevaarte van een militaire wagen geraakt. Was dat maar gebeurd. Waren de raderen
van die vuile auto maar verpletterend heen gerold over zijn ellendig hoofd.... Beter....
hoe had zij 't ook weer gezegd? Beter de gehangene dan de beul. En er was soms
geen
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keuze. Neen, neen! Er wàs geen keuze! Zo was 't hier ook, net eender: hij moest wel
beul zijn, Bartold Schwarz en Thea hadden hem er toe geprest.... met Seydl's,
strak-fanatieke, bleke gelaat, als een schim in den schemer der coulissen.
Hij had nu zijn woning bereikt, de donkere trap beklommen; hij had zich uitgekleed
en te bed begeven. Doch het beeld van den beul bleef bij en om hem. Hij duwde het
van zich weg en nog eens weg.... het kwam terug, sloop weer door tussen de spleten
van zijn denken. Hoofdpijn klopte achter zijn gloeiende slapen. Hij legde de koele
hand tegen het voorhoofd, - tot de hand warm was geworden. Toen de linker. Het
bracht geen verkoeling....
De beklemming, de nijpende voetangel van het gegeven woord. Hij rukte en rukte,
er moest toch een middel zijn om er van los te komen.... Hij zag zichzelf in de
vergadering 't eerst het woord vragen voor een verklaring, een korte verklaring over
het eigen voorstel van de vorige keer. Uitleggen dat hij natuurlik niet bedoeld had,
dat die speciale rechtbank zou worden samengesteld uit mannen van het acht en
twintigste regiment. O, hij zag al Seydl's ijzig bedaarde glimlach en zijn vinger
kloppend op het papier: 't Stáát er niet, staat niets van in het voorstel. Dan hadt u dat
voorstel maar beter moeten toelichten of 't er duidelik in moeten zetten, de vorige
keer....
Wat.... wat daarop weer te antwoorden? Deed er niet toe. De lucht zou gezuiverd
zijn, dàt was het mooie. En.... en later? Tegenover Schwarz en.... tegenover Thea?
Hij kromp ineen bij de gedachte aan haar.
‘Je bent toch zó als ik altijd heb gehoopt dat je zou zijn.’
Zo was het begonnen. Zij had haar arm ongedwongen-vertrouwelik om hem heen
gelegd. Zij had voor hem gestaan, in den fijnen schemer harer kamer, tenger in haar
zwarte, enge kleed dat de slanke vormen van haar lichaam zo heerlik liet zien.... Hij
had zich trots en gelukkig gevoeld gisterenavend en heel den wilden nacht met haar
die erop volgde....
Die nacht, - was die niet geweest de bezegeling van haar eerste half-gefluisterde
woorden, dat hij toch was: zo als zij het altijd, altijd had gehoopt?
Hij voelde zich vastgeklonken met een ijzeren band, verblindend wit-gloeiende
band, onverbrekelik. Intuïtief drong tot Heinrich Marti door, dat voor dit
hartstochtelike meisje de dagelikse felle
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strijd één was met haar felle liefde. Zij kon die twee niet scheiden en wilde ze niet
scheiden. Was zij de vrouw die haar gunsten geeft aan hem, die in het tournooi haar
kleuren draagt? Of was het t o e v a l dat na zijn belofte aan Schwarz die vertrok,
Thea zich dichter bij hem had gevoeld dan ooit en zij eindelik samen gestegen waren
uit de diepe stemming van gefluisterde vertedering naar het licht van
sprakeloos-hevige passie?
Was het ènkel hartstocht van hem? Of hield hij van haar? Marti wist het niet. Hij
voelde dat hij na dien laatsten nacht niet meer buiten haar kon. Hij voelde dat zij
meer voor hem was dan Françoise of enige vrouw was geweest. Fel-kloppende
begeerte naar dat slanke, zuiver-bewegelike lichaam, maar ook trots dat hij het was
die Thea Schumacher, de fiere, de moedige, voor zich had gewonnen, laaiden
beurtelings in hem op.
Hij had niet het gevoelsbesef, - en hij was één van hen bij wie dit pas heel laat in
het leven aanslibt -, dat liefde nog iets meer is dan een sterke stuwing nu van begeerte,
dan van trots.... Hij kende niet die andere liefde:.... een omstrengeling van elkanders
innerlike en innigste leven, zacht-ontbloot; opperste tere versmelting van wezen met
wezen tegader.
Het roer om, en koersen op den ruimen stroom van Gertrud Faucherre's redelikheid,
- dat zou betekenen: breuk met Thea. De gedachte deed hem sidderen van voorvoelde
nijpende smart. Een liefde die al zó brekelik was....!
‘Ik weet niet of ik aldoor van je kan houden,’ had zij gezegd. ‘Reken niet op mij....’
Wat had zij bedoeld? Voor het eerst dacht hij daarover na. Zij had iets willen
zeggen, dat haar moeilik viel, iets dat zijzelf haast niet onder woorden kon brengen.
Was het.... dàt geweest? De waarschuwing dat zijn flauwste wankelen of aarzelen
haar zou afstoten? En.... àls zij dit zei - hoe gebrekkig dan ook - hem dit zei.... deed
zij dit dan bewust, met de verfijnde bedoeling hem te binden èn aan haar èn aan haar
wereld: gevoelswereld, die het meest meedogenloze maximalisme stelde tegenover
de wraakgierigheid van hen die, verslagen, aldoor bleven azen op hun kans?
Neen! Dat kón hij van Thea niet geloven. De brokkelige, zoekende manier waarop
zij het had geuit, gaf hem de zekerheid, dat het géén verstandelik-overwogen
waarschuwing was, trouw te blijven aan
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het tegen eigen wil verpande woord; het was geweest een moeilike bekentenis van
liefde, die zij in zich wist, oprecht, aanhankelik en diep. Maar een liefde die zij ijl
wist en vluchtig. In laatste wanhopig-gestamelde poging hem niet het slachtoffer te
laten worden van die bewegelikheid harer neiging, had zij hem toch haar liefde niet
kunnen weigeren.
Zo zich wentelend om en om in bed, met de vage schermutseling der straatgeluiden
in de oren, en de rusteloze gloeiing der hoofdpijn, zocht hij haar woorden te duiden,
koos hij onstuimig partij voor het zachte intuïtieve in haar, tegenover het
wreed-geraffineerde.
En hij begreep niet, dat die vreemde waarschuwing waar zijn slapeloze geest over
tobde, geboren kon zijn uit het intuïtieve en het raffinement samen. Uit eerlik-gevoelde
zorg dezen jongen niet slachtoffer te laten worden van haar ijle neiging; èn uit fellen
drang hem te binden aan haar en aan den heiligen geest hárer waarheid.
Vóór Heinrich Marti eindelik insliep - een telkens onderbroken onrustige slaap had hij zijn besluit genomen. Hij kon niet terug. Hij had zelf, door zijn leugenachtig
zwijgen dien middag onder Schwarz' gevlei, plaats gekozen in den wagen van hen
die zochten: de triomftocht of den doodsrit. Van dat ogenblik af was hij hun
medeplichtige geweest. Hij kon niet meer terug.
In zijn wanhoop over de valse wijs die hij nu ten einde had te zingen, binnen de
verengde muren der kerk, trachtte hij zich diets te maken dat Gertrud Faucherre een
teerhartige dillettante was, een onpraktiese idealiste, een vreemdeling in het dagelikse,
werkelike leven. Het gelukte hem niet. Als hij aan haar dacht, zag hij weer de eerlike,
bruine ogen, waarmee zij hem aankeek, hoorde hij weer haar stem.... Wat was er
toch in de klank van die stem dat hem zo aantrok?
Ineens meende hij het te weten. Haar stem had op sommige ogenblikken, haast
onhoorbaar.... iets, iets van die zijner moeder.
Hij stond op van het bed, welks valse beloften van rust hem tergden. Hij ging,
zonder licht te maken, zitten op een lage stoel bij het raam; de ellebogen op de knieën,
de bonzende slapen steunend op de handen. Zo had hij ook gezeten, een jaar geleden,
in Indië, toen ze hem hadden aangezegd: of in die krant te schrijven tégen de
typografenstaking, of ontslag. Toen had hij evenmin rust gevonden binnen de weke
wanden van den klamboe; hij had zijn goeleng weggeduwd en was gaan zitten op
de kleine voorgalerij voor zijn huis,
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starend in het soepele violet van den tropiesen nacht. En toch.... leek 't hem zó omdat
het alweer een jaar geleden was? - maar het besluit van toen scheen hem zo lucht,
zo vlot vergeleken bij de keuze van nu. Hij had toen, een jaar geleden, niet kunnen
slapen omdat hij zich op den tweesprong wist, omdat hij stond voor een kentering
van zijn leven. Doch hoe veel lichter was dat besluit hem gevallen, als hij dacht aan
de beslissing over leven en dood, die hij nu nemen moest. Hier: Gertrud Faucherre
met de zacht-vertrouwende blik en de stem van Moeder.... Daar Thea, met haar
langwimperige ogen, met verstolen vuur er diep onder; haar fiere, moedige kopje
gekroond door het zware, glanzende geurende haar....
Neen! Hij stond weer lang-uit in de hem omnachtende kamer, duwde de stoel ruw
op zij, als om zich te bevrijden van het gedroomde schrikbeeld. Neen, - dit wàs het
niet. Het was geen vraag tussen de éne vrouw of de andere. Hij wilde het raam open
doen om zijn kloppende kop te verkoelen en dan zou hij straf en zakelik zo als Seydl
dat zo goed kon, de vraag stèllen. Dan haar beantwoorden. De maan, een bloedrode
vrucht, brak door de wolken. Vochtige nachtlucht plaste door het geopende raam.
Het bracht hem een lichte lafenis, kalmte. En nu probeerde hij te slechten, steen voor
steen, de sombere wal die zijn denken omgaf. Wat geschied was, wilde hij zichzelf
verhalen, als vervreemd, als uitheems toeschouwer van anderer lot.
Daar waren tien of twaalf royalisten, hartstochtelike kontrarevolutionairen. Zij
hadden hun komplot gesmeed in de Derby-Club, zij hadden wapens en munitie
gekocht, binnengesmokkeld en verborgen. Geweren en patronen; kogels die bestemd
waren voor Rantzau, voor Seydl, voor hèm. Een Gertrud Faucherre zouden deze
genadeloze ex-officieren en aristokraten evenmin gespaard hebben als Schwarz,
Thea, Hellmuth, Vohsen, Leibnitz, Heinrich Marti of wie dan ook. Zij hadden de
stempels der regering nagemaakt om door valse bevelschriften alles in 't honderd te
laten lopen en ten slotte de troepen te laten schieten op eigen vrienden. Als het gelukt
was, zouden ze ten troon hebben verheven: een witte terreur die voor niets, voor geen
enkele wreedheid terugschrikte. Een schaterende terreur die in naam van Christus
de galg en de folterbank had opgericht. Die vrouwen de borsten zou hebben
afgesneden en mannen had laten graven aan hun eigen graf, - zo als de witte terreur
in Finland het lachende had gedaan.
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Wat moest er met deze samenzweerders gebeuren? Leefde niet heel Sinzheim in een
nacht waar de maan bloedrood aan den hemel stond? Ginds in de verte dof-dreunde
het geschut. Dichter bij, steeds dichterbij. Als die mannen van de Derby Club, nu
gevangen in de cellen der Rantzau-regering nog enige hoop koesteren, - dan luisterden
zij naar dat kanon, en het klonk hun in de oren als een gebed. Zij hadden gehoopt,
zij hoopten nog. Hun vrienden keken elkaar aan en lazen het in elkaars ogen: Hoor
je 't, hoor je 't wel? De stem van den vuurmond komt dichterbij! Het leger der roomse
boeren en der verlossers nadert, het nàdert, zo als het geklop van de bevrijders nadert
bij een mijnramp die een schachtgroep afsneed van licht en leven.
In zulk een uur, in zulk een stemming leefde tans Sinzheim, koortste Sinzheim.
De zaak aan het front - Forster had het hem nog gisteren in streng vertrouwen gezegd
- stond slecht, bijna wanhopig. Het wilde gerucht ging, dat Trautwein zich voor den
kop had willen schieten.... Ieder kloppen daar in de nachtelike verte schoorde den
moed van een Turn und Taxis, van een Baron von Bock, van von Glayn, von Trotha,
Professor Berger, Wolf Metternich en de anderen; van hen die gevangen zaten en
van hen die op vrije voeten waren. Het gemeenschappelik beluisterde kanon was het
enige dat de gevangen samenzweerders met de nog vrije verbond. Het was hun
solidair gebed in de verzonken nachtelike stilte.
Het was voor de arbeidersregering van Sinzheim: er op of er onder; er moest
verdedigd en aangevallen worden tot het laatste. Een val van het Sinzheimer bewind
zou ontmoediging, inzinking brengen in alle landen waar de bevrijdingsstrijd werd
gevoerd. Was niet in zulk een uur alle genade, - misdaad? Seydl, Schwarz, Thea,
Hellmuth, Vohsen, ontelbaar vele anderen beseften dat. De arbeidersraden hadden
zich hartstochtelik genoeg uitgesproken. Zij volvoerden wat de voorhoede der makkers
hun opdrong. Hun opdroeg en opdrong om der wille van Sinzheim. Wat was er dan
tegen, dat deze vijanden berecht werden door een speciale rechtbank? En dat die
rechtbank samengesteld was uit soldaten van het acht en twintigste, dat in de
universiteit lag, mannen die al meer in een krijgsraad hadden gezeten? Seydl had
gelijk. Vertrouwen moest je hebben in de arbeiders en soldaten; wie dat niet schonk
was de naam van volkskommissaris niet waard. Zij waren de ver-
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trouwensmannen der raden; maar vertrouwen kon niet van één kant komen.
Voortdurende voeling met wat er leeft en groeit en woelt in de massa, moest er zijn.
Geen regeringsbureaukratie, geen afgeperkt bedje van fijnere bloemen dat de gehele
tuin domineerde.
Het wàs geen tijd voor sentimentele klachtevrouwen, het wàs geen tijd voor
goedwillende onnozele halsen. Niemand mócht zeggen: ik ben geen beul, dus dan
maar gehangene. Want het ging niet om jezelf, het ging niet om eigen nietige
moraal-idiosynkrasie. Maar het gehangen-worden der Idee zelf stond op het spel; de
ondergang der jonggeboren vrijheid. Mochten dan duizenden arbeiders uitgeleverd
worden aan hun adellike en burgerlike beulen?
Er moest een voorbeeld gesteld worden, een afschrikkend, vreselik eksempel. Al
wie oprecht en warm voor Sinzheim voelde, moest daartoe meewerken. Was dat
soms niet zo?
Op en neer, op en neer als een gekooide, liep Marti door het nachtelike vertrek.
‘Is dat soms niet zo?’ vroeg hij hardop. Een vonnis tegen Turn und Taxis en de
zijnen zou schrik jagen in de harten van alle reaktionaire samenzweerders, van alle
vijanden der nieuwe beschaving. En dat vonnis, - moest dat uitgevoerd worden? Het
verstand, - aldus gaf hij zichzelf nog eens de sporen - alleen het verstand moest dat
uitmaken.
Zó was het. Zó was er klaarheid. Er was klaarheid gekomen, zonder dat er aan
mensen, aan vrouwen was gedacht. Hij voelde zich voldaan, trots op de zege van
zijn gezond verstand. Hij zou koers houden in de richting van Thea, van Schwarz,
van Werner Seydl. Hij zou zijn stem uitbrengen vóór Seydl's voorslag. Hij kon het,
hij mocht het, hij moest het.
Marti sloot het venster. Hij rilde, liep langzaam en op den tast door de kleine,
donkere kamer weer naar zijn bed. En zonder het zich te durven bekennen hoopte
hij vagelik, - en met die onuitgesproken hoop sliep hij in - dat het verstand, het kille,
koele verstand straks ook zou oordelen: dat gevonniste in-leven-zijnde gijzelaars,
beter waren dan rauweliks kapot-geschoten koppen en lijven.
Hoop wilde iets van het verstand. Maar wat hoop zo stil en dringend vroeg.... was
dat niet de stem van de sentimentele klachtevrouw, van de veelgesmade, die zachtjes
wat zei in zijn hart? Was dit niet toch weer háar stem?
(Wordt vervolgd)
ED. COENRAADS.
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Verzen.
Het zijn de simpelheden in dit korte leven,
Die stervelingen deinzen doen; maar niet de diepe
Donkere problemen in het Universum.
Een klank, een woord, een blik,
De pijnende onzekerheid van ons bestaan,
De machtelooze woede in uw oogen,
Dit zijn voor mij de raadselen. Ik kan ze niet verklaren.
De atmospheer is vol van stroomingen, en ieder van u
Hij schrijdt er in voort, omhangen in een net
Van fijne draden; telkens weer
Als hij zijn medemensch ontmoet, dan wordt
Een draadje in dit net geraakt - Een vonk licht op.
Soms is het sympathie, soms is het haat
Die zoo geboren wordt; maar meestal is het haat.
***
Er hangt een blauwe wasem langs de straten,
De zon is schuivend weg, het park ligt bloot,
Het schijnt te hijgen als een naakte vrouw.
Ik loop te denken langs de stille lanen
Ik weet niet wat; dit alles is zoo vreemd.
Wat ben ik, wat is mensch zijn.
***
Ik houd er van te loopen ongebonden De groene velden hebben geen bezwaren
Mij op te nemen in hun midden, en de vogels
Zij fluiten vroolijk, tot elkaar, tot mij,
Tot alle ding.
***
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Ik wilde dat ik wist de formula
De menschen te bekoren, en te maken zacht.
Want ieder onzer heeft een fijne snaar,
Alleen de knelling in dit vuige leven
Heeft haar geknapt - doch zij was eens.
***
De sterke straat ligt trillende van zwarte teer,
En vlugge gele, grijze en blauwe auto's snorren voort;
Links is een groene heg, rechts is het park,
En van de verte komt een tuimelend geraas
Een wirwar van geluiden. Aan den hemel kijkt
Een roode zon, die langzaam zakt, het schouwspel aan.
Er loopen vrienden in het park, zij praten druk.
'k Sta stil. Een blonde kinderjuf
Schokt wiegende een kinderwagen voort.
En hoekige soldaten stappen zwaar
Op het plaveisel, dat
Hier niet gediend van is, en luide protesteert.
En ik loop verder. Hier is de marble Arch;
Het groote blanke plein ligt wachtende gereed,
Den avond te ontvangen. De bussen sjorren voort,
En alles vloeit ineenen, panta rei.

EDUARD VAN COLLEM.
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Nora.
XIV.
Op Beresteijn was het leven tot zijn gewonen gang teruggekeerd. Door de kale
parklaantjes, waar 't blad ritselde onder hun voet, en glanzend roodbruine kastanjes
opengebarsten lagen, in hun dop, reed Nora dagelijksch haar vader op 't zonnig
middaguur, rond. Nu dat het zomersche volle groen was afgevallen, bood het park,
door de dunne plekken in 't hout, een verrassend vergezicht over de vlakke landen,
en de dorpshuisjes, dicht opeen gebouwd, daarachter een enkele alleen staande
boerderij.
‘Als je de kerk zoo duidelijk begint te zien, dat is het zekere teeken, dat de winter
nadert,’ zei de majoor.
In hem werkte nog de betere stemming na, die hij van de reis had meegebracht,
hij was in de laatste dagen beter gehumeurd en voor zijn omgeving toegevender,
meer inschikkelijk. Hij was 't die telkens weer begon te praten, als Nora, licht afgeleid,
een tijdlang had gezwegen, wat hij niet van haar gewend was.
Ze hielden een oogenblik stil bij Fee, die de enkele dahlia's door den nachtvorst
gespaard, bijeenzocht.
In den zonnestreep die over 't pad viel, legde Beer zich koesterend, neer.
Fee kwam met hooge stappen, door 't natte gras, op hen toe.
‘Dit is 't eenige, wat ik nog vinden kan. Heelemaal zwart’
‘Ja, dat doet de nachtvorst....’
‘Bij 't koepeltje staat nog mooi, rood blad.’
Zingend ging Fee weer heen.
Het was in huis aan tal van kleinigheden te merken, dat Fee weer daar was, en
overal gezelligheid bracht. Met haar ouden lust had zij al haar werkjes en plichten
weer opgevat, en 's avonds zong zij voor Grootmama de geliefdkoosde liedjes en
legde er inniger klank in, dan ooit te voren.
Juffrouw Koosje, in haar stil kamertje, aan de tuinkamer grenzend,
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waar zij 's avonds rustig en genoegelijk zat, moe van de dagdrukte, hoorde met
pleizier die oude klanken weer. Het kwam haar voor of 't dat was, wat ze 't allermeest
gemist had, in die dagen, dat Fee uit was, en 't zoo zonderling stil in huis was geweest,
alles anders, dan anders.
Zoo, met het geluid van Fee's stem in haar ooren, kwamen vanzelf de oude
herinneringen op haar aansluipen, waarin zij zachtjes voortwiegde, tot zij soms
opeens, opschrikte uit een lichte dommel....
Met een ruk trok zij dan den draad van 't breikluwen weer uit, dat voor haar lag
in 't aardig spijltjesbakje dat Fee had meegebracht van de reis.....
Fee dacht soms, als zij zorgend, kleine onachtzaamheiden herstelde, - och Nora
had van zooveel wat Fee deed, geen begrip - hoe 't mogelijk was, dat zij zoolang van
Beresteijn weg had kunnen zijn, en dat zij het zóó heerlijk had kunnen vinden.
Achter al wat zij deed, stond als een gouden achtergrond, 't beeld van wat zij had
beleefd. Zij zorgde ervoor dat den indruk niet verbleeken kon, zij kleurde die heller,
door er in haar herinnering, voortdurend mee bezig te zijn. En iets had zij ervan mee
genomen, naar huis, dat bleef......
's Avonds als heel het huis, stil slapend om hen heen stond, sloop Fee, die
tegenwoordig een echte nachtvogel geworden was, Nora's kamer bimnen.
En op Nora's beddenrand gezeten, kwamen dan, terwijl Fee haar ruige bruine bol
borstelde, immer opnieuw de verhalen....
Nora, op haar rug gelegen, had altijd een belangstellend oor, en samen bepaalden
zij den dag waarop het bezoek van Heertsema het beste schikken zou.
‘Hij zou zich zelf aanmelden.’
‘Dat is waar.’
‘Zou je nu niet slapen gaan. Fee? Je bent moe.’
‘Ja, ik ga.’
Bij de deur boog Fee nog eenmaal haar hoofd naar binen.
‘Hij zal 't toch zeker doen, denk je niet?’
‘Natuurlijk.’
‘Dag.’
Nora blies de kaars uit, in de kamer daarnaast hoorde ze Fee in bed gaan.
Voor hen beiden was in later jaren deze periode een altijd blijvende
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herinnering, en als de stille najaarsdagen kwamen, dat de zon de nevels uiteenscheurde
en de boomen kaal stonden, dan gingen Nora en Fee's gedachten, elk voor zich, terug,
naar dien éénen stillen herfst, die zij te samen, dicht naast elkaar beleefd hadden op
't oude Beresteijn. Voor Fee, de tijd, dat haar eerste blijde verwachtingen geboren
werden voor Nora de weemoedige herhaling van een tijdperk in haar leven, dat met
zijn vreugde en zijn lijden altijd lichtend, haar leeg geworden leven overglansde. En
in 't langzaam versterven der bladeren, die eenmaal in hun jonge pracht het oog
verrukt hadden, zag zij altijd opnieuw het uitbloeien van haar éénen schoonen
levenszomer, die te kort geweest was....
Ongemerkt volgde de ééne dag op den anderen. Samen deelden Nora en Fee de
dagelijksche bezigheden. Voor Papa zorgde Nora grootendeels. Langzaam was hij
tot zijn oude gewoonten, tot zijn oude heerschzuchtige manieren vervallen en hij
legde beslag op haar, voor een groot gedeelte van den dag.
Dokter Stronck was hem komen zien, maar Nora, die anders gewend was, bij
dergelijke bezoeken tegenwoordig te zijn, was tot zijn teleurstelling niet te vinden
geweest en de majoor voelde zich door dit gebrek aan belangstelling veronachtzaamd.
‘Waarom ben je niet binnengkomen, toen de dokter hier was?’ vroeg hij haar
grimmig, toen zij weer in zijn kamer kwam.
‘Ik ben uit geweest.’
‘Je hadt toch kunnen zorgen thuis te zijn.’
Nora schudde slechts het hoofd, en antwoordde niet. Ze streek met haar hand het
haar glad, dat de wind had losgewoeld en in haar oogen gedreven. Pal tegen den
wind in, had ze zich voortgewerkt over den modderigen buitenweg, waar 't blad
glibberig rotte aan weerskanten van het rijpad. Op den eenzame landweg, had ze
over de leege velden, wit van mist, den winter voelen naderen, en in haar was de
ontmoedigde gedachte hoe zoo, altijd 't eene jaargetijde 't andere was gevolgd, steeds
wisselend van zomer op herfst, en van herfst op winter. En dan kwam weer de lente,
om even spoedig voorbij te zijn. Altijd zoo voort, je leven lang.... en wat zij borgen
in hun schoot, wist geen mensch.
In zijn regencape, waaronder de wind bol blies, was hij plots aan haar zijde geweest,
en zij voelde, hoe het bloed, met kracht op eenmaal door haar aderen stuwde.
Ze wist, dat ze enkel en alleen hierop gewacht had.
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‘Ik kom van Beresteijn.’
‘Ja, dat wist ik.’
De tijd was voorbij, dat zij hem onbevangen tegemoet liep, daar.
Hij had het op eenmaal gevoeld, en zwijgend in even beklemming reed hij zijn
bemodderde fiets aan de hand voort. Nora's rokken sloegen tegen haar beenen, ze
had haar gezicht afgewend.
‘Is er iets?’ vorschte hij. Maar toen hij opzag schrikte hij van de harde droeve
uitdrukking van haar oogen.
‘Nora!’ En toen opeens wist hij ook.
Hij wilde iets zeggen, maar hij kon niet. Als een bliksemflits joeg het door zijn
gedachten.
Ze waren te ver gegaan. Dit was het einde. En dat ze 't allebei begrepen, richtte
een muur op tusschen hen. Ze waren alles geweest in elkanders leven, en 't scheen
hem zoo armzalig toe, dat zij daar gingen en zwijgen moesten, In hem was de
herinnering aan menigen maal dat zij hier te samen gegaan waren, in den afgeloopen
zomer, juichend in hun stralend bezit. Nu was hun kracht gebroken.
Ze konden niet meer van onverschillige dingen praten en ze zwegen, met hun
harten boordevol.
Nora's oogen richtten zich op den modderweg aan haar voeten, zij liep voorover
kampend tegen den wind. Jan Stronck zag haar van terzijde naast hem voort gaan,
en op eenmaal vloog de gedachte smartelijk door hem heen: Zoo zou zij zich straks
door het leven hebben te slaan en hij zou haar niet mogen steunen. Wat had hij over
haar gebracht?
Zoo zorgeloos, zoo blij had hij 't geluk genomen. Het had hem overweldigd en hij
had zich laten gaan als een onnadenkend kind. Hij had wel beseft het gevaar, maar
hij had dat bewustzijn onderdrukt. Onweerstaanbaar had hij zich getrokken gevoeld
naar den lichtschijn van haar vroolijk wisselend temperament, iederen dag opnieuw
verrast door de ervaring, zoo wel als ze hem begreep. Hij had haar gezocht, en ze
was hem al tegemoet gekomen. Het was geweest als een openbaring, een
ontdekkingsreis van beide kanten, en zij hadden gevonden: Het beloofde land.
Nu scheen 't of die ontdekking ten slotte niets dan smart over hen bracht. Hij kon
voor de waarheid niet langer zijn oogen sluiten. Hij wist, te laat in zijn leven had hij
haar ontmoet, die hij uit duizenden zou hebben herkend. Ze had opeens voor hem
gestaan, en hij had haar onmiddellijk herkend, tegelijk beseffend wat hij gemist had,
tot nog toe.
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Hij had gedacht dat hij alles bezat in zijn leven in de gelijkmatigheid van zijn vredig
interieur. Hij was een gemakkelijk levende natuur, hij had geen hooge eischen gesteld
om gelukkig te wezen.
Toen was gekomen deze zomer, met Nora....
En er had iets aan zijn evenwichtigheid geschud. Hij had het op eenmaal geweten,
hoe het kon zijn, hoe het moest zijn, en met welk een bleeken waan hij zich had laten
sussen.
Nora was 't licht van zijn leven geworden. Zij alleen bestond voor hem. Zijn oogen
zochten de hare. Maar zij kon hem niet aanzien.
Voor de stroeve pijnlijke uitdrukking van haar bleek gezichtje vielen zijn armen
slap.
Als een stormwind werkten de gedachten in zijn hoofd.
Hij voelde, vandaag had op eenmaal voor hen beslist.
Wat zij voorzichtig tusschen zich in gedragen hadden, lag op eenmaal stuk
gebarsten aan hun voet, en zij hield niet langer den luchtigen schijn op.
Ze had opeens niet langer gekund.
Zij hadden gedacht dat ze sterker waren dan het leven. Nu dat het kwam en hen
zijn klaren spiegel bood, schrikten zij beiden van dat beeld. De droom was ten einde
gedroomd en 't ontwaken was bitter en wreed.
Werktuigelijk was hij met haar teruggeloopen. Ze stonden weer voor het hek van
Beresteijn met zijn verweerde berekopjes in grijs graniet. Barend, de tuinjongen,
sprokkelde hout in den laan. Hij zag tersluiks op naar de twee. Kwam de dokter al
weer terug? Nog geen half uur geleden had hij hem de poort uitgelaten.....
Ze stonden beiden stil. Nora trok haar hand niet terug. Hij greep ze beiden en ze
voelde zijn oogen ernstig smartelijk op zich gericht. Op eenmaal stormde in haar op,
dat dit hun afscheid werd. En er was zooveel dat ze had willen zeggen, had moeten
zeggen.... Hadden zij, die zooveel met elkaar besproken hadden, hiervoor geen
woorden? Maar hij wist het nu immers zoo goed als zij?
Haar blik hechtte zich aan zijn gelaat als wilde zij iedere kleine bizonderheid ervan,
onuitwischbaar in haar geheugen prenten.
Was dit.... het einde?
‘Nora,’ zei hij zacht.
Een snik brak uit haar keel.
Met een ruk wendde ze zich om.
‘Adieu,’ zei ze dof.
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Ze voelde den druk van zijn vingers die als een schroef de hare omklemd hadden.
‘Ik ga weg. Nu ga ik weg,’ zei ze enkel, opziend in de grauwe wolken, die de wind
boven haar hoofd voortjoeg. Vanavond moet, moet ik er over spreken.’
Een voor een, had Jan Stronck de bezoeken gebracht, die op zijn lijstje stonden. Hij
had zijn oor geleend en zijn aandacht gegeven. Hij had zelfs hier en daar een
vriendelijk woord gesproken. Werktuigelijk vond hij voor de ontmoedigden een
grapje. De menschen waren 't van hem gewend, dat hij niet heenging zonder dat, en
hij stelde ze niet teleur. Maar onder 't verrichten van zijn dagelijksch werk, zagen
zijn oogen dit eene, en altijd weer hetzelfde beeld: Nora, zooals ze dien middag van
hem was heengegaan, stil en bedroefd. Hij wist dat nu het keerpunt in hun verhouding
gekomen was, maar hij wilde 't nog niet gelooven. Hij had haar achterna gezien den
langen laan van Beresteijn. Zij had niet om gezien, maar lang nadat ze uit zijn oog
verdwenen was, stond hij er nog, en verzamelde de brokstukken van zijn denken.
Hij was zich op eenmaal smartelijk bewust geworden, dat hij op 't punt stond haar
te verliezen. Het trof hem als een felle steek van lichamelijke pijn. Er was een
opwelling in hem geweest, haar achterna te snellen, en 't haar te zeggen, dat het
dwaasheid was, wat zij doen wilde. Ze waren immers van elkaar! Ze hadden elkaar
noodig! Waarom was er geweest dat stugge moeilijke zwijgen tusschen hen? en was
zij heengegaan, wie weet met welk voornemen bezield! Hij wilde naar haar toe gaan.
Hij moest haar zien, en eenmaal zou ze 't van hem hooren, dat hij haar liefhad. Hij
had haar lief, zooals zij hem..... Eenmaal de weelde tusschen hen van zich uit te
mogen spreken....
Hij had zich beheerscht en was het dorp ingegaan. En terwijl zijn gedachten haar
geen oogenblik loslieten, sloeg hem scherp en klaar 't weten, dat hij 't niet doen zou.
In zijn diepste innerlijk had al dien tijd vastgestaan, wat zich nu eerst duidelijk
openbaarde. Hij kon niet nemen 't geluk, dat in zijn bereik lag. Hij wilde 't ook niet,
om zijn jongens niet, en om Phine niet, die hij had veronachtzaamd, maar wier trouwe
genegenheid hij toch gevoeld had als iets moois in zijn leven. Het leven legde hem
andere plichten op, en hij was niet de man er zich aan te onttrekken.
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Vermoeid, van gedachten vervuld, kwam hij dien middag, laat zijn woning binnen.
Het eten was al binnengebracht. Hij haastte zich om aan tafel te kunnen gaan. Frits
en Jaap zaten in hun hooge stoelen, servetten voor, aan weerskanten van de tafel.
Phine sneed het vleesch voor hen, verdeelde 't in twee porties, op hun bord. Hij zette
zich, ondereen vluchtige begroeting, schoof in 't voorbijgaan Jaap's stoel aan.
‘Recht zitten Jaap.’
Phine reikte hem de schotels en hij at vlug, zonder spreken. Jaap en Frits deden
verhalen van school, van vrinden, en hij verbood ze niet, maar zijn gelaat bleef
bewolkt, en de kinderen richtten zich hoofdzakelijk tot moeder, voelend vaders
aandacht ver van hun af. Phine gaf haar oplettendheid aan zijn bewegingen. Haar
hand ging al naar de bel. Als Jan haast had.... Hij vroeg haar of er nog iets geweest
was? Een boodschap van ‘De ketelaar’, of hij nog even komen kon van avond.... Ze
lichtte hem kort in. Ze besprak alleen 't noodige met hem, als hij zoo prikkelbaar en
vermoeid scheen. Zoo was 't bijna altijd tegenwoordig en zij kon de vergelijking niet
dragen als zij bedacht, hoe zij vroeger onbevangen met alles tot hem gekomen was,
alles van haar en de kinderen, en hoe hij had een immer open oor.... Tegenover zijn
al-groeiende onverschilligheid, trok zij zich schuw terug, 't meest nog bezeerd, door
zijn geforceerde vriendelijkheid, die hem bij buien tot haar dreef in schuldbewustzijn,
en die zij weerde als een aalmoes. Het licht was in haar leven gedoofd sinds zij dàt
ervaren had, wat als een booze droom zich op eenmaal aan haar geopenbaard had.
Nórá.... Ze wist zelf niet, hoe ze daarna nog geleefd had, ellendig vernederd tot in 't
diepst van haar ziel. Ze sleepte zich voort van den eenen dag op den anderen, op
moede voeten, lijdelijk aanziend hoe alles van haar wegtrok. Zij had geen stuur meer
in haar leven, overal was de belangstelling af, en in den grauwen triesten dagengang,
was er in haar droeftobbend denken, soms op eens een oplaaiend gevoel van
machtelooze haat jegens die andere, dat haar zelf in zijn felheid verontrustte, als
sloeg daar op eenmaal een vlam in haar op, waarvan zij de smeulende vonk niet had
vermoed in eigen wezen. Nora, die gewetenloos nam, waar zij recht op had.... En zij
kon, zij kon er niet tegen op.....
Dat Jan haar dàt aandeed!
‘Vader, helpt u me van avond eens? Ik heb zoo'n moeielijke som ik begrijp er niets
van,’ vroeg Frits. ‘Mijn vorige waren ook allemaal fout.’
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‘Ik moet nog uit, straks, en je moet zelf je werk maken, dat weet je wel,’ weerde hij
af.
Frits keek teleurgesteld. ‘Zanik niet,’ kribde hij op zijn beurt tegen Jaap, die, het
eten afgeloopen, hem mee wou laten doen, met een spelletje.
Aan de afgedekte tafel, waarom Phine heen en weer bewoog, keek Jan, staande,
de courant in.
‘Hè, vader, help me nou,’ zeurde Frits.
‘Je moet Vader niet hinderen. Misschien helpt Moeder je zoo wel even,’ zei Phine
zacht.
Hij had gezien, de gewonde uitdrukking in haar oogen, toen zij 't kind naar zich
toe trok. Met een heftig gebaar wierp hij op eenmaal zijn courant neer.
‘Kom dan maar even mee, Frits.’
Het kind, getroffen door den vriendelijken toon in zijn stem, was dadelijk blij, zijn
leed vergeten. Aan zijn arm hangend, 't schrift in zijn hand, ging hij mee naar zijn
vaders kamer.
Boven het afwaschbakje stonden Phine's oogen op eenmaal vol tranen.
In zijn afgeschoven bureaustoel was Jan Stronck in zijn stille kamer blijven zitten
peinzen, lang nadat het kind opgelucht met zijn schrift was heengegaan.
Samen hadden ze de moeilijke som gelezen, nog eens gelezen en langzaam was
er licht gekomen, in de duistere opgave.
Zooals Vader den nadruk legde op iedere zin, werd het Frits op eenmaal duidelijk
waar 't op aan kwam. Vlug vulde hij zelf 't ontbrekende in, en met een voldaan gevoel
had hij aan vaders bureau, de som in 't net geschreven.
Vader had er zwijgend bij staan kijken, en toen 't klaar was, had hij 't schrift
genomen en doorgebladerd.
‘Wat ziet dat werk er uit, Frits.’
‘Ja vader.’
‘Hier geknoeid en daar een streep door. En deze, waren die allemaal fout?’
‘Ja vader.’
Beschaamd leunde hij tegen hem aan.
‘Dat geeft geen 5 op 't rapport.’
‘Nee vader.’
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‘Is al je werk zoo slecht?’
‘Nee,’ zei Frits, energiek op eenmaal. ‘Mijn aardrijkskunde niet en geschiedenis
niet, en taal.... Alleen rekenen.’
Jan Stronck zag over 't schrift, zijn zoon aan. De ronde blauwe kinderoogen zagen
met afwachtend vertrouwen naar hem op. Zijn kinderen kenden geen vrees voor hem,
hij was altijd hun kameraad geweest.
Het bleef even stil tusschen hen.
‘Je moet iederen avond hier komen met je rekenboekje, en als er iets is, dat je niet
begrijpt, zullen we 't samen even bekijken, net als nu.’
‘Ja vader.’
Het kind was zich den omvang van 't eenvoudig voorstel niet bewust. Het wist
niet, dat zijn vader een moeilijke belofte deed in dit uur.
Aanhalig bleef hij nog even dralen, zijn handen klemmend om de stoelenleuning
zat hij met één sprong op zijn vaders knieën. Jan Stronck hield het mager lenig
jongenslijf in de strak gespannen blauwe trui even tegen zich aangedrukt. Glad als
een aal, stond het kind meteen weer op zijn eigen beenen.
‘Nu naar bed, jongen!’
‘Ja vader, goeiennacht.’
Hij was meteen verdwenen.
Het blauwe sommenschrift bleef nog op de tafel liggen. Een oogenblik later was
hij weer terug, om 't te halen, wuifde er mee boven zijn hoofd.
‘Zul je je best doen met die sommen, Frits?’
‘Ja vader.’
Hij bleef het beweegelijk kinderfiguurtje na zitten kijken, zooals het van hem
weggehuppeld was. De hooge kinderstemmen klonken uit de andere kamer tot hem
door, en hij dacht, met een zweepslag van striemend verwijt, hoe weinig hij in zich
in den laatsten tijd om zijn jongens bekommerd had.
Frits en Jaap, zijn vriendjes.....
Hij was te vervuld geweest van andere dingen, hij had geleefd zijn eigen leven,
aangegrepen door de sterke emoties die hij onderging, en als hij thuiskwam, stond
zijn hoofd niet naar kinderzaken en kindergebabbel.
Hij scheepte ze af, met een vluchtig woord, trok zich terug in de
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eenzaamheid van zijn eigen kamer. Hij kon niet velen Phine's bleeke gezichtje, dat
als een zwijgende aanklacht over hem zat, hij meed de huiskamer en wilde door geen
van zijn huisgenooten gestoord zijn.
Hij zag wel, dat zij leed, 't vervulde hem met stille wroeging. Ze kon niet zonder
hem, was in alles van hem afhankelijk....
O, hij wilde niet denken aan die andere, aan Nora, met haar stralend wezen, en
haar rijke geest, die de zijne tegemoet kwam! En die ook geven kon....
Hij begroef zijn hoofd in zijn handen.
Met een schok stond daar op eenmaal Nora's stroef afgewend gezichtje voor hem,
zooals ze dien middag van hem heengegaan was. Was hij dan op weg om twee
vrouwenlevens te verwoesten?
Het leek hem op eenmaal zoo oneindig wreed, zijn leven te moeten voortzetten in
den dagelijkschen zorg voor zijn gezin en te weten, dat Nora daar was, die hem al 's
levens schatten geven kon....
Hij dacht: hij kon 't niet. Ze was immers alles in zijn leven. En ze had hem lief....
Hij kon niet buiten den teederen glans in haar oogen, den lach van haar mond. Hij
zag zijn leven dor en waardeloos zonder haar....
En toch wist hij dat hij 't doen zou. Zijn plaats was hier. Zijn kinderen hadden hem
noodig. Phine kon niet buiten hem, en hij voelde, op den achtergrond van zijn denken,
dat hij dit alles toch ook niet zou kunnen missen op den duur. Het was met heel zijn
wezen vergroeid....
Nora zelf had dit begrepen. Natuurlijk had ze 't begrepen. Zij verstond hem immers
altijd....
Zij vergden van elkaar 't allermoeilijkste. Een diepe zucht rees uit zijn gebogen
gestalte omhoog. Maar dit wrong zich uit zijn moeilijk denken en tobben naar voren:
zoo lang hij haar, die al zijn gedachten in beslag nam, daargindsch op Beresteijn in
zijn onmiddellijke omgeving wist, zou hij niet in staat zijn het offer te brengen.
Hij had het immers ervaren, hoe zwak hij was en hij voelde, dat ook zij hiertegen
niet langer bestand was. Wilde hij waarlijk en volkomen breken met wat aan zijn
leven den eenigen inhoud had gegeven, dan was 't noodig, dat ze elkaar niet langer
zagen. Maar wat dan? Weggaan van hier?
Hij zelf schrikte voor den omvang van dit denkbeeld. Hij preste zijn handen tegen
zijn slapen, zijn oogen zagen bekommerd heel zijn vredig leven omvergeworpen.
Hij zag geen uitweg. Vage voorstel-
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lingen doemden in hem op, van verhuizen naar een andere plaats, hij en Phine opnieuw
beginnend, in een andere omgeving, toch altijd de herinnering aan dezen tijd tusschen
hen in. Wat baatte het? Waar hij ging, de gedachte aan haar zou hij immers met zich
voeren, nu en altijd?
Moeilijk dacht hij zich de gevolgen uit. Weggaan van hier? 't Was immers een
onmogelijkheid, ze waren nog maar zoo kort ingeleefd, en waarheen, waarom? 't
Leek hem onbestaanbaar, dat hij werkelijk alles op geven zou, zijn werk, zijn leven.....
Beresteijn.... Tot wat een eenzaam leven veroordeelde hij zich zelf. Maar hoe in der
eeuwigheid moest hij 't verantwoorden, als hij alles bij 't oude liet, niet streed tegen
deze verzoeking in zijn leven?
Zijn aandachtlooze oogen bleven rusten op de klok, die bij achten wees. Langzaam
maakte zich uit zijn gepeins 't besef los, dat hij nog uit moest. Naar ‘De ketelaar’.
Werktuigelijk stond hij op en schoot in zijn regenjas. Hij stak zijn fietslantaarn aan,
keek even in de huiskamer. Phine was boven bij de kinderen. Hij toefde even bij de
opgeruimde tafel, waar Phine's sleutelmandje op haar plaats stond, en opeens daar
in de rust van die overbekende omgeving, kwam 't tot hem, dat hij de moeielijke
keus al gedaan had. Hij zou gaan, den weg, die de plicht hem gebood, maar toen hij
langzaam den gang in ging en de kamerdeur dicht trok, sleepten zijn stappen over
het marmer. Het leek hem of 't een ander geweest was, die hier vroeger vroolijk en
onbezorgd gestoeid had met de kinderen, gelachen om Phine's onbeduidende
bezwaartjes. Er was een floers voor zijn heldere oogen, en hij drukte zijn hoed diep
over zijn voorhoofd.
Buiten was de wind bedaard nu, en de halve maan, kwam telkens uit de langzaam
drijvende wolken te voorschijn. Beresteijn lag donker massaal tegen de grijze lucht
aan. Hij reed er voorbij, en terwijl hij voortfietste over den stillen, donkeren weg,
waar de wind de plassen gedroogd had, peinsde hij, hoog in zijn kraag, of misschien
ooit in hun later leven, zijn jongens begrip zouden hebben van het offer van zijn
leven, dat hij brengen wilde, om hen....

XV.
In de voorkamer op Beresteijn zat, bij 't open haardvuur in den rossen vlammengloed,
met zijn speelsch beweeg van licht en schaduwen over 't kleed: Paul van Heertsema,
de lang verwachte. Hij zat
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er, rustig en op zijn gemak, weggedoken in de weeke omraming van 't ouderwetsch
gebloemd der zware diepe fauteuil, zijn beenen lagen behagelijk gestrekt in den
warmen schijn, en hij vertelde van zijn ouders, van zijn leven, met dien gemakkelijken
eenvoud, die hem, dien eersten avond reeds, geen vreemde meer deed zijn op
Beresteijn. Dien middag, toen Nora, bleek, met groote ontroerde oogen thuis gekomen
was, vluchtend voor den scherpen blik van haar vader, had zij in den hall plotseling
tegenover hem gestaan. Hij bracht de herfstkoude mee in zijn kleeren, nat van de
regen, maar zijn handdruk was warm, en op zijn ernstig gelaat vlood een glimlach
toen hij zijn onofficieel komen, tegelijk met het telegram, dat zijn komst meldde,
aan haar verklaarde. Zij had hem bij Grootmama gebracht en toen zij boven kwam,
was daar Fee zoo stralend in haar blijdschap geweest, dat Nora haar eigen leed
verdrongen had, om mee te deelen deze zonnige vreugde van Fee.
Van Heertsema was hun gast gebleven en de avond van dezen dag, zoo vol van
indrukken, vond hen allen in een vredigen kring om 't vuur, bijeen. Nora had haar
eigen stoel wat terug geschoven, zoo zat ze ongeacht naast Grootmama, die op haar
ouderwetsch hoffelijke wijze, levendig causeerde met den gast. Ze bespraken
familieaangelegenheden en de oude mevrouw van Rhoode met haar scherp geheugen
wist van tal van figuren uit die voorbijgegane geslachten een spitse aardigheid of
een merkwaardige bizonderheid te vertellen, waarnaar zij allen luisterden.
Van Heertsema bleek veel aan genealogie te doen.
Fee's kinderlachje schoot telkens parelend op, 't hoofd van den man wendde zich
naar den kant vanwaar dat geluid kwam, en den glans in zijn oogen werd diep en
innig.
De vlammen belichtten scherp zijn niet onknappe trekken, door de zorg en het
buitenleven gebruind. Hij had een strenge, vastberaden plooi om zijn mond, die aan
zijn uiterlijk een schijn van ontoegankelijkheid gaf, zoolang zijn gezicht in rust was,
maar wanneer hij sprak, had zijn stem een rustige innemenden klank en de opslag
van zijn oogen was zacht en helder. Hij was gekomen met de duidelijke bedoeling
Fee weg te voeren van het groene stille Beresteijn, dat haar wereld was geweest tot
nu toe, maar de weemoed van deze gedachte, versmolt onder de rustige verzekerheid
die woog boven alle gewaarwordingen uit, dat het goed moest zijn als Fee ging met
dezen man. En in hun samenzijn was een wondere verteedering. Nora bleef
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den vredigen kring rond den haard aanzien. Telkens klonk een aardigheid of een
grappig weerwoord op, boven het stemmengegons, en werktuigelijk lachte even haar
mond mee. Maar haar gedachten gleden weg uit de behagelijke warme kamer, waar
't lampenschijn over de gezichten der huisgenooten vlood. Ze bleven ronddolen op
een winderigen buitenweg waar de wind guur aanwoei en slierten van nevels hingen
over de velden, waar koud het besef haar in 't hart gegrepen had, dat het nu gedaan
moest zijn. Het scheen haar toe of 't de moeilijkste gang geweest was van haar leven
en in doffen wanhoop had zij steeds maar bij zich zelf herhaald: ‘Ik ga weg. Ik zal
't Jeanne schrijven, bij haar kan ik altijd komen....’
O, hoe leeg en berooid, hoe armelijk zou zij staan, wederom in het oude leven,
dat zijn glans had verloren. Zij wist het immers, voelde het vooruit als een bittere
pijn, hoe zij gaan zou daargindsch, eenzaam te midden van 't drukst gewoel, in haar
hart slechts de hongerende gedachte aan wat voor immer haar geest vastklampte:
een eenvoudig laag wit huis, onder zwaar groen hout. En daartusschen die muren
besloten, wat haar leven was, een lange, blonde mannenfiguur, met de even gebogen
schouders, en de gullen lach van zijn gezonde levensvreugd.... die zij had gedoofd.....
Het was een weelde en een pijn tegelijk....
En terwijl zij daargindsch zich ten doode vermoeien zou met schijnverstrooïngen,
een zich verdiepen en meeleven in de belangen van kennissen, waaraan zij in die
korte afwezigheid ten eenenmale zich ontglipt voelde, zou hier in de dierbare
omgeving van dit leven, dat zij had liefgehad, alles op den ouden voet voortgaan.
Daar bleef 't oude Beresteijn, dat bij al wat het had beleefd, de jaren door, thans
ook borg de souvenirs van háár leven en haar liefde. Beresteijn, dat zijn stap had
gevoeld, en zijn stem gehoord en dat haar op eenmaal zoo lief geworden was, als
een gewijde plek, den vrome. En zij zou heengaan.... Zij die van de glanzende hoogte
kwam, zou voortaan in de schaduw hebben te leven, alleen de herinnering aan wat
zij had beleefd, met zich voerend, als haar eenigst kleinood. Zij kwam zich voor, als
een pelgrim, die den moeitevollen tocht onder de menschen weer opneemt, heel de
wereld lag daar voor haar als een dorre woestenij, waarheen zij den blik wendde.
Alleen hier..... In dit dorpje..... waar ze 't eindelijk gevonden had..... En zij duwde 't
van zich, zij strekte niet de armen naar wat zij grijpen kon. Zij vluchtte... omdat zij
liefhad... ‘Omdat ik liefheb!’ zei ze zacht, bij
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zich zelf na, en zij wist, dat hij zou begrijpen dit offer uit liefde, om hem.
's Avonds, bij 't uitkleeden, zei ze 't in opvallend snellen overgang op een opmerking
van Fee, die leeg en onbeantwoord in de kamerruimte verging:
‘Zeg, ik ga de volgende week naar den Haag. Ik moet er eens uit. Jij zult me nu
wel niet meer missen....’
Fee zag niet den smartelijke wringenden mond, in Nora's afgewend gelaat, dat
bukte boven een lade.
Ze hoorde alleen den scherpen klank van 't ontroerd geluid, dat beefde bij 't laatste
moeilijk gesproken woord.
En als een slag trof 't Fee in haar argelooze blijheid. Daar was 't weer, dat van
Nora.... wàt?.... Had ze toch iets? En waarom begreep zij, Fee, 't dan niet?
‘O,’ zei ze, ‘ja? Ga je.... naar Jeanne?’
‘Ik denk 't wel.’
Fee's oogen, groot en glanzend in haar warm gezichtje verdoften. Middenin de
kamer stond ze, de hand met den borstel viel slap langs haar lijf en zoo bitter neep
haar dat onbegrepen leed van Nora, dat zij niet doorvorschen kon, dat zij als een
wroeging bijna, zag haar eigen groot geluk.
Zij had het gevoeld, àl deze dagen, dat zij was gegaan met wat haar hart vervulde
tot Nora: Daar was geweest naast Nora's fijnomvattend medevoelen waartegenover
Fee haar vertrouwen stelde soms opeens een gereserveerdheid, een terugwijken als
raakte daar binnen op eenmaal iets aan een wonde plek.
Dan zweeg zij dof, met een bitter lachje, of een smartelijke uitlating ontsnapte
haar, waarvan Fee den grond niet doorzag. Maar voor ze nog den tijd had, zich erin
te verdiepen, of rekenschap te vragen, had Nora zelf den indruk alweer uitgewischt,
en met onuitputtelijke belangstelling schoof zij weer Fee's aangelegenheden voor,
waarachter zij den eigen smart verschuilen kon. En Fee durfde er niet op terug te
komen, hoewel 't haar even had verontrust....
Nu, in de wijde vreugde van den avond van dezen dag, die àlles beloofde, - Paul
die gekomen was naar hier, om háár - nu stond het opeens weer voor haar, klaarder
dan ooit: Nora leed.
O, en zij was al dien tijd slechts vervuld geweest van zich zelf en van Paul. Wat
had ze haar alléén gelaten! Fee's gedachten werkten scherp en snel, gespitst door
eigen ervaring. Had Nora..... En zij die
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nu zoo gelukkig was, opeens. Als zij heenging bleef Nora heelemaal alleen.... Alleen
op Beresteijn, wat een leeg en vreugdeloos leven was dat, en dat voor Nora!....
Als een snik brak 't op eenmaal uit Fee's keel, zoo overweldigend trof haar dit
alles, en toen Nora ras zich omwendde bij dat geluid, klemde Fee zich, schreiend
aan haar vast.
‘Nora, o Nora! ik dacht dat het alles even heerlijk was, en nu vind ik 't zoo
vreeselijk voor jou!.... Maar misschien.... dat jij ook.... later.....’
‘Stil,’ zei Nora, met zoo'n rauwe stem, dat Fee, verschrikt haar armen losliet.
‘Zeg dat nóóit weer, Fee, hoor je, nooit....’
‘Nee.’ En nu schreide Fee weer om dat ontstelde bleeke gezicht van Nora, waarin
de oogen star en wijd, een smart verrieden, die wel heel diep wortelen moest.
‘Ik ga maar naar bed,’ zei ze toonloos, geslagen naar de deur gaand.
Zij had gedacht, dat haar hart te klein moest zijn, om al het geluk te bergen, en nu
op eenmaal was daar ontstellend, die zwarte schaduw die zij niet doorgrondde....
‘Fee,’ haperde Nora, met een poging tot vastheid in haarheesche stem: ‘Je moet
niet denken, dat ik je.... je geluk.... misgun. Integendeel.... alles.....’
Fee knikte stom. Nee dat wist ze wel.
Maar toen ze later, door den dunnen tusschenmuur van hun kamers een geluid
hoorde, zat ze star, rechtop in bed, en luisterde.
Onbedwingbaar braken in de andere kamer de lang verkropte emoties, van maanden
uit, in hartverscheurend snikken.
En Fee, zelf gerijpt in de laatste weken, door het onnaspeurlijk liefdewonder,
dacht:
Het was niet om haar, omdat zij heenging....
‘Zoo huilde je om geen.... vròuw.’
Voorover, op haar kussen gestort, lag Nora, en schreide heel den last van haar
wanhoop uit. Haar tenger lichaam schokte. Ze was gebroken op eenmaal. Niets wilde
ze meer zien, niets drong meer helder tot haar bewustzijn door, dan dit eene, dat zij
nu eerst recht te bevatten scheen. ‘Nu ga ik weg, nu is alles uit.’ Een opstandige
vertwijfeling joeg in haar op tegen het leven, dat haar sloeg in zijn wreedheid. En
zij
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schreide, zooals men maar eenmaal in zijn leven weenen kan....
‘Ik kan niet, o ik kan niet,’ kreunde ze halfluid, in machteloos verzet. Een heftig
verlangen laaide in haar op. Ze drukte vaster haar hoofd in 't kussen. Ze moest.
Onverbiddelijk drèef het leven haar voort. Ze zou heengaan en als een onafzienbare
rij rezen, achter dit afscheid, dat de eindpaal van haar leven scheen te zijn, de dagen,
de jaren, voor haar op. Ze was nog jong, hoevele wachtten haar nog? En ze dacht in
haar verslagenheid, niets deerde haar meer, niets had verder haar belangstelling, haar
hoop, haar verwachtingen, haar leven was dood. Daar bleef niets dan de immer
folterende gedachte, dat waar zij ging, in diezelfde wereld, maar ver en onbereikbaar,
leefde en werkte, zijn vreugden en zijn lijden had, die eene, die zij de liefde van haar
leven geschonken had. De man, die in zijn rustige plichtsbetrachting háár beeld met
zich voerde, dat hij hoog hield in herinnering. Hun wegen liepen uit elkaar, maar
hun zielen gingen elkaar tegemoet.
En langzaam ontworstelde zich uit haar verward en overspannen denken, het
begrip, dat haar eenig houvast was: dat hij 't háár danken zou, dat hij zijn ideaal niet
had verloren. Alleen, als zij heen ging, kon ze dat redden.
Nog eenmaal verrees voor haar oog heel het monument van haar liefde, zooals 't
in zomersche dagen langzaam opgetrokken was, uit wonderlichte vreugde en
stilgenoten weelde, waarvan de weemoedige herinnering thans slechts tranen wekte.
Ze zag haar geluk gaaf en vol, zooals zij het bezeten had, haar kostbaar eigendom
voor eeuwig.... En tenslotte zag ze ook hun scheiding om liefde-wil ànders, grootscher,
in 't licht van verzoening.
In de andere kamer was Fee lang ingeslapen, droomend toch van eigen rijkdom,
die zich stil glimlachend had neergelegd op haar rustig gezichtje.
Beneden schelde de majoor, die niet slapen kon, om Willem. Nora hoorde hoe de
deur van zijn kamer kraakte, onduidelijk onderscheidde ze 't stemmengemurmel
onder haar. Toen waren weer Willem's stappen in den gang, viel de slapende stilte
terug over het huis, waarin de trap licht kraakte, en de opgestoken herstwind schudde
aan de buitenluiken.
En terwijl langzaam de uren vergingen, lag Nora met groote, brandende oogen in
het kamerduister turend, en leerde de moeilijke les van het leven, dat door de offers
en de ontbering heen ten slotte tot vrede leidt.
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Ze schreide niet langer. Ze was heel kalm nu. En langzaam kwam tot haar wanhopige
verslagenheid het besef van den oneindigen Macht, die de menschenlevens te samen
voert en weer scheidt. Die de opperste leiding heeft over alle gebeuren en troost met
dezelfde Hand, waarmee Hij slaat. Als een verzoening streek het over de felheid van
haar smart, die blééf. Ze wist dat de last haar niet afgenomen worden zou, maar ze
kon het dragen, ze wilde het dragen, zóó.
Op haar rug gelegen, dacht ze scherp en helder de bizonderheden van haar besluit
uit, die in hun onbelangrijkheid toch zóóveel van haar krachten vergen zouden.
In gedachten stelde ze een kort briefje aan Jeanne op, een half woord was haar
voldoende. Tegen Grootmama en Papa zou zij spreken van een afspraak, al lang
gemaakt..... Het was heel natuurlijk, dat zij tijdelijk naar haar vriendin terugging en
dat zij niet weer komen zou, dat hoefde later pas in orde gebracht. Ze wist immers
zelf niet, hoe ze 't regelen zou, als maar 't moeilijkste achter den rug was, zou de rest
wel volgen. Weer vloeiden over haar wangen, de tranen, die zich niet weerhouden
lieten.
Drie dagen minstens zou ze nog op Beresteijn blijven. Ze kon toch niet vluchten,
en zoo door haar eigen daad den armzaligen schijn, prijs geven, die zij hoog houden
moest, om de haren, en voor hèm. Och, wat maakte het tenslotte voor verschil, of zij
't weten zouden.....

XVI.
De morgen na den stormachtigen buiïgen nacht, was koel en helder. In 't dunne
bleek-blauw was de roode zon waterachtig opgegaan, en goot haar glanzing over de
volgeloopen voren tusschen de velden, 't rimpelende slootwater, dat de wind
voortstuwde. Nora was op den gewonen tijd opgestaan. In de kille eetkamer, waar 't
morgenlicht schel naar binnen viel door de hooge ramen, schaarde 't gezin zich om
de ontbijttafel. Daar was Grootmama al op haar plaats. Ter eere van den gast zoo
vroeg beneden, dacht Nora. Papa, kleumend zijn koude witte vingers in elkaar. Hij
bood zijn smalle bleeke wang voor Nora's vluchtigen morgenzoen. Fee, over haar,
zag op met evenbekommerde blik van haar donker-glanzende oogen. Nora zond haar
een geruststellend glimlachje toe, en zij zag niet het zenuwachtig beven, van den tot
een lachje geforceerden mond, in Nora's strak
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gezichtje. Achter haar was van Heertsema opgestaan, slank en donker. Nora
beantwoordde zijn groet, en schikte zwijgend op haar plaats. Grootmama schonk
haar thee in. Er was een opgewekte stemming om haar heen, zij ving den luchtigen
klank der woorden, maar hun beteekenis drong niet helder tot haar door.
Grillige schaduwen van het telkens wisselend zonnelicht speelden over den rood
behangen wand, met zijn vaal-verschoten plekken. Op de plaats voer de wind voor
de beukentakken, die bogen met droefgeestig beweeg, voorbij de ruit.
Fee maakte plannen voor een wandeling.....
‘Nee, Grootmama, niets te koud! Ik ben al buiten geweest,’ lachte zij frisch de
bezorgde vraag der oude dame weg.
‘Ga je mee, Nora?’
Nora schudde van neen. Het lokte haar niet aan. Werktuigelijk hielp zij Papa, die
een omslachtig verhaal aan van Heertsema deed, over een jachtpartij uit vroeger
dagen. De namen van personen ontglipten hem telkens, en Nora, die 't alleen uit
overlevering weten kon, schoot van den overkant der tafel te hulp.
Van Heertsema richtte ook het woord tot haar, en terwijl zij met hem praatte,
voelde zij, hoe zij telkens huiverde, al smeulde in den haard 't vuur dat Willem voor
't ontbijt had aangemaakt. Een blauwe rook spreidde zich dunnetjes in de kamer.
Grootmama verzocht Nora, er een turf bij te leggen, en kouwelijk spreidde Nora haar
handen boven de vlammen. Beer had zich 't warmste plaatsje gekozen, vlak bij 't
vuur. Lui stond hij op, toen hij Fee het brood zag brokkelen in zijn bak. De majoor
vouwde zijn courant open. Juffrouw Koosje bracht een warme stoof voor
Grootmama..... Het had dien nacht gelekt op den zolder, vertelde zij, en de majoor
wilde een boodschap naar 't dorp hebben, om 't na te komen zien. Met zijn gewone
kleine dagelijkschheden, ving het leven op Beresteijn weer aan, en in een gevoel van
vereenzaming plots, schoten Nora's oogen weer vol tranen. ‘Ik hoor er niet meer bij,’
dacht ze stil.
Boven op haar kamer was Nora aan het pakken gegaan. Het ging niet vlot. Telkens
betrapte zij zich erop, dat zij werkeloos voor de geopende kást stond, haar gedachten
mijlen ver. Met een frons bezon zij zich dan, dwong haar afwezige hersenen tot het
uitdenken van haar practische zaken. Werktuigelijk stapelde zij haar bezittingen op
het leege bed.
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‘Mijn schrijfportefeuille.... Portret van Mama..... Handschoenendoos.....
Zakdoekencachet..... wat nog meer?’
Na het ontbijt was zij naar Papa's kamer gegaan, en had hem kwasi luchtig
meegedeeld: ‘zij had een invitatie van Jeanne van Nooten, wilde eenigen tijf bij haar
logeeren gaan.’ De majoor zweeg ontstemd op dit bericht, dat hem sloeg als een
teleurstelling. Nora wèg, en hij dan? Liet zij hèm dan alleen? En waarom moest dat
nu zoo plotseling? Hij wilde een knorrig antwoord geven, maar Nora's stem wonderlijk
bedwongen bij het zoo eenvoudig voorstel, deed hem scherp en snel naar haar opzien.
Nora stond voor hem, zoo strak en wit en zonderling gesloten, dat hij ontsteld zocht
naar de reden van haar onverwachte bewogenheid.
‘Dat moet je dan maar doen, kind,’ zei hij enkel.
Nora, murw, onder zijn toegevendheid, was al bij de deur.
‘Beresteijn schijnt je toch maar niet te kunnen houden,’ zei hij met een gramstorig
lachje, haar achterna, bezeerd toch, door haar zoo duidelijk verlangen.
‘Nee, Papa.’ Haastig trok Nora de deur dicht, en zocht den weg naar boven. Hij
had gehoord aan haar gesmoord geluid, dat zij schreide, en ontstemd, uit zijn
evenwicht gebracht, bleef hij naar de deur zitten kijken, waardoor zij was heengegaan.
Nora was moeilijk te begrijpen. En hij dacht, het was moeilijk voor een man als
hij, om dochters te hebben. Euphémie was een zoo zachte, volgzame natuur
geweest......
Wat was dat nu, met Nora? en net nu hij zich tevreden gesust had, met de gedachte,
dat zij bij hem bleef, als de winter kwam, met zijn dagelijkschen last van eentonigheid
en allerhande ergernissen.... Altijd hem voor feiten stellen. Als zij eenmaal ging,
wanneer zou ze terugkomen? Hij bleef stil, tobberig voor zich uit zitten denken, toch
meer verontrust door Nora's gedrag, dan hij zich toegeven wilde. Over zijn egoïste
gevoel van te kort te worden gedaan, vielen zijn gedachten telkens terug naar dat
bleeke gezichtje met de behuilde oogen en hij vorschte naar den oorzaak van die
tranen. Ze was hem 't liefste met al haar grillen en stemmingen, haar altijd onvervulde
behoeften, waarmee zijn andere kinderen hem nooit lastig gevallen hadden.
De dagen zouden lang zijn zonder haar. Hij had haar noodig. En dat juist nu, nu
hij met haar spreken wilde van Fee.... Het ergerde hem, dat alles tegelijk kwam. Wat
die lange jongen beoogde met zijn bezoek op Beresteijn had hij al lang doorzien. Hij
was hem niet on-
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genegen. Hij zou Fee hebben, als het kind er dan haar hart opgezet had. Met een
weemoedig lachje bedacht hij dat ook Fee, zelfs Fee, hem in den steek ging laten....
Maar Nora wilde hij bij zich houden.... Nora die niet gelukkig was.... En hij begreep
niet waarom.
's Middags vierden zij in eigen kring het engagement van Fee met Paul van Heertsema.
Grootmama schreide van aandoening. Fee, het kleintje! Hoe levendig herinnerde zij
zich den kouden Maartschen dag, dat Ernst zijn moederloos drietal bij haar op
Beresteijn had gebracht. Fee, 't smalle tengere poppetje, met de grappige donkere
krullen rond haar ernstig kindergezichtje had zich wat verstopt achter de beide andere
zusjes, slanke opgeschoten kinderen al, met lange blonde haren. En zij herinnerde
zich, als was 't gisteren, hoe zij 't kleine schuwe vogeltje in haar aandoenlijk
rouwjurkje op haar schoot genomen had. Hoe had dit kind zich later aan haar gehecht.
Kleine Feetje, met haar aanhankelijken aard en speelsche maniertjes, door al de jaren
heen haar lieveling gebleven.... En was dat kleine ding nu... ging die...... Ontroerd
sloot zij haar in haar armen, omhelsde ook den langen ernstigen man, die Fee liefhad,
en die haar welkom was, als een ver lid van haar geslacht.
En tenslotte trok zij ook Nora naar zich toe, en kuste weg, de lichte ontstemming
van dien dag, dat zij zich wat verdrietig teruggetrokken had, tegenover Nora's stroeve
ontoegankelijkheid, die elk vertrouwd gesprek ontweek. Zij had niet begrepen, dat
Nora ineens naar Jeanne wilde gaan, terwijl zoo groote dingen stonden te gebeuren
in huis, maar haar onuitgesproken vraag verstomde voor de strakke gelatenheid van
Nora's bleek gezichtje, waarin de oogen, smartelijk, wijd stonden. Zij schudde het
hoofd als zij Nora dien dag, fel hoorde ophitsen bij de geringste hindernis, om daarna
opeens weer zoo week en bewogen te zijn, dat haar geprikkelheid de oude vrouw
verontrustte.
In de stille uren van den-namiddag had zij bekommerd gezocht naar den oorzaak
van dit leed, waarbij Nora zoo duidelijk, alle medegevoel weerde. Zij dacht,
terugschouwend over de laatste weken. Nora had wel meer iets over zich gehad, dat
ze, niet had kunnen verklaren, en 't stemde haar verdrietig en 't hinderde haar, dat zij
niet helpen mocht, noch kon doorzien.....
Nu streek haar hand, verzoenend even, over Nora's smalle rechter, die op tafel lag.
Nora hield zwijgend die hand vast en zij lachte,
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onvast, haar ontroering weg, toen Fee een vroolijke opmerking maakte.
En later, kon zij ook onbevangen spreken van haar uit logeeren gaan.
‘Niet te lang blijven,’ verzocht Fee ondoordacht.
Van Heertsema veronderstelde schertsend, of zij Nora, als ze eenmaal was in den
Haag, wel terug zouden zien voor 't Kerstmis was?
Nora lachte hoog. - ‘Nee, niet voor Kerstmis.’
Haar oogen zagen leeg voor zich uit, gericht slechts op wat heel den dag als een
eindpaal voor haar geest stond: ‘Vrijdag, Vrijdagochtend.’
Ze had gedacht, dat ze ze vast zou willen houden, die drie laatste dagen, nu, aan
't eind van den eersten, zei ze zich vermoeid: ‘Zóó kon ze 't niet uithouden.’ In deze
bekende omgeving, waar ieder uur vervuld was van onwillekeurige berekeningen,
elke bel haar in gewoonte doen deed ophooren, iedere stem haar verschrikte, zou zij
nooit de kracht hebben. Beter weg, dan deze nabijheid, die de afstand tusschen hen
slechts vergrootte.
Zij had niet den moed gehad, om uit te gaan. In troostelooze ononderbrokenheid
waren de leege uren op Beresteijn vergleden. In haar gevoel vloeiden zij te samen
tot ééne lange marteling en zij dacht: Al de toewijding en de gehechtheid der haren
konden haar niet houden thans. Zij onderscheidde wel de zachte, teedere verschooning,
waarmee zij haar ontzagen in dit moeielijke uur van haar leven, dat haar stroeve
afwering hen had gewond, maar zij kon niet anders.
Met haar droef geheim zat zij alleen tusschen hen in en haar vermoeide hersenen
grepen naar 't eenig rustpunt dat zij zag:
‘Vrijdag, Vrijdagochtend, dan was 't uit.’
(Wordt vervolgd)
CARLA V. LIDTH DE JEUDE.
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Uw teedre droomen.......
Uw teedre droomen komen tot mij zweven
Als wierookgeuren in den donkren nacht.
Zij brengen mij d'essentie van Uw leven;
Uw liefde, die zichzelf ten offer bracht.
Ik voel de kussen die ge mij wilt geven
Mijn mond begroeten met hun streeling zacht.
Ik weet U ginds in groot verlangen beven
En ik lig roerloos zonder een'ge klacht
Vol stil verbazen dat ik, kind, kan dragen
Zoo groote liefde in mijn nietig hart,
Die glanzen doet de doffe eendre dagen
En maakt de donkre nachten minder zwart.
Die mij het Leven in het leven heeft geschonken:
Twee oogen die voor mij slechts blonken.

NANNY SPEYER.
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Multatuli en zijn ‘Vorstenschool’
V. (Uit den Verlovingstijd)
Met ‘de Eerlooze’ is Dekkers ambtelijke zoowel als litteraire voorgeschiedenis
afgesloten; het stuk staat in mineur: uitdrukking zijner voorloopige mislukking. Als
verzenmaker was hij totdusver zoo banaal, als prozaschrijver nog zoo weinig bijzonder
geweest, dat de muzen er zich met de lichte rouw hadden af kunnen maken, wanneer
het drama dat zijn letterkundige carrière opent, er meteen de heksluiter van ware
geworden; als ambtenaar scheen hem een toekomst te wachten, waarbij vergeleken
het verleden van zijn ‘vader Anton’ meer dan bevredigend mocht heeten. De eenige
waarborg dat hij niet minder zou bereiken dan anderen was, dat hij zooveel meer
had gewild, en de beste voorwaarde om hen op den duur althans achter zich te laten
hierin gelegen, dat hij zich vooreerst zooveel mogelijk in toom hield. Hij slaagt er
zoo goed in, dat hij na een jaar wachtens te Batavia - en na alvorens bijna even lang
te Padang vastgehouden te zijn - weer in den actieven dienst wordt opgenomen:
midden September '45 wordt hij ter beschikking gesteld van den resident van
Krawang, voor den tijd van drie maanden. Hij vertrekt met de beste voornemens, als
ambtenaar en als schrijver, als briefschrijver vooral; want kort te voren heeft hij op
Parakan Salak, het landgoed van den heer van der Hucht, zich verloofd met de oudste
der pas uit Holland aangekomen adellijke gezusters van Wijnbergen. Van zijn nieuwe
standplaats, Poerwakarta, uit zendt hij haar de volumineuze minnebrieven, waaruit
wij vroeger reeds hebben geput tot toelichting van zijn verleden en die van niet
minder belang zijn voor de aanduiding van zijn toekomst.
Door zijn verbintenis met Everdine, de latere ‘Tine’ uit den ‘Havelaar’, was aan
zijn liefdeverlangens voldaan zóó dat zijn eerzucht er niet bij te kort schoot. Deze
had er ook eenige voldoening in kunnen vinden, dat men hem, nadat hij zijn eigen
zaken te Natal
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in 't honderd had laten loopen, bekwaam en solide genoeg achtte om de verwaarloosde
en verwarde dienstzaken van den krawangschen resident weer in orde te brengen;
de vernedering opnieuw een proeftijd te moeten doormaken werd belangrijk verzacht
door de onderscheiding aan zulk een proef te worden onderworpen. Hij kwijt zich
naar verwachting, of althans naar den eisch, van zijn nieuwe taak; hij toont zich zelfs
boven verwachting gezeggelijk tegenover zijn superieuren te Batavia. Hij is het
blijkbaar onder den invloed van zijn verloofde en van de nieuwe verplichtingen die
hij door zijn verloving heeft aangegaan; hij blijft het nog langen tijd na zijn huwelijk,
in 't voorjaar van '46, door het samenzijn met de liefhebbende en bewonderende
echtgenoote, die zijn grieven kan deelen en hem ook daardoor weerhouden ze op
schadelijke wijze te luchten. Hij wordt een goed ambtenaar; ‘ik was geacht in Indië’
kan hij, jaren later, naar waarheid verklaren. Hij weet de uitingen van zijn
onverwoestbaren onafhankelijkheidszin te houden binnen de perken der ambtelijke
subordinatie.... Welke richting zal hij uitgaan? mocht men zich afvragen bij de
kennismaking met zijn vroegere ontboezemingen, waarin hij zijn eerzuchtige
bedoelingen als stof voor zijn litteraire oefeningen gebruikt. Hij was meer dan ooit
gedwongen dezelfde richting te houden, den Napoleon te spelen met geen gevaarlijker
hulpmiddelen dan die van Rousseau. Hij was erop aangewezen om den nood waarin
zijn ambtelijke ambitie was gebracht ten goede te doen komen aan zijn litteraire
deugden. De brieven die hij na zijn aan komst te Poerwakarta aan Tine zendt, zijn
er in hun geheel het bewijs en leveren er de bijzondere proeven van, dat hij dit
betrekkelijke noodlot draagt met een toewijding alsof het zijn voorkeur gold. Hoor
hem in den eersten ervan verhalen hoe hij, op zijn voetreis er heen, 's avonds laat,
doodmoe en druipnat, tevergeefs bij een landgenoote aanklopt om onderdak; hoe hij
daarna, bijgelicht door een bediende, op een der pilaren van het ongastvrije huis zijn
verontwaardiging neerschrijft van een vierregelig puntdicht: ge kunt geen beter bewijs
voor zijn belletristische neiging noch een schilderachtiger illustratie van zijn
epigrammatischen aanleg verlangen. Maar tevens zijn deze brieven zelf er de beste
bewijzen voor. ‘Ik heb nog geen letter voor mij zelven geschreven’ mag hij erin
klagen; intusschen haalde hij door de lange opstellen die hij aan zijn verloofde zond,
de schade door zijn drukke ambtelijke werkzaamheden aan de ontwikkeling van zijn
talent berokkend, rijkelijk in. ‘Schrijf mij toch vooral
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of mijne manier van schrijven u bevalt; ik gooi alles door elkaar, ik weet dat wel,
het is omdat ik niet zoozeer met u spreken, als wel praten wil, met ernst intusschen’:
hoe zouden deze levendige epistels, zoo natuurlijk van vorm, zoo degelijk en
afwisselend van inhoud, aan Tine hebben kunnen mishagen? - voor ons, latere
belangstellenden inplaats van actueele belanghebbende zooals zij, zijn zij nog
aantrekkelijk niet alleen om wien ze schreef maar om wat zij zijn: ‘praatbrieven’
zooals Dekker ze tot het laatst van zijn leven heeft geschreven, opstellen in het genre
van den ouderwetschen romanin-brieven, een mengsel van persoonlijke
ontboezemingen, moralistische beschouwingen en uitwijdingen van philosophische
strekking. ‘Alles door elkaar gooiend’: innerlijk zoowel als uiterlijk een verder
ontwikkelde voorproef der ‘Ideën’.
Wij zien hier den jongen Dekker voor de eerste maal in aktie tegenover een publiek,
bij zijn vooroefening voor de ten uitvoerlegging van zijn program: ‘een gelukig volk
te scheppen’; en als zoodanig is hij bezig alles te ordenen en te regelen. De inhoud
zijner brieven is van overwegend paedagogischen aard, in de eerste plaats tegenover
Tine, die hij zich beijvert met omzichtigheid, geleidelijk en methodisch voor te
bereiden op het huwelijk. Tegelijkertijd verdiept hij zich vol toewijding in de middelen
ter verbetering van een zijner toekomstige schoonzusters, die geneïgd is tot
wantrouwen en onoprechtheid. Vakmenschen zullen waarschijnlijk zijn opmerkingen
moeten prijzen; in elk geval ontbreekt het hem niet aan succes bij zijn leerlingen.
‘Ge hebt er wel slag van geëngageerd te zijn’, erkent Tine en hij slaagt er evenzeer
in, haar zuster voor zich te winnen. Als een bevestiging voor zijn reeds gebleken
altruïstische neigingen, blijkt in deze brieven zijn groote belangstelling voor
menschen; maar tevens, hoe in dit stadium van zijn individualisme zijn toeleg om
anderen te doorgronden en te richten een bijzondere uiting is van zijn drang om zich
zelven te leeren kennen en beheerschen. Zoo helderziend hij in zijn opmerkingen
ten opzichte zijner pupillen zich toont, zoo tastend is hij in de theorie en zoo wankel
is hij in de praktijk wat hem zelven betreft; voortdurend door zijn neurasthenischen
aanleg onvast van stemming en veranderlijk van houding, telkens weer verrast door
de afwijking tusschen zijn voornemens tot een kalm en vast gedrag en zijn
onberekenbare, impulsieve daden; en in dit verschil tusschen zijn ongestadigheid en
de flegmatische sleur zijner omgeving een hernieuwd blijk speurend zijner superi-
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eure afzonderlijkheid; soms zelfs, zooals wanneer hij op een avondpartijtje voorgeeft
den naam zijner verloofde zich niet te herinneren, zich zonderling aanstellend uit
ziekelijke zucht van anti-banaal te willen zijn; - vast overtuigd schijnend van de
spontaneïteit zijner hulpvaardigheid - ‘het beste, wat er nog in mij is, het medegevoel
voor ongeluk namelijk’ - en niettemin onafgebroken ook deze edelaardige impulsies
onder invloed van de ‘Maximes’ ontledend tot uitingen van zijn eigenliefde, ‘toujours
cherchant dans quelque vice la cause de tout ce qui se fait de bien’ zooals Saint Preux
de methode van Larochefoucauld kenschetst: - gestadig ook bij zijn pogingen tot
zelfbeheersching en zelfordening ‘alles door elkaar gooiend’. En terwijl hij anderen
naar zijn inzichten tracht te modelleeren, ondanks zijn zucht tot zelfstandigheid en
oorspronkelijkheid zich zelven voortduwend richtend naar een model. Het voorbeeld
voor zijn veelomvattende paedagogische bedrijvigheid in deze dagen is onmiskenbaar
‘het heerlijke werk: ‘Emile ou de l'éducation’, waarin hij zich voorneemt Tine ‘later
eenige schoone, stoute passages aan te wijzen’. De ‘opregtheid’ die hij in zijn brieven
zoo nadrukkelijk propageert en betracht, hij vond haar zoowel bij den eenen als bij
den anderen zijner fransche voorgangers toegepast, maar bij Rousseau speciaal in
de sexueele aangelegenheden, die onder zijn huwelijksvoorbereiding ressorteeren.
‘Er moet niets tusschen ons zijn, geen mode, geen wet, geen schaamte’, houdt hij
zijn verloofde voor; en ‘laat toch vooral de opregtheid niet aan délicatesse
gesacrifieerd worden’: heeft hij voor dit veronachtzamen der délicatesse, waardoor
hij Tine blijkbaar afschrikt, geen aanmoediging gevonden bij den beschrijver van
het huwelijk tusschen Emile en Sophie? Hij is onverbiddelijk in zijn niets ontziende
waarheidsliefde; hij poogt het vooral te zijn tegenover zich zelven als middel om
zich zoo volledig mogelijk te kennen en gekend te worden, in zijn heden en in zijn
verleden vooral. In bijzonderheden te ‘biechten’ hoe hij ‘geheel als jeune homme’
heeft geleefd, hij laat er zich door zijn tegenstribbelende verloofde nauwelijks van
weerhouden; hij volgt de ‘verheven’ Rousseau tot in zijn ‘Confessions’.
***
Er was een bijzondere reden voor deze verregaande mededeelzaamheid; en zijn drang
om te biechten is niet enkel een uiting van zijn algemeene zucht om anderen te
onderhouden over de resultaten
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van zijn zelfonderzoek en een vernieuwd bewijs van zijn vrees om aan zijn verloofde
beter te schijnen dan hij vreest als echtgenoot te zullen blijken, maar tevens een
teeken van schuldbewustzijn. Tegelijkertijd dat hij afrekening schijnt te willen houden
met zijn niet onberispelijk verleden en erop staat, alle posten te verantwoorden van
zijn schuld ‘geheel als jeune homme’ te hebben geleefd, is hij bezig een nieuwe aan
te gaan. Zijn wetenschappelijke belangstellingen, zijn belletristische liefhebberijen,
zijn eerzuchtige bedoelingen, zijn paedagogische bevliegingen worden vooralsnog
zoo niet verdrongen dan toch overheerscht door zijn erotische neigingen: de
‘verhevenste’ zooals hij ze vroeger schatte in zijn eerzuchtsmonoloog te Natal. Zijn
belangstelling voor menschen bepaalt zich wel niet maar richt zich toch bij voorkeur
tot de vrouwen. ‘Vader spreekt gaarne tot dames’: - de zoon deelde deze neiging.
‘Nederig en welwillend voor wie zijn geestelijk overwicht erkende, maar lastig
wanneer men zich daartegen verzetten wilde’: - aldus kenschetst hij zich in den
‘Havelaar’: zijn genietbaarheid was het grootst, waar zijn prioriteit de minste
bestrijding te duchten en de liefste hulde te wachten had; ‘geestig en onderhoudend,
waar hij gevoelde, dat zijn geest begrepen werd, maar anders stug en teruggetrokken’:
- voor de vrouwen is hij het zelden geweest en bij haar vond hij gemeenlijk zoo niet
het volledige begrip dan toch dezelfde vriendelijke belangstelling, dezelfde hartelijke
neiging tot begrijpen, waarmee hij gewoon was haar tegemoet te komen.... Reeds in
zijn tweeden brief aan Tine, waarin hij haar verslag doet van zijn eerste ontmoetingen
te Poerwakarta, blijkt hij gesproken te hebben met de eenige min of meer conversabele
dames, die er in dit onaanzienlijke plaatsje te vinden zijn: de echtgenoote van den
kommies Parmentier en eene juffrouw Teunisz, de dochter van een gepensioneerden
kapitein van de infanterie, een arm meisje dat daar tijdelijk een onderdak heeft
gevonden. ‘O, ik heb oogenblikken, dat ik verlang dat een degelijke, stevige
werkelijkheid het vliegend, huppelend, afmattend genot mijner onstoffelijke droomen
vervangen moge’ heeft hij in zijn vorigen brief aan Tine geschreven; in dezen blijkt
zijn stemming reeds omgeslagen en staat hij op sprong zich in nieuwe
avontuurlijkheden te storten. Juffr. Teunisz - in 't vervolg Cateau - trekt al dadelijk
zijn aandacht; ‘en passant een mooi meisje’ aldus rapporteert hij na zijn eerste
avondbezoek ‘schoon ik haar eerst nog eens bij dag wil zien; wat zeg je van mijn
voorzichtigheid?’ ‘Ik zal waarschijnlijk
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niet kunnen nalaten dat meisje het hof te maken. Hieromtrent zal ik u behoorlijk
rapport doen’ voegt hij er als een plagerijtje aan toe. Trouwens, het geheele gezelschap
maakt aanvankelijk geen slechten indruk op hem: mevrouw heeft nogal conversatie
en toont zijn scherts te apprecieeren; mijnheer:.... ‘c'est un homme enfin, comme il
y en a beaucoup et sans lesquels nous ne pourrions pas vivre, nous autres qui ne sont
pas comme tout le monde’.... Korten tijd daarna meldt hij dat hij de jonge dame ‘hoe
langer hoe leelijker begint te vinden’ en het overige gezelschap ‘een gemeene boel’;
het gaat hem evenzoo tegenover den kring te Parakan Salak, het zal hem op spaarzame
uitzonderingen na, niet anders gaan ten opzichte van zijn verdere ontmoetingen:
Dekker is in hooge mate onderhevig aan wat de Franschen ‘de l'engouement’ noemen,
aanvankelijk warme en spoedig verkoelende ingenomenheid. Die met Cateau
intusschen blijkt weldra teruggekeerd te zijn zonder dat ons de wending wordt
gemotiveerd; maar was zij niet voldoende verklaard door Dekkers zendelingschap?
- ‘Verbeeld u de positie eens, lieve Everdine, een meisje zoo arm en zoo alleen’....
Haar het hof te maken, zooals zijn aanvankelijke schertsende bedoeling luidde, is
voor hem in dit - en zoo menig volgend - geval, de geëigende vorm om op kleine
schaal zijn napoleontische droom eener ‘gelukkige menschheid’ te verwerkelijken.
De avondwandelingen die hij met haar doet, de flirt die hij met haar drijft, de
paedagogische wenken waarmee hij ze doorspekt, zij behooren tot den ritus van zijn
apostolisch ridderschap.... ‘Zij gaf mij haar woord mij als haren vriend te zullen
beschouwen en ik was gek genoeg mij gelukkig te gevoelen met mijn protectoraat.’:
het oude ‘air protecteur’ maar nog met een tikje ironie. Spoedig evenwel vertoont
zich de tempelridder in vol ornaat:.... ‘Hoe het zij’, aldus concludeert hij in een
volgend schrijven, ‘ik wil haar cavalier, haar broeder wezen, ik zal doen wat ik kan
en verder: Vogue la galère!’
Het werd natuurlijk, voorzooverre het van hem afhing, ondanks zijn broederlijke
voornemens, een ‘voyage à Cythère’. Wat hij voor haar wilde met zijn philantropische
plannen was hem volmaakt duister; wat hij deed was enkel haar compromitteeren;
en wat hij in 't schild voerde voor zich zelven had weinig met zijn paedagogische
wenken uit te staan. ‘Het verstand’ wordt tijdelijk aan den dijk gezet met zijn
hinderlijke vragen: ‘Is dat meisje goed, braaf, zedig?.... Men zal mij vertellen, dat
het zeer mogelijk is tegelijk met witte
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tanden en heldere oogen een slecht hart te bezitten enz. Lieve hemel, moet men als
zijn paard in de sloot ligt eerst onderzoeken of het beest vroeger eenmaal droesig
was of hardbekkig of andere paardenondeugden bezat. Dan immers helpt men het
beest eruit.’ Het heeft aan den ‘cavalier’ niet gelegen dat het object zijner ridderlijke
kunsten van de wal terecht kwam in de sloot. Hij verschilt in dit, voor zoovele
volgende illustratieve, geval alleen voor zooverre van ‘tout le monde’, als hij zijn
zeer banale ‘neiging om amourettes aan te knoopen’ verwikkelt en verbloemt in een,
hemzelven ten slotte verstrikkend warnet van sentimenteel-heroïke overwegingen....
‘Ik ben zoo Italiaansch’ moest Tine spoedig lezen, ‘ik heb haar nog geen kus gegeven,
maar het zal niet lang duren.’ Het lijdt niet lang of hij heeft haar bij een nachtelijk
bezoek aan het venster van haar slaapkamer ‘de kus gegeven’ die zoo weinig
broederlijks had, dat zij als veiligheidsmaatregel bij de volgende visite van deze
strekking, het zoontje bij zich heeft genomen van haar gastvrienden - die haar
intusschen om het aanstootelijke van haar verkeer met den verloofden Dekker en
waarschijnlijk om erger te voorkomen, het verblijf hadden opgezegd. ‘Ik heb nooit
opgehouden u boven alles lief te hebben,’ biecht deze aan Tine, ‘maar er zijn wel
oogenblikken geweest, dat ik verhit was door het zien van een jong meisje, dat in 't
ongeluk verkeerde en er heel goed uitziet. Daarbij kwam nog de geheimzinnigheid
onzer betrekking, hetwelk altijd aantrekt.’ En zijn schuldbewustzijn schemert door
in de erkenning: ‘Ik bemin Cateau niet maar ik heb een neiging voor haar, die na
haar vertrek wellicht zal uitslijten. Heb ik verkeerd gedaan met aan die neiging te
veel voedsel te geven, dan zal ik ten minste de voldoening hebben van het volbrengen
mijner gelofte aan u, mijn lieve beste, mijn aandoeningen mede te deelen. En gij zult
het mij wel vergeven, niet waar, ik heb u boven alles lief, vertrouw daar vast op....’
Zoo falikant kon het niet uitkomen met Dekkers amoureuze plannen van
paedagogischen en philantropischen aard of hij eindigt op deze wijze met er
‘voldoening’ over te gevoelen; hetzij ze slagen of mislukken, zijn zelfvoldaanheid
komt op haar kosten; de ‘opregtheid’ der bekentenis weegt ternaastebij op tegen de
onjuistheid der handeling; en de bescheiden Tine mag zien hoe zij hare ‘aandoeningen’
op bevredigende wijze regelt naar het omstandige verhaal der gemengde emoties
van haren verloofde. Hij voelt deze openhartigheid als een vorm van schulddelging,
omdat zij hem als boetedoening
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niet gemakkelijk valt. Zij mag hem aantrekken als den vorm waaronder hij het
verboden genot herproeft, als het middel bovendien om met zichzelven bezig te zijn,
zich bezig te zien, anderen over zich bezig te houden en op andere wijze dan anderen
het gewoon zijn, maar zij blijft hem moeilijk vallen, zij vergt een bezwaarlijke
zelfoverwinning voorzoover zij den bijsmaak houdt eener zelfvernedering. Zijn
avontuurtje met het verlaten meisje als aanleiding van zijn ongevraagde biecht - en
als inleiding tot een lange reeks van overeenkomstige oprechtheden - bevatte
voldoende elementen van eenvoudige naastenliefde om verontschuldiging te
rechtvaardigen en van den kant der bescheiden Tine een welgemeende vergeving,
maar tevens voor den opdringenden paedagoog faktoren te over, zoo niet voor een
aanklacht dan toch voor twijfel aan zich zelven. Het kon aan zijn moraliseerende
zelfanalyse niet verborgen blijven, dat de loffelijkheid van het eene deel zijner
intenties het verwerpelijke van het andere niet dekte. Hij stelde in hooge mate prijs
op de achting van zijn verloofde - wij hebben vroeger reeds zijn algemeene zelfkritiek
in deze brieven toegeschreven aan de vrees van tegen te vallen bij een nadere dan
de vluchtige kennismaking die tot hun verloving had geleid en door zijn vertrek naar
Poerwakarta was afgebroken - hij heeft haar vroeger reeds geschreven over het gemak
waarmee men in 't algemeen zijn feilbaarheid en den tegenzin waarmee men zijn
bijzondere feilen pleegt te erkennen.... en de eerste speciale misstap, die hij heeft te
biechten, beteekent een onkieschheid in 't bijzonder tegenover haar. Zijn spoedig
daaropvolgende voorslag, zijn nauwelijks door haar blijkbaren weerzin te weerhouden
aandrang om haar van stukje tot beetje zijn geheele amoureuze verleden, zijn volledig
zondenregister van ‘jeune homme’ te ‘biechten’ mag waarschijnlijk beschouwd
worden als de poging om zijn bijzonderen flater te verklaren uit zoowel als te doen
opgaan in een algemeene fout. Dekker zoekt de ‘voldoening’ door de ongebruikelijke
grootte zijner oprechtheid te vergeten en te doen vergeten wat hijzelf de kleinheid
van sommige zijner gedragingen moet achten. De oprechtheid is hem het middel om
zijn geschokt zelfvertrouwen te herstellen en de zelfvernedering, die zij insluit, zou
hem onmogelijk zijn geweest, wanneer zij niet als een secundaire vorm van zijn
eigenliefde dienst had kunnen doen. De openhartigheid die hij ermee verwart, de
waarheidsliefde die hij ermee bedoelt, is bij hem iets aangeleerds, iets bewust
verworvens; hij spreekt er juist zooveel over omdat zij bij
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hem zoo weinig vanzelfsprekend is; hij is zoo weinig ‘candide’. Maar wat hij van
nature in dit opzicht mist, heeft hij zich door oefening in voldoende mate reeds
verworven om het oorspronkelijke gemis te bekennen: hij is oprecht genoeg geworden
om aan Tine te vertellen hóe hij het geworden is:
‘Ik geloof dat ik u reeds vroeger schreef dat ik als kind in het geheel niet
opregt was. Het is mij afgeleerd door mijn oudsten broeder. Ik had iets
verteld dat niet waar was om mij voor berisping te vrijwaren, want ik
voerde dikwijls kwaad uit. Mijn moeder geloofde het niet, maar Pieter
zeide: “U moet Eduard gelooven, want hij zou niet zoo lafhartig wezen
om de waarheid niet te durven zeggen.” Dit trof mij. Ik was 15 of 16 jaar.
Dat zijn oogenblikken waarin jongens vele ridderlijke idees hebben, het
is de tijd waarin men romans begint te lezen, die wel is waar veel kwaad
maar geloof ik ook veel goeds stichten. Het is de tijd waarin men in
verbeelding Richard Coeur de Lion naar Palestina volgt, men droomt van
middeleeuwsche loyaliteit en chevalerie. Ten minste zoo was het bij mij
Begrijp eens hoe dat woordje: niet durven, mij krenkte!’
Wij hebben hier de rechtstreeksche, authentieke verklaring van den paedagogischen
invloed zijner romanlektuur op den jongen Dekker - en tevens de erkenning, dat
‘Stoffel’ het jonge ‘Woutertje’ van dienst is geweest met betere nog dan de bekende
correcties van zijn táál: hij is hem behulpzaam geweest bij het leeren spreken volgens
de heerschende regelen der syntaxis niet alleen maar ook van de moraal. Hij heeft
Eduard slechts in zijn zwak behoeven te tasten: zijn eigendunk; of liever, hij heeft
enkel noodig gehad, een beroep te doen op wat zijn sterkheid was: zijn door de
Glorioso-litteratuur geridderden trots, om hem, niet zoozeer vooralsnog de waarheid
eerbiedwaardig te maken maar zijn liegen verachtelijk te doen schijnen als een blijk
van lafheid, als een vlek op zijn blazoen. ‘Ik weet zeer goed,’ gaat hij voort, ‘hoe
groot het onderscheid is tusschen Sophie en mij op mijn vijftiende jaar’ - de geheele
uitwijding doet dienst als toelichting hoe men de zuster van Tine door middel van
haar eergevoel zal genezen van hare onoprechtheid ... ‘Bij mij was het ook geen zuivere reden die mij tot oprechtheid
aanspoorde. Ik had de waarheid moeten zeggen om geheel andere oorzaken
dan dat men mij verdenken zoude, alsof ik niet durfde; ik erken dit. Maar
stem mij toe dat er veel gewonnen is als wij Sophie opregt maken, hoe
dan ook dat resultaat verkregen wordt.’
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De oprechtheid schijnt nu verheven te zijn tot het doel dat de middelen heiligt - maar
zie tegelijkertijd den auteur en zijn praktijk in de toepassing der ‘chevalerie’ die hem
de onoprechtheid heet afgeleerd te hebben.... Mevrouw Parmentier, de gastvrouw,
is voor haar logeé minder vriendelijk geworden sedert zij tot de ontdekking is
gekomen van haar onder-onsjes met den verloofden jongen man en zij is geëindigd
met haar te verzoeken heen te gaan. Cateau - het jufje, dat naar haar eigen verklaring
een man zoekt - noodigt Dekker uit tot het avondbezoek aan haar venster waarvan
wij reeds gewaagden. ‘Dat verzoek was te romanesque om af te slaan’; hij is bij deze
gelegenheid ‘zoo italiaansch’ haar te kussen en belooft zijn ‘protégée’ te zorgen dat
‘binnen drie of vier dagen’ de gastvrouw ‘weer vriendelijk’ tegen haar zal zijn. ‘Raad
nu eens hoe ik dat bewerkte?’ Hij verdenkt Mevrouw Parmentier van jaloerschheid
en richt zijn ridderlijke strategie daarnaar in. ‘'s Avonds toen ik van mijn italiaansche
venster-audiëntie terugkwam’ verhaalt hij, stond hem de geheele situatie duidelijk
voor den geest en:
‘Den volgenden dag ging ik er 's namiddags heen, groette Cateau heel
flauw en noodigde Mevr. P. om te wandelen (het regende, ik kon het dus
gerust doen) toen schold ik op den regen, en ging naast haar zitten praten,
zonder van Cateau de minste notitie te nemen. Ik hield dat eenige dagen
vol en ik kan u verzekeren dat het arme meisje nu weder zeer in de gratie
is, zoo zelfs dat men haar gevraagd heeft om nog een paar maanden te
blijven, hetgeen zij natuurlijk heeft afgeslagen. Als Mevr. P. een andere
dame was, zoude ik u deze historie niet vertellen....’
Zij was toch interessant genoeg voor Tine, mag men oordeelen; en zij kon den
galanten jongeling naast de ‘voldoening’ die hij er Cateau door bezorgde, toch zelven
die verschaffen, van zijn ‘gelofte te volbrengen’ door aan Tine ‘al zijn aandoeningen
mede te deelen’..
.... ‘daar ik vreezen zoude gij mij van te veel inbeelding en fatuïteit zoudt
verdenken, maar lieve, het is eene vrouw wier goede opinie volstrekt geen
waarde heeft....
Maar kwam het hier wel het meeste aan op de goede opinie van deze vrouw, die hij
systematisch misleidde en niet veeleer op die van Tine tegenover wie hij het misleiden
systematisch had bestreden; en was het wel in de eerste plaats de vraag of zij hem
verdenken kon
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van ‘inbeelding en fatuïteit’ omdat hij stoffen kon op het succes van zijn gehuichelde
sympathie voor zijn gastvrouw dan wel of hij zich schuldig toonde aan de
onoprechtheid, waartegen hij in bijna al zijn brieven en in al zijn moralisaties te velde
is getrokken? Het plan aldus komedie te spelen - een van nature oprecht mensch zou
het niet hebben gevormd; en een minder in zijn verliefdheden en zijn zelfverliefdheid
verstrikte jongeling zou het zeker niet hebben uitgevoerd onder het oog van de
‘protégée’, die hij gewoon was mede in de oprechtheid te drillen.... Het onderwijzen
van, het nazitten van anderen met deze deugd staat in nauw verband met haar
aangeleerd-zijn door hem zelven. Hij is, naar zijn eigen onthulling niet onbewust
met haar opgegroeid, zij is bewust door hem aangekweekt; hij heeft haar in zijn
aandacht moeten verzelfstandigen en hij wijst anderen voortdurend op haar om er
zelf zeker van te zijn haar niet uit het oog te verliezen; hij was niet van nature oprecht
en werd het voorshands niet dan voorzoover hij het wilde zijn. Zij is in hem ontstaan
om de verdenking, en in hem versterkt om het zelfverwijt van lafheid te voorkomen;
zij is een uiting van zijn durf en een funktie van zijn domineerende eigenschap, de
trots, geworden. En zoo als deze zelf - haar kleinburgerlijken oorsprong en aard
verradend door haar prikkelbaarheid: hij mist de als vanzelfsprekende superioriteit,
de rustige zelfverzekerdheid van den geboren aristokraat - zoo als zijn fierheid steeds
bescherming noodig heeft en telkens weer haar eischen moet stellen en haar rechten
doen gelden: in elke nieuwe omgeving moet hij zijn kwaliteiten ten toon stellen als
de rechtvaardiging van haar aanspraken op zijn ‘geestelijk overwicht’ - zoo ook vergt
haar attribuut voortdurend toezicht en nauwlettende contrôle. En evenals zijn fierheid,
zoolang zij niet beveiligd is tegen aanvallen en krenkingen, ten deele haar kracht
moet putten uit zichzelve: hij is trotsch op zijn fierheid-zelve - zoo ook kan vooralsnog
haar dienaresse, de oprechtheid, niet zonder haar steun en protektie: hij is trotsch op
zijn durf van onder alle omstandigheden de waarheid te zeggen. Onder de meeste
zullen zij uit kracht van zijn edele impulsen elkander bevestigen; maar het gevaar is
niet denkbeeldig dat zij met elkaar in botsing komen en dat zijn oprechtheid, waar
zij in hare gevolgen zijn trots bedreigt, zich als ondergeschikte althans naar hem zal
plooien. En dit andere blijkt het nog minder dat zij, als waarheidsliefde op zich zelve
niet sterk genoeg, te zwak zich toont in haar conflikt met andere liefdes, daar waar
zijn trots als
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niet rechtstreeks in het geding betrokken, zich onzijdig kan houden. Hij heeft haar
te lang en te consequent toegepast, te ijverig aangeleerd om haar te kunnen verleeren;
maar wordt zijn aandacht door zijn trots niet gescherpt en door andere, zij het dan
edele of zelfs ‘verhevene’ impulsen afgeleid, dan blijkt hij haar te kunnen vergeten.
***
Tine behoefde hem, overigens, haar vergiffenis niet te onthouden uit twijfel aan zijn
liefderijke gevoelens te haren opzichte. Dat hij haar, ‘boven alles liefhad’ stond wel
in zooverre vast, als hij haar verkoos boven de plotseling opgedoken mededingster;
zij behoefde niet te vreezen, dat de juffrouw van de ‘keukenmeidenbriefjes’ haar den
minnaar afhandig zou maken. In elk geval blijkt uit zijn brieven, dat hij haar ánders
liefhad dan het jongste objekt zijner ‘amourettes’. Maar was het niet een slecht
voorteeken, dat hij voor iemand anders een ‘neiging’ koesterde - inderdaad, eer
opkweekte dan onderdrukte - naast haar en genoot hij zijn ‘voldoening’ van haar
deze lagere ‘aandoeningen te hebben medegedeeld’ niet ten koste van de hare, ze te
kunnen voorkomen of te doen onderdrukken? Pour le badinage bon, pour le mariage
non: het mocht tot hare geruststelling gelden van deze Cateau; dat hij aan den
vooravond van hun huwelijk en in de wittebroodsweken hunner verloving een
dergelijke voldoening eer zocht dan ontweek, mocht als een aanwijzing gelden, hoe
naar haren kant het omgekeerde te vreezen stond. Voor een geëxalteerde natuur als
die van Dekker zijn deze minnebrieven hoezeer zij overvloeien van hartelijkheid,
van een opmerkelijk beredeneerende en bedisselende hartstochtelijkheid; en zijn
tekort aan omzichtigheid tegenover Cateau schijnt hij te willen bijpassen door een
overdaad zoo niet een teveel van erotische voorbereiding ten opzichte van Tine. Hij
voelt zich zoozeer haar toekomstige echtgenoot dat hij in de nabijheid van Cateau
vergeet haar tegenwoordige verloofde te zijn; hij koestert voor haar blijkbaar een
warme toegenegenheid maar gedraagt zich nog meer verloofd dan verliefd. Er
ontbreekt aan zijn liefderijkheid iets ‘italiaansch’, en werkelijk voelt zich de jonkman
volgens zijn eigen verklaring sedert en door hunne verloving meer hollandsch dan
vroeger:
....‘Ik hield altijd veel van Indië; maar nadat ik zooveel liefs uit Holland
zag komen, sedert gij mijn Eefje zijt, is het mij alsof ik
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naar Holland verlang. Weet ge wel dat er een tijd geweest is, dat ik bijna
een menschenhater was en het gezelschap van een inlandsch hoofd boven
dat van Europeanen stelde? Het is compleet of mijn liefde voor u mij mijne
hollandsche idees heeft wedergegeven’....
Hij beijvert zich dan ook aan zijn verhouding tot Tine zoo niet een ouderwetsch
karakter dan toch een regelmatigen, degelijken grondslag te geven - in onderscheid
van, in tegenstelling tot zijn ‘neiging’, voor het logeetje: iets als een italiaansch hors
d'oeuvre waardoor hij zich voorbereidt op degelijker en wettiger genietingen. Dekker
zoekt in Tine bij voorkeur de betrouwbare levensgezellin, hij hoopt in haar de ideale
huisvrouw te vinden; de echtvriendin die hij van stonde af aan voorzoover zij er nog
niet aan beantwoordt, naar zijn idealen zoekt te vormen; ‘nous qui ne sommes pas
comme tout le monde’: hij wenscht haar niet alledaagsch, maar juist bijzonder genoeg
is om zijn excentriciteiten, te vergoelijken of te bewonderen; voor zichzelven
intusschen waardeert hij hoogelijk in haar de oudvaderlandsche, huiselijke deugden.
Het overkomt hem soms op dit chapiter een christelijken en zelfs een bijbelschen
toon aan te slaan:
....‘voor mij zelven vraag ik niets dan eene, brave, godsdienstige,
liefhebbende vrouw en dat heb ik in u gevonden en daar dank ik God
voor....’
Klinkt het niet pikant als afwisseling van de bijzonderheden zijner avontuurlijke
amourette?.... Hij is na zijn padangsche en ondanks zijn onverwachte krawangsche
wederwaardigheden, bezig zich te rangeeren; hij verlangt naar een behagelijk tehuis.
Eigen Haard Veel Waard: aldus heeft hij kort na hunne kennismaking en als inleiding
tot zijne verbintenis met de jonge baronesse van Wijnbergen te Parakan Salak, hare
naamletters aangevuld. Hij vindt in haar de hartelijke echtvriendin, de intelligente
en toegewijde huisgenoote tegenover wie hij zich geheel kan ‘épancheeren’, met wie
hij zich over alles wat hem belang inboezemt en in de eerste plaats over zich zelven
kan onderhouden. Door haar eenvoud en opgeruimdheid gaat er een kalmeerende
invloed van haar uit; haar goedhartigheid harmonieert met de zijne. Zij is niet mooi,
maar lieftallig zoozeer dat men het vergeet als men het opgemerkt mocht hebben....
Tine werd voor Dekker de ideale huisvrouw ook voorzoover zij alles miste, wat hem
als herinnering aan de uiterlijke en innerlijke haar-
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lemmerdijksche kleinburgerlijkheid het hinderlijkst was; zij maakte de haagsche
kringen waarin hij meende zich enkel tehuis te kunnen gevoelen, tot zijn dagelijksche
omgeving. Wat zij gemist mag hebben om zich geheel van zijn liefde te verzekeren,
vulde zij ruimschoots aan voor zijn eigenliefde. Er is van ‘l'amour-passion’ in deze
verlovingsbrieven weinig anders te vinden dan de herinneringen aan Caroline
Versteegh, die hij even ophaalt; maar tegen zijn ‘amour-caprice’ voor het disponibele
logéetje komt het hoogere en fijnere karakter van ‘l'amour-goût’, die hij voor Tine
koestert, duidelijk uit. Het werd, het kon van zijn kant niet anders worden, het was
reeds: een sentimenteel protectoraat, het hartelijkste dat hij heeft uitgeoefend.... ‘Stel
nooit uwe opinie beneden de mijne, maar geef mij uw denkbeelden, hoe verschillend
misschien van de mijne, goed terug en stel ze forsch tegen mijne begrippen over.
Dat gij niet alles met mij kunt instemmen, is zoo natuurlijk, dat het tegendeel mij
verwonderen zoude. Gij zijt zacht, ik, naar men zegt scherp’. Hoe kon hij van hare
zachtheid een dergelijke forsche oppositie verwachten? ‘Gij zult niet van mij, wij
zullen van elkander afhangen’ schrijft hij later. ‘Ieder zal den ander als het hoofd
beschouwen. Ik zal denken dat ik leef om uwentwil en gij voor mij....’ Tine althans
heeft dit theoretische levensprogram naar den geest en den letter uitgevoerd; zij leefde
te zeer in overgave aan wat zij liefhad, zij beminde hem te bescheiden in bewondering
dan dat zij ook nog zelfstandig kon zijn. En van zijn kant was het geestelijk overwicht
te groot en de paedagogische ijver te sterk om hare zelfstandigheid te eerbiedigen,
laat staan de zijne door haar te laten beinvloeden: wij zien hem reeds nu het
leiderschap inleiden voorzoover hij haar sommige brieven aan anderen, wel niet
voorschrijft maar althans ten vriendelijkste dikteert. Met hoeveel bescheiden
aanhankelijkheid zij zich nu reeds naar zijn caprices voegt, hij kan zijn verlangen
naar hare volledige toewijding nauwelijks onderdrukken. Niet wat hij zich zelven
ten opzichte van Cateau veroorlooft, maar wat hij zich in ‘de Eerlooze’ als ideaal
van vrouwelijke overgave te zijnen opzichte heeft voorgespiegeld, neemt hij als
maatstaf aan van wat hij hoopt van zijne nieuwe bruid; de geidealiseerde Caroline
stelt hij aan Tine tot voorbeeld:
‘.... Ik twijfel niet aan uw hart. Ik zoude tusschenbeide als Holm eerloos
willen wezen om u te hooren zeggen, dat gij mij toch volgen zoudt.
Verbeeld u eens, lieve, als ik een groote misdaad had begaan
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en het was een schande voor u mij lief te hebben, zoudt gij uw naam, uwe
familie, uwe eer voor mij over hebben? Zoudt gij het kunnen verdragen
als men u om mijnentwil vermijdde; als mijn naam u schandvlekte, zoudt
gij dan toch den moed hebben dien te dragen? Zoudt gij de wereld, die
mij een schelm noemde toch durven zeggen: Ik heb hem lief!’ Ik heb een
vrouw gekend, die dat durfde. Ook dat zal ik u verhalen, later....’
De in het erotische verkeer gebruikelijke enquête naar de oprechtheid en de kracht
der wederzijdsche gehechtheid neemt bij iemand van Dekkers zelfbewustheid en
eigenliefde grooter afmetingen, romanesker verhoudingen aan. Hij haakt er naar,
wat hij zich als schadeloosstelling van zijn mislukte eerste verloving in zijn drama
heeft gephantaseerd, geslaagd te zien in zijn tweede: de amour-passion die hij aan
Caroline Versteegh heeft verspild en die hij aan de ‘freule van Wachler’ heeft
toegekend, te ontvangen van de baronnesse van Wijnbergen. Maar zijn aandrang bij
Tine tot zelfonderzoek, tot ‘biechten’ op hare beurt, is niet enkel een peiling hoe diep
de indruk is, dien hij op haar heeft gemaakt, het is tevens een uiting van zijn verlangen
in haar de weerklank te hooren van de sentimenteele ridderlijkheid waarvan hij zich
zelven ook bij zijn ‘amourette’ vervuld gevoelt... Het geldt, overigens, volgens hem
zelven, slechts een proef uit hoogere liefhebberij en die geen praktische beteekenis
heeft: maar blijkt juist daaruit niet te duidelijker hoe sterk onder het oppervlak van
zijn nieuwe voornemens tot hollandsche rust en regelmaat de oude romantische
illusiën nog leven?
..... ‘Van u zal Goddank zulk een offer niet gevergd worden, maar beproef
u zelve eens en vertel mij den uitslag....’
Het leed niet lang of het vertrouwen van Tine in haar veeleischenden minnaar werd
op de proef gesteld - voorproef voor hare standvastigheid onder de latere, zware
beproevingen. Het is wanneer hij, na zijn reglementaire ambtsuitoefening van drie
maanden te Poerwakarta en na een kort verblijf bij de familie op Parakan Salak, te
Buitenzorg van Tine berichten ontvangt, waaruit hij afleidt, dat men haar tegen hem
zoekt in te nemen, dat men zelfs zwarigheid gaat maken tegen hun huwelijk, nadat
kort te voren de toestemming tot het engagement zoo voetstoots is gegeven. Met de
nieuwe benoeming wil het niet vlotten, het blijkt dat hij schulden heeft en Tine heeft
wat geld: gelegenheid te over voor enkele minder welwillende of
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althans zwaartillende oordeelvellingen over den afwezigen minnaar.... Hoor hem nu
zich daartegen teweerstellen, zich rechtvaardigen, zich verheffen; zie hem het geheele
tafereel zijner wederwaardigheden der laatste jaren ontrollen, de tegenwerking
waaraan hij blootstond, de tegenspoeden waaraan hij zegevierend het hoofd heeft
geboden.
.... ‘Toen ik van Sumatra pas terugkwam had ik iemand onder het oog
gebracht dat hij dom was. Hij antwoordde mij niet maar toen ik weg was,
zeide hij vrij scherp: ‘Met al zijn knapheid komt hij toch altijd in
moeilijkheden waarin ik met mijn domheid niet kom.’ Mispelblom Beijer
die er bij was antwoordde dadelijk: ‘Dat is waar, maar als gij er in waart,
kwaamt ge er nooit meer uit, en hij wel....’
Wat kort te voren nog een redelooze veronderstelling scheen, voelt hij nu dreigen
als een ernstig gevaar: dat hij Tine zou kunnen verliezen omdat hij in hare achting
daalt. ‘Wat ik u bidden mag, lieve beste Everdine, vertrouw op mij. Door dergelijke
praatjes heb ik Caroline Versteegh verloren....’ Het is duidelijk, dat hij, welk ook het
resultaat mag zijn geweest van het aanbevolen zelfonderzoek, nog niet op hare
standvastigheid durft bouwen. Het brallende overzicht van zijn buitengemeene
avonturen en overwinningen, het prospektus van het heldendicht, dat hij voor haar
ontwerpt, beteekent niet alleen de reaktie van zelfverheffing tegen de vernedering
waarmee men hem grieft maar tevens de poging om haar op te heffen tot het voetstuk
waarop hij zijn litteraire ‘bruid’ heeft geplaatst.... De tegenwind gaat spoedig luwen;
de aandacht van het gezelschap te Parakan Salak wordt door andere
familieaangelegenheden afgeleid. Dekker, zijn tegenzin overwinnend, keert op
verlangen van den gouverneur-generaal naar Poerwakarta terug en spoedig volgt het
huwelijk met Tine, ter wille van wie en ten behoeve waarvan hij zich kort daarna de,
als ambtelijke achterstelling gevoelde, overplaatsing als kommies te Poerworedjo
getroost.... Er is in deze laatste verlovingsbrieven nog eenmaal, in 't voorbijgaan,
sprake van Cateau, die, naar Batavia teruggekeerd, zijn verderen ridderlijken bijstand
van de hand heeft gewezen:
.... ‘De weigering van dat meisje om hulp aan te nemen is zeer edel. Eerst
was ik van plan daar nog eens op aan te dringen. Na uw brief van heden
zie ik echter dat wij niet in een positie zijn om anderen te helpen....’
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Dekker schijnt zich meer en meer in te spinnen in de goed-hollandsche verstandigheid.
Nadat hij zich in het geval-Cateau veroorlooft heeft wat hij niet laten kon, gaat hij
zich ter wille van zijn ‘naasten plicht’ tegenover zijn Tine den dwang opleggen van
wat hij niet laten mág. Reeds vroeger heeft hij tegenover haar boete gedaan voor zijn
onvoorzichtigheid:
‘.... Ik heb menigmaal onder het schrijven over dat meisje gedacht: Zoude
Everdine ook verdrietig worden? Ik wachtte uw antwoord eigenlijk een
weinig angstig af, en geheel ongegrond was mijne vrees niet, want gij
waarschuwt mij mijne neiging niet meer voedsel te geven. Zij is nu weg,
maar al ware dat zoo niet, lieve Everdine, gij doet wel met op mijn hart te
vertrouwen, dat uwe waarde te veel gevoelt om u op te offeren aan den
indruk van een lichtzinnig oogenblik.... Ik neem mij vast voor om dergelijke
ontmoetingen voor den vervolge te mijden. Gij hebt er ter dege slag van
mij door uwe zachtheid eene verkeerdheid onder het oog te brengen. Zoo
iets zal niet meer gebeuren, het moet u gehinderd hebben, en dat is toch
zoo jammer, daar zijt gij te goed voor, ik heb er spijt van.’
Het heeft er werkelijk allen schijn van dat Dekker zijn carrière als ‘jeune homme’
definitief gaat afsluiten; niet alleen omdat hij bevreesd is voor zijn eigen
lichtzinnigheid maar tevens voor de toegeefelijkheid van Tine. Hij is nu reeds tot het
inzicht gekomen, dat zijn liefste protégée hem te weinig tegen zijn neiging tot
buitensporigheden in bescherming neemt. In zijn vorigen brief heeft hij reeds
geschreven
‘.... ik heb er reden toe bevreesd te zijn voor alle overspanningen. Het ligt
wel in mijnen aard en in den uwen ook om te overdrijven en daarom leg
ik er mij op toe om bedaard, duurzaam lief te hebben...’
Is het eigenlijk niet een andere overdrevenheid, ditmaal in de hem ongewone
‘hollandsche’ richting: Dekker, die met voorbedachten rade ‘bedaard’ gaat liefhebben?
Hij schijnt verder dan ooit - te voren en in den vervolge - uit zijn gebruikelijke,
romaneske koers te zijn afgedwaald. Hij komt er in deze opmerkelijke periode zelfs
toe, zich te zien en te schetsen in zijn ware gedaante als would-be protector.... Cateau,
zijne ‘beminde no. 2’ is - na een avontuurlijk rendez-vous tot afscheid - van
Poerwakarta vertrokken en heeft te Gintong zijn ‘broederlijke hulp’ ingeroepen....
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‘.... Zaturdag twee uur ging ik te paard op weg. Terstond overviel mij een
hevige stortregen, die mij koud en nat maakte, en den weg zeer slecht.
Mijn paard was ook niet van het beste allooi, zoodat ik al hotsende en
schokkende juist in de gelegenheid was na te denken over het inconvenient
om pupillen en protégees op 20 paal afstand te hebben. Ik heb in mijn
eenzaamheid gelagchen. Dat heb je nu van je Donquichoterie dacht ik.
Onwillekeurig keek ik naar mijn jongen die de Sanche van de historie was,
en waarlijk ik schaterde het uit zoo had de snaak zich beijverd om zijn
origineel den schildknaap na te bootsen. Sanche's ezel kan een prachtig
dier geweest zijn bij den ellendigen knol dien hij bereed. De regen gaf
hem het voorkomen eener poule mouillée. Daarbij had hij een sabel op
zijde, één spoor aan, en een strooien matrozenhoed op met pauweveeren.
Het was een wonderlijke expeditie en ik zoude het geheele krawangsche
archief ervoor geven om de gedachte te weten van iemand, die ons gezien
had....’
De gedachte van ons, lateren, aan wie hij zich in deze schilderachtige positie vertoont
mag, dunkt ons, zijn dat er geen beter manier was om het resultaat en den aard in
beeld te brengen van zijn zending als hervormer en moralist tot dusver - en geen
aangenamer tevens, voorzoover de zelfironie die uit de beschrijving spreekt een
afwisseling biedt voor zijn gebruikelijke sensibile zelfverheffing; en tevens een
belofte inhoudt voor een verstandiger toepassing van zijn menschenliefde - van zijn
toegenegenheid tot vrouwelijke menschen vooral - die de aan Tine afgelegde aanvult.
Deze brievenreeks is, duidelijker dan een zijner vorige ontboezemingen, een belofte
voor den lateren Multatuli; zij geeft zelfs meer dan den vagen omtrek, zij levert reeds
de kenmerkendste trekken, van zijn toekomstige figuur. Wij hebben haar vroeger
beschouwd om hare herinneringen aan zijn verleden, zij is tevens de eerste aanloop
tot de vervulling der toekomst die deze voorspellen. Zij toont Dekker in zijn nog
beperkte, maar eigenaardige kwaliteiten als denker; zij kondigt de ‘Ideën’ nader aan,
te zekerder, omdat zij verschillende er van reeds ongenummerd bevat. Zij schetst
hem in zijn bekrompen mogelijkheden als doener; zij blijft niet enkel wijzen in de
richting van ‘Lebak’, maar bevat bovendien - zooals wij ons voorstellen nader aan
te toonen - de elementen tot verklaring van ‘het ontstaan van den Havelaar’. Zij
ontleent haar nadere beteekenis hieraan, dat hij er zich scherp belijnd in teekent als
sensibil individualist niet alleen, maar als erotisch gevoelsmensch; zij toont duidelijker
dan tot dusver bleek, hoe zijn activiteit geprikkeld

Groot Nederland. Jaargang 20

465
wordt door vrouwelijke invloeden en hoe hij zich onderscheidt door zijn sentimenteele
indenking in het vrouwelijk gevoelsleven: men ontmoet hier reeds een omstandige
analyse van het gemoed eener denkbeeldige ‘oude vrijster’. Maar, wat ‘de Eerlooze’
en zijn ontstaansgeschiedenis nog niet leerde, zij toont de partikuliere eigenaardigheid
van zijn hooger zieleleven om zich het veelzijdigst te ontplooien onder instigatie van
meervoudige vrouwelijke impulsen en zich het hoogst te verheffen onder de
dramatische spanning hunner onderlinge tegenstelling. Deze liefdescorrespondentie,
als relaas van zijn erotische dubbelverhouding Tine-Cateau, is niet enkel een
voorspelling der ‘Minnebrieven’ maar de aethetisch nog ongepolijste verzameling
der bouwstoffen waaruit dit meest multatuliaansche zijner werken zal worden
opgetrokken.
***
De invloed, die zijn gewijzigde omstandigheden uitoefenden op zijn opvattingen,
allereerst op de domineerende betrekkelijk zijn eigen persoonlijkheid, is duidelijk
erkenbaar uit de keuze van een nieuwen ‘held’, die zijn lektuur hem aan de hand
deed. - De verbeeldingswereld der litteratuur is na zijn vertrek uit zijn amsterdamsche
omgeving en in 't bijzonder na het intreden van het isolement, dat zijn
‘bewustwording’ bevorderde, meer en meer het milieu geworden, dat in verband met
zijn persoonlijke wederwaardigheden de verdere ontwikkeling van zijn individualiteit
bepaalt. Zijn latere vorming, de afwerking van zijn figuur, nadat hij als aankomend
individualist met menschenvriendelijke bedoelingen aan zijn haarlemmerdijkschen
kring is onttrokken, heeft de eigenaardigheid zich te voltrekken buiten de direkte,
de determineerende inwerking van een maatschappelijke ‘omgeving’. Hij is op
negentienjarigen leeftijd, midden in zijn geestelijken groei, als een stek in een
bloempot, naar de indische broeikas overgebracht, waarin hij zich vrijer kon uitleven
en waarin zijn aanleg weelderiger kon ontbotten, maar waarin hij weinig of geen
nieuwe, anderssoortige grondstoffen kan assimileeren. Hij is uit zijn eigen
vaderlandschen bodem gelicht zonder in den vreemden wortel te kunnen schieten;
hij maakt niet langer deel uit van de hollandsche maatschappij, waarvan hij bij de
bestaande zeilschepenverbinding op maanden
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afstands is verwijderd; hij wordt geen organisch deel van de oostersche van wier
feudale instellingen en tradities hij door eeuwen is gescheiden. Hij is te veel buiten
de eene en boven de andere geplaatst om anders dan oppervlakkig hun invloed te
kunnen ondergaan. In de Oost, waarheen hij ook verplaatst mocht worden, woont
hij, ook in figuurlijken zin, altijd ‘op een eiland’. De oostersche wereld blijft voor
hem min of meer een curiositeit, de westersche wordt meer en meer een souvenir.
Hij staat buiten de maatschappijen; het kleine ambtenaars- en ondernemerswereldje,
waarmee hij verbonden blijft of althans van tijd tot wijle in aanraking komt, is geen
milieu met eigen leven; het is zelfs geen samenhangende kring; het is slechts een
losse groep individuen wier gedachten en gevoelens een verouderd cliché of een
verslapt aftreksel voorstellen van de vroegere en zich intusschen voort-ontwikkelende
vaderlandsche. Hij staat maatschappelijk éénzaam in zijn verschralende hollandsche
potaarde.
Zijn individualisme vond er baat bij, maar ten koste van zijn maatschappelijke
bedoelingen; en zijn zelfstudie werd aangewakkerd in de mate waarin zijn sociale
vorming werd belemmerd. Wel deed hij een rijke hoeveelheid kundigheden op omtrent
de nieuwe maatschappij, maar onder het servituut van in de kennis der oude het kind
te blijven, dat hij was toen hij haar verliet. Het waren van de maatschappij bovendien
niet enkel de uiterlijke bijzonderheden, die hij moest kennen voor zijn groote maar
vage hervormingsdoeleinden, het was in de eerste plaats noodig, dat hij een inzicht
kreeg in haar inwendigen aard en daardoor in de voorwaarden en de doeltreffende
middelen tot hare wijziging. Hij wil ‘een gelukkig volk ‘scheppen’ - en hij is
belangrijk, omdat hij ook voor zijn persoonlijke grootheid het blijft willen - intusschen
is hij veroordeeld het in dit opzicht bij willen te laten blijven, omdat hij in verband
met zijn sociaal isolement verstoken blijft van de onmisbare kennis der eischen tot
de verwerkelijking van zijn maatschappelijk program. Buiten het maatschappelijk
leven geplaatst, is hij onmachtig de noodige kennis op te doen van de samenleving
als zoodanig, van haar leven als maatschappij, haar eigen beweging, haar organisch
karakter; en, om van haar diepere ontwikkelingswetten te zwijgen, van haar uiterlijke
ontwikkelingswijze en haar zichtbare ontwikkelingsvormen. - Schijnbaar beteekende
zijn verplaatsing van uit de eene in de andere maatschappij de gunstigste voorwaarde
om door het constateeren
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van overeenkomst en onderscheid een begrip op te doen van het maatschappelijk
leven in 't algemeen; om door vergelijking den gemeenschappelijken aard der
maatschappelijke bewegingen te ontdekken. Maar, afgezien van het feit, dat hij om
daarvan veel te begrijpen in zijn nieuwe milieu, in zijn oude als opgeschoten knaap
te weinig had kunnen leeren - zijn noodlot was, dat hij daaromtrent in 't moederland
even weinig leerstof had achtergelaten als hij in de koloniën had gevonden. Hij was
verplaatst van een maatschappij in stremming naar een maatschappij in stilstand. Het
toeval werkte zijn sociale opleiding op de meest praktische wijze tegen door hem
aan zijn vaderlandsche omgeving te ontrukken, juist toen, na een langdurige periode
van gemis aan economische en politieke beweging de hollandsche maatschappij weer
tot eenig leven ontwaakte en het jonge liberalisme de fakkel ging ontsteken, die in
de hand der vroegere patriotten en unitarissen was uitgedoofd... Stel u hem voor, in
de veertiger jaren naast andere jonge intellektueelen deelnemend aan de politieke
beweging, gewekt door de ontevredenheid der middenklassen: - wellicht dat zijn
wrok tegen de grachtbourgeoisie hem had gemaakt tot een voorvechter voor de
verwaarloosde belangen der kleine burgerij, waartoe hij behoorde, misschien ook
dat zijn monarchale voorkeur en zijn adellijke aspiraties hem tot een bestrijder van
het opkomende liberalisme hadden gestempeld - maar voor welke richting ook de
politieke agitator die in hem stak in 't krijt ware getreden, hij had de praktijk van het
sociale leven leeren kennen en, opgenomen in een zijner stroomingen, aan zich zelven
ontrukt door zijn praktischen arbeid voor een maatschappelijk doel, had zijn
individualisme zich niet in zoo hypertrophische vormen kunnen ontwikkelen ten
koste van het maatschappelijke begrip, dat hij voor de doeltreffende toepassing van
zijn altruïstische neigingen behoefde. Weggestopt in een administratieven werkkring
op een of andere buitenpost aan den anderen kant van den aardbol, verkeerde hij
onder de beste omstandigheden om de maatschappelijke feiten aan deze zijde
vrijmoedig te leeren bezien en onafhankelijk te beoordeelen, maar tevens onder de
ongunstigste voorwaarden om ze in hunne beteekenis en samenhang te begrijpen.
En wat hij in een zijner koloniale negorijen omtrent maatschappelijk leven kon
opmerken, was eerder dan om hem sociologisch te ontbolsteren, geeigend om er hem
een valsch, althans voor westersche toepassing ongeschikt denkbeeld van te geven.
De maatregelen, die hij er hielp toepassen, de hervormingen
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die hij er zag invoeren waren niet het resultaat van een eigen beweging dezer
maatschappij, maar werden haar van buiten af opgelegd of van boven af toegestaan.
- Wat de hem onmisbare maatschappelijke kennis betreft, moest de verbeeldingswereld
de litteratuur voorzien in wat zijn actueele omgeving hem onthield en wat zijn
herinneringswereld hem niet geboden had. Hij scheen het voor zijn sociale vorming in zooverre gunstig te treffen, dat de
litteratuur, die voor hem het gemis aan ‘omgeving’ moest vergoeden, juist in deze
dagen minder dan ooit ontbrak. Het vaderland, weliswaar, bood hem in dit opzicht
vooralsnog weinig of niets; in Frankrijk daarentegen, dat zooveel tot zijn geestelijke
opvoeding heeft bijgedragen, openbaarde onder de regeering van Louis Philippe de
warme belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken zich in een bloei der
sociologische litteratuur, die nergens haar wedergade vond en in de toekomst
nauwelijks ergens zou worden overtroffen. Scheen het niet een gunstig voorteeken
voor zijn studie in die richting, dat hij in zijn natalsche Napoleon-phantasie reeds
blijk gaf er belang in te stellen, getuige zijn heftige aanval op een meening van
Montesquieu? ‘Opvoeding en volksbestuur zijn naar mijn denkbeeld de eenige vakken
waarvoor ik aanleg heb’ schreef hij eenige jaren later aan zijn broeder Pieter; voor
het eene toonde hij zijn neiging door het lezen van de ‘Emile’ en zijn belangstelling
voor het ander zou door middel van moderne sociale lektuur, ten gerieve van zijn
latere moralistische en politieke carrière, zijn practischpedagogische ervaring onder
de kinderlijke koloniale bevolking hebben kunnen bevruchten langs theoretischen
weg. Er is evenwel geen aanwijzing, dat ze hem heeft bereikt, zijn latere
beschouwingen pleiten voor de waarschijnlijkheid, dat ze hem onbekend is gebleven;
en mocht hij haar al sporadisch hebben aangetroffen, zijn drukke werkkring zoowel
als zijn geringe aanleg voor gezette, methodische studie verhinderde, dat hij er zijn
voordeel mee deed en het nadeel van zijn isolement er door vereffende. Zijn litteraire
bedoelingen, zijn romantische neigingen beschikten hem er veeleer toe voor, zijn
sociale belangstelling door middel van de verbeeldingslitteratuur te bevredigen. De
vaderlandsche belletrie had hem ook in deze materie weinig of niets te bieden en wat
zij hem bood was van historischen aard; de fransche daarentegen, waarmee hij zich
bij voorkeur bezig hield, kon hem overvloedige vergoeding schenken voor dit gemis.
***
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Reeds in den tweeden brief aan zijn verloofde - een paar weken nadat hij haar eind
September '45 te Parakan Salak had achtergelaten - komt Dekker, blijkbaar in verband
met een desbetreffende opmerking van haar kant, te spreken over het boek, waarop
in de verdere correspondentie meerdere toespelingen worden gemaakt niet alleen,
maar waarvan de strekking zijn faits et gestes te Poerwakarta schijnt te besturen en
de ‘held’ zijn dubbelganger gelijkt, zoozeer slaagt hij erin door overeenkomstigen
aanleg en aspiraties zich met hem te vereenzelvigen.
‘Over het lezen der mysteriën van Sue heb ik andere begrippen. dan gij
weet. Gij hebt mij tegen de lectuur daarvan hooren ijveren en ik deed dit
in gemoede en toch wenschte ik, dat gij het lezen zoudt. Ik zoude het mijne
dochter geven (niet al te jong, natuurlijk) en ik zoude het de dochter van
mijn buurman afraden. Het is, lieve Everdine, omdat gij mijne vrouw
worden zult en daarom anders, sterker zult wezen dan de vrouwen van
anderen..... Wat anderen schaadt, zal u niet schaden, wat anderen pijn doet,
zal u doen lagchen. Als de Hemel ons kinderen geeft.... o, dat ze
Koninklijke harten mogen hebben, of anders.... waarlijk, liever geene!’
Het is inderdaad een sterke proef waaraan hij Tine durft onderwerpen, een gewaagde
onderscheiding waarmee hij haar moed om de waarheid onder de oogen te zien,
vereert; een andere eenigszins overdreven vorm van de ‘opregtheid’ om sommige
indelikate waarheden te zeggen of aan te hooren. De ‘Mystères de Paris’ in deze
dagen aan een jonge dame in handen te geven mag beschouwd worden als een
excentriciteit ongeveer gelijkstaande met die van eenigen tijd later de romans van
Emile Zola aan zijn dochters ter lezing aan te bevelen: er moet in beide gevallen op
‘koninklijke harten’ worden gerekend, waarvoor geen waarheid te laag en geen
verdichting te plebejisch is. Sue's boek - of liever zijn boeken: de oorspronkelijke
uitgaaf bevat er tien, waarin tal van romans ineengehaakt en dooreengevlochten zijn
- het is zoowel een voorlooper van den naturalistischen als een nakomer van den
schelmenroman; het voert den lezer door de onderlagen van het parijsche leven, door
gevangenissen en bordeelen en brengt hem bestendig in aanraking met misdadigers
van allerlei gading, ook uit de hoogere en hoogste klasse, naast voorbeelden van
ridderlijkheid zonder vrees of blaam, noodlottig bezwalkte reinheid en ongerepte
naïveteit: een genre van prikkellektuur in onze dagen door navolging even banaal
geworden als het sensationeel was
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vóór tachtig jaar, toen de jonge Dekker er zich kort na den uitgaaf, in zijn indische
afzondering, aan kon vergasten. Het forceert de romantische tegenstelling tusschen
het goede en het kwade, het schoone en het leelijke tot het uiterste; het vereenigt in
vergroofden vorm de verscherping van het minderwaardige, zooals men het bij Balzac
aantrof en de versterking van het aantrekkelijke waardoor George Sand zich
kenmerkte; het verweeft beide vormen van idealiseering tot tafereelen, aangepast
aan den ongekuischten smaak van een grooter publiek dan zij beiden hadden kunnen
bereiken. De ‘Mystères’ beteekenen den terugkeer van het tijdelijk door zijn veredelde
varieteit: het romantische tooneelspel, verdrongen melodrama maar in den soepelen,
ongelijk grooter mogelijkheden van verwikkeling en verrassing inhoudenden
romanvorm; zij bezorgen door middel van hare vergroving de populariseering van
de romantiek.... Reden genoeg voor den jongen Dekker, die niet was als ‘tout le
monde’ wiens smaak was gevormd in de school van Lamartine en den duitschen
Lafontaine en die aan geen stuitender realistiek gewoon was, dan waaraan Betje
Wolff en Aagje Deken zich hadden gewaagd - reden te over voor hem om in 't
algemeen tegen deze lektuur te ‘ijveren’; maar dat hij, als teeken van onderscheiding,
als blijk van ruime opvatting haar tevens durfde aanbevelen aan zijn aristocratische
verloofde, bewijst tevens hoe sommige hoogere elementen ervan hem niet waren
ontgaan. Inderdaad bevat Sue's sensatieroman, naast de beschrijving der rampzaligen
en misdadigen, de strekking, die samenvalt met Dekkers eigen altruïstische neigingen,
hun lot te verzachten en hun leven te verbeteren; zij is een der bewijsstukken van de
invasie der ‘sociale kwestie’ in de literatuur, voortzetting van wat George Sand reeds
was begonnen met hare opstandige en wat zij voortzette met hare socialistisch
bedoelde romans, maar voor een om zijn aesthetische kieskeurigheid beperkter
lezerskring, dan die de jongere kollega bereikte met zijn in '42 en '43 als feuilleton
in het zeer verspreide ‘Journal des Débats’ geplaatsten arbeid. Zij zijn een der blijken,
dat de belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken van sommigen der romantici
althans die voor hunne eigen persoonlijkheid zoo niet verdrongen dan toch
teruggedrongen heeft. ‘Posons la question sociale’ is in deze dagen het schertsende
stopwoord in den kring van George Sand en haar vrienden; hier in de ‘Mystères’
wordt zij aan het groote publiek van het leidende liberale dagblad voor oogen gesteld,
romanesk aangekleed weliswaar, avontuurlijk
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toegetakeld zelfs, maar toch in haar angstwekkende beteekenis duidelijk erkenbaar;
hier wordt zij niet opgelost, noch in hare geheele breedte behandeld zelfs, maar
althans in hare afzichtelijkste symptomen aangeroerd en zelfs in enkele van hare
palliatieven - speciaal wat de vervanging van den dood - door de celstraf aangaat uitgesponnen. De ‘Mystères’ geven als afwisseling van, als rustpunten en
verademingsgelegenheden na hunne opgeschroefde sensatietafereelen, wenken en
raadgevingen tot maatschappelijke verbetering en reiniging en pogen aldus de publieke
opinie te drijven tot een collectieven drang naar een begin van ‘sociale wetgeving’.
Zij ressorteeren tegelijkertijd onder de overgangsvormen van de romantische tot de
naturalistische belletrie en onder die van de uitgebloeide socialistische utopien tot
de sociale hervormingslitteratuur.
Als overgangsvorm van gemengden aard hebben de ‘Mystères’ de eigenaardigheid
aan het eene te herinneren en het nadere te voorspellen, naar het oudere zoowel als
het nieuwere te verwijzen, zonder het een of het andere te zijn anders dan in kiem
of in ontbinding; de gebreken van de vroegere genres trachtend te ontwijken zonder
erin te slagen de kwaliteiten van de latere te bereiken. Naar den vorm een
aaneensnoering van niet zelden zeer slordig geschreven feuilletons behoort deze
compilatie van romans en sociale beschouwingen eerder tot de journalistiek dan tot
de belletrie; volgens hare maatschappelijke bedoelingen moet zij eerder bij de
philantropie dan bij de politiek worden ingedeeld. En als zoodanig was deze
half-sociale romantiek in harmonie met de romantische, in zich zelf tegenstrijdige
en in hunne onderlinge verdeeldheid nog niet tot een compromis, laat staan tot een
versmelting gekomen neigingen van Eduard Douwes Dekker; in dit gemengde karakter
geven zij evenzeer een beeld van den op avonturen verzotten auteur der halflitteraire
‘praatbrieven’ als zij een voorbeeld stellen voor den politiek ongeschoolden, romanesk
aangelegden beschermer van ongelukkigen en verdrukten. Konden zij hem eenerzijds
aantrekken als uiting van hetzelfde altruïsme, dat hem tot program stelde ‘een gelukkig
volk te scheppen’, anderzijds kwamen zij in 't gevlei bij zijn ‘koninklijke’ neiging
het uit te voeren in individualistischen zin. De ‘Mystères’ - wier auteur later als
‘socialiste’ in de ‘Assemblée Nationale’ zou zetelen - blijven in 't algemeen nog
binnen de gevoelssfeer van het individualisme en ontleenen hun cachet aan de
verheerlijking der individueele philantropie; niet van de stille, nederige weldadigheid
der gewone
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enkelingen, maar van het hoogheerlijke, vrijmachtige ingrijpen van het Groote
Individu. Deze ‘geheimenissen’ willen het heldendicht zijn van hun vermetelen
ontdekker en blootlegger, van den wreker der misdaden en den belooner der deugden,
die zij verbergen, - van den grooten Rodolphe, den als werkman verkleeden vorst
van Gérolstein, die het donkerste Parijs heeft uitverkoren voor zijn
ridderlijk-philantropisch jachtvermaak en wiens tallooze onnavolgbare avonturen
men, nadat hij bij de opening van het verhaal incognito ‘le Chourineur’ heeft
neergebokst, gedurende ettelijke romandeelen met angstig-bewonderende spanning
bij kan wonen. Deze Rodolphe kan de persoonsverbeelding zijn van den auteur zelven
die tot dusver aristocratisch schrijver van maritieme romans voor de beau-monde,
zijn kennis van de zeden en het argot der parijsche misdadigerswereld ontleende aan
zijn eigen ontdekkingstochten in hun kroegen en holen. Zij maakten opgang onder
de gretige lezers der kleine en groote burgerij, die niet langer gediend was van de
hooghartige terughoudendheid harer vorsten en bij wie Louis Philippe in den eersten
tijd zijner regeering zijn populariteit zocht te verhoogen door zich met zijn
onafscheidelijke parapluie, tusschen hen te bewegen als een der hunnen. Zij maakten
nog grooter opgang bij den kleinburger Dekker, niet omdat hij in den vorst een edelen
bourgeois geliefde te zien, maar omdat hij zich zelf in hem terugvond, den man die
onder een burgerlijk uiterlijk zijn ridderlijke aandriften volgt en die onder een
burgerlijke vermomming zijn vorstelijke persoonlijkheid verbergt.
‘Ik heb u al meer geschreven,’ klaagt hij verderop in zijn brief van den
7den December, ‘dat ik mij zoo verdrietig maken kan over de
onevenredigheid tusschen mijn wil en mijn macht. Wat zoude ik krachtig
den Rodolphe spelen als ik zijn middelen had. Die Rodophe is de
hoofdpersoon in de Mysteriën’ - de inlichting wordt blijkbaar gegeven in
de veronderstelling dat Tine het boek vrijwel ongelezen heeft gelaten ‘die overal doet wat regt is (of wat hem zoo toeschijnt) en al ben ik het
niet overal eens omtrent de aangewende middelen, dit is zeker, dat ik
dezelfde bedoelingen hebben zoude....’
En daarna weer de bekende verzuchtingen over zijn onmacht, eindigend met een
toespeling op de vroeger vermelde ‘misdadige’ plannen om haar op te heffen:
....‘En nu wat moet ik doen? Overal ontmoet ik ellende, en ik kan niet
bijstaan. Overal onregt en ik kan niet straffen. Overal ver-
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drukking en ik kan niet verdedigen. Waarom moet ik alles wat anderen
wedervaart zoo diep gevoelen als ik toch niet helpen kan? Als het doel de
middelen heiligde, zoude ik de eerste helft van mijn leven een schurk
willen zijn om magtig te worden, ten einde in de tweede helft die magt
ten goede aan te wenden. Ik ben verdrietig, lieve beste....’
Tine heeft intusschen, met haar gewone volgzaamheid, blijkbaar de lektuur hervat
van het boek, waarvan de ooren haar zijn gaan tuiten; wij lezen in den brief van den
22sten December:
‘In een uwer laatste brieven komt een passage voor over die hoofdpersoon
uit de Mystères, Rodolphe. Gij zegt dat ik u toeschijn eenige overeenkomst
met hem te hebben, gij roemt het edele in mijn karakter; ik zoude volgens
u ook zóó of zóó handelen....’
En vervolgens deze uitlooper van zijn larochefoucauldsche zelfkritiek:
‘Het is waar, lieve, dat ik eenig goeds in mijn karakter heb; maar beste
Everdine, het is voor ons geluk noodig, dat gij niet al te goed van mij
denkt, want dan zoude ik de proef bij nadere beschouwing niet kunnen
doorstaan.... Er zijn weinig menschen die als men in zeer nauw contact
met hen komt niet afvallen. Napoleon dien de geheele wereld groot
toescheen, had in den intiemen huiselijken kring kleingeestige gebreken....’
Napoleon moge hier nog eenmaal worden herdacht, het is niet als model voor Dekkers
hooge aspiraties of als duplicaat van zijn groote eigenschappen, maar ter
vergoelijkende vergelijking met zijn kleine gebreken. Het is voortaan of tenminste
vooreerst, de kleinere gekroonde figuur van Rodolphe, door wiens navolging hij zijn
‘koninklijke’ luimen botviert. Tine had hem terecht herkend in dezen verkleeden
vorst, in wien hij een vorm van superioriteit had ontmoet, die als aangepast was aan
wat zijn bekrompen omstandigheden hem vooralsnog veroorloofden van zijn
napoleontische machtsdroomen te verwezenlijken. De Keizer, zooals hij hem zag,
bleef zijn ideaal; maar de kleine, achterop geraakte ambtenaar had door zijn
tegenspoed reeds voldoende geleerd, dat zijn ‘genie’ zich voorhands had te plooien
naar de ‘omstandigheden’ en dat zijn ideaal niet zijn dagelijksch voorbeeld kon zijn;
in den held der ‘Mystères’ vindt hij de meer handzame, de practische-toepasbare
vorm voor zijn altruïstischindividualistische neigingen, het actueele model voor zijn
‘air protec-
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teur’. Zoo, in 't klein, van geval tot geval, den dolenden ridder uit te hangen, den
edelmoedigen redder te spelen, het stille lijden te lenigen, de miskende deugd te
wreken, de verborgen misdaad te ontmaskeren en te straffen; vrijwillig ontdaan van
de koninklijke attributen, die hem eigenlijk toekwamen, zijn ‘air protecteur’ te
rechtvaardigen door de vorstelijke caprices van zijn philantropischen zin, en grand
seigneur qui se passe une phantaisie; de omstandigheden niet enkel volgend zooals
hij ze vond, maar ‘scheppend’ zoo dat zij beantwoordden aan de luimen van zijn
excentrieke milddadigheid; de ingevingen van zijn ridderlijkheid, verfraaid door de
vondsten van zijn phantasie te proeven als de blijken van zijn onburgerlijke grootheid:
- zoo werd, als vooroefening voor de vervulling van zijn hoogere napoleontische
roeping, zijn dagelijksche rol, die hij nauwelijks meer speelde, omdat zij de zuiverste
uiting van zijn tot tweede natuur geworden gewoonte was.
Als ‘Max Havelaar’ stelt hij zich later voor zoo als hij in zijn rol van vermomden
koning was en bleef, zoo als Tine hem dadelijk had ontmaskerd en niet minder dan
hijzelf, hem bewonderde:
‘Ja, zij had het goedgevonden, toen hij die beide arme vrouwen uit de
Nieuwstraat, die nooit Amsterdam hadden verlaten en nooit waren
“uitgeweest” rondvoerde op de Haarlemsche kermis, onder het koddig
voorwendsel, dat de Koning hem had opgedragen “het amuseeren van
oude vrouwtjes, die zich zoo goed gedragen hadden.” Zij vond het goed,
dat hij de weeskinderen uit alle gestichten te Amsterdam onthaalde op
koek en amandelmelk, en ze overlaadde met speelgoed....’
Dit was historisch, evenals wat er, hier onaangeroerd, als inleiding tot dezen trant,
sedert het Hoogesluistooneeltje aan was voorafgegaan en evenals wat er in den roman
op volgt, tot en met de door Havelaar aan de schipbreukelingen van de amerikaansche
‘Whalers’ te Menado en te Amboina bewezen gastvrijheid, kosteloos, omdat hij ‘zich
te grand seigneur achtte om een herbergiersrekening aan te bieden aan het
amerikaansche gouvernement.’ En zijn zelfbewondering, die hem deze geheele lijst
van onderscheidingsteekenen zijner vorstelijkheid doet redigeeren, ziet zich in die
van Tine weerspiegeld. ‘Moest “haar Max” niet Gouverneur-Generaal worden, of
een Koning? Was het niet vreemd zelfs, dat hij niet reeds Koning was?’
***
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Zoo hoog als hij zich hier door zijn eerste onderdane laat stellen, gaan zijn aspiraties
voor 't oogenblik nog niet. Aan het gouverneurgeneraalschap kon hij voorshands nog
niet ernstig denken, waar hij tevreden moest zijn of zich houden met het nederige
baantje van kommies, dat hem, na zijn beide proeftijden te Poerwakarta, in de Begalen
werd aangeboden; en zijn koninklijkheid kon zich niet wijdscher demonstreeren dan
in de hulp en steun die hij onder zijn ambtelijke vermomming verstrekte aan den
gaanden en komenden man en bij voorkeur aan de hulpbehoevende vrouwen, die hij
toevallig ontmoette. Aan ‘Rodolphe’ ontleent hij in zijn eigen sociale behoeftigheid
het romantische confectiepakje dat zijn onburgerlijke neigingen als aangemeten zat.
Door deze laatste der romantische figuren als zijn dubbelganger te erkennen heeft
hij meteen een merkteeken gesteld bij zijn promotie in hunne rangen: met ‘Holm’
was hij naar zijn eigen, later oordeel, ‘hun rij teruggeloopen’, hij was teruggegaan
tot de Wertherperiode. Hij is de verdere nakomelingen van Saint-Preux gepasseerd
zonder zich in hen te herkennen; te minder daar hij niet onwaarschijnlijk velen hunner
zelfs niet heeft gezien. Om hemzelven te zien in zijn juiste afmetingen moet men
zorg dragen zijn oordeel te onttrekken aan den suggestieven invloed der uitlatingen
van zijn eigendunk en rekening houden met de verschillende beperktheden van zijn
persoonlijkheid. Zijn litteratuurkennis, in de eerste plaats, is nimmer bijzonder
uitgebreid geweest; zij kon het moeilijk worden voorzoover hij later uit gebrek aan
belangstellling, tot vermijding van ergernis of ook wel tot behoud van zijn
zelfvertrouwen en zijn oorspronkelijkheid zich van kennismaking met anderer
‘schrijverij’, onthield eerder dan ze vrijwillig te zoeken; zij was het zeker niet in deze
dagen, waarin hij na gedurende zijn eerste jongelingschap in Holland nogal kort te
zijn gehouden, op zijn verschillende standplaatsen in de Oost zich slechts op de
hoogte kon stellen van hetgeen er uit de brandpunten der europeesche beschaving
naar deze andere zijde der aarde was overgewaaid en van wat hem daarvan toevallig
in handen viel; kringen die hem tot voorlichting konden dienen, vond hij hier niet;
menschen met wie hij zich kon onderhouden over andere dan dienstzaken en
particuliere aangelegenheden mag hij zelden hebben aangetroffen voor hij eindelijk
bij de zeer beschaafde jonge baronesse Van Wijnbergen - die vroeger eenigen tijd
schoolmaitres was geweest - de gewenschte aanspraak vond, die hem misschien niet
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altijd van repliek kon dienen maar die hem steeds met belangstelling aanhoorde....
Hij heeft den invloed ondergaan van ‘Werther’, hij is ontkomen aan dien van ‘René’,
hij was er volkomen tegen beveiligd, alleen reeds door zijn onbekendheid met
Chateaubriand met wien hij, zooals uit zijn latere brieven blijkt, niet vroeger heeft
kennis gemaakt dan kort vóór dat hij als Multatuli met hem vergeleken wordt. Maar
niet alleen zijn betrekkelijk geringe kennis, ook de weinige ingewikkeldheid van zijn
gevoelsleven verhinderde door gebrek aan diepere overeenkomst, dat hij beïnvloed
werd, behoedde zijn oorspronkelijkheid tevens voor besmetting door deze evenals
door zoovele andere romantische figuren. Hij kon de opstandige zwervers van Lord
Byron ontmoeten - zijn waarschijnlijk niet groote geoefendheid in het engelsch zal
het verkeer niet hebben vergemakkelijkt - hij kon zichzelven als hun verre
romantische, vooral romaneske verwant erkennen, maar voorzoover zij behept waren
met duistere wereldsmart of gebogen gingen onder de wroeging eener onbelijdbare
schuld, omhangen met een rest van ossianeske nevelen of gedrapeerd met majestueuze
somberheid als hun naaste voorganger René, kon hij ze niet erkennen als zijn
geestesfamilie. - Hij deelde met deze oudere auteurs slechts het algemeenste, in de
eerste plaats de concentratie van eigen en anderer aandacht op hunne individualiteit
in vijandige tegenstelling tot hunne omgeving; maar zijn ‘opstaan tegen de
maatschappij’ moest in tal van belangrijke bijzonderheden afwijken van of niet dan
toevallig overeenstemmen met de uitingen van hunne onvoldaanheid of opstandigheid,
waar hunne maatschappijen ondanks haar overwegend burgerlijk karakter en hunne
persoonlijkheden niettegenstaande hun domineerend individualisme voor 't overige
zoover van elkander afweken. Hij mocht niet zijn ‘comme tout le monde’, het was
er verre van dat hij met de ongemeene en ongemeenzame figuren hunner phantasie
op voet van gelijkheid kon verkeeren; hoezeer hij zich tot de haagsche kringen
aangetrokken voelde - die trouwens, hoe onburgerlijk hij ze zich dacht, zoo weinig
romantisch waren - de bijzondere adellijke romantiek, waartoe de vicomte de
Chateaubriand evenzeer als de duitsche edelman von Hardenberg hun bijdragen
hadden geleverd en onder wier invloed de peer of England zelf stond - zij behoorde
niet tot zijn litterairen stand; zij moest voorzoover zij de uitdrukking was van beklag
over een verloren gaande of heimwee naar een verdwenen feudale wereld, in haar
innerlijkste wezen on-
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gevoeld en onbegrepen langs hem heen blijven gaan. Bij zijn opvoeding in den
kleinen amsterdamschen burgerstand, die werd voortgezet in de bekrompen indische
kringen, was aansluiting bij of navolging van deze romantiek voor hem onmogelijk,
laat staan vereenzelviging met hare kenmerkendste figuren; zij moesten hier in zijn
indische afzondering buiten zijn intimiteit blijven zooals zij op den Haarlemmerdijk
boven zijn pet waren gegaan. Met ‘Holm’ had hij, in aansluiting bij de eenigszins
versleten duitsche cliché's van haar burgerlijken stamvader Saint-Preux, den
domineerenden mineurtoon dezer oudere romantiek nagebootst, er was geen innerlijke
reden noch zelfs, door zijn verbeterende omstandigheden, een uiterlijke aanleiding
om opnieuw in een herhaling van het ‘larmoyante’ genre te vervallen. Hij mocht er
tengevolge van een tijdelijke neerslachtigheid, op sleeptouw genomen door daarmee
samenstemmende belletristische herinneringen, in verdwaald zijn geraakt, hij behoort
niet thuis in de groote depressie-litteratuur met haar bitterheid en haar wanhoop, haar
zwoele, ongestilde verlangens en haar bedwongen stormen..... Hoe ver is hij eigenlijk
nog verwijderd van den geest van alle groote litteratuur: hij is niet het product eener
geraffineerde kultuur, noch van eene maatschappij in scherpen ekonomischen
overgang of in heftige politieke beweging; hij is het kind van een maatschappij in
stilstand en van een verzande burgerlijke beschaving. Dat hij er zich het stiefkind
van heeft gevoeld is de diepste reden zijner onbevredigdheid geweest; nu door zijn
aanstaand huwelijk met een adellijke jonge dame en door de heropening van zijn
carrière, verkeerde hij in een stemming van verzoendheid, die weinig harmonieerde
met wat de beknelling van het individu tijdens den strijd tusschen bourgeoisie en
adel tot de aesthetische kniezerij der oudere romantiek had bijgedragen. Hij voelt
zich, zij het dan voorbijgaand, als een geestelijke rallié; hij erkent zich meer
‘hollandsch’ te zijn dan ooit; verschillende zijner uitingen zijn, wel niet kerkelijk,
maar althans vaag-religieus, in den trant van en wellicht in herinnering aan den
‘Vicaire Savoyard’ uit den bewonderden ‘Emile’, deïstisch van strekking en ‘dierbaar’
van klank. En wij zien hem in deze vacantiedagen van zijn romaneske opstandigheid,
samen met zijn bruid, op het landgoed van hunnen gastheer te Parakan Salak, zeer
genoegelijk een preek lezen van den oud-opposant van der Palm.
Zoo ergens dan scheen hij, zoolang hij ze zelf nog niet stellen kon, zijn voorbeelden
te moeten vinden, na ‘Holm’ zijn latere kameraden
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te zullen ontmoeten in de nieuwere romantiek. Zij is, in onderscheid van die waartoe
‘Manfred’ en ‘Lara’ nog behooren, overwegend positief in hare opstandigheid, zooals
de overige figuren van Byron; zij is wat de fransche aangaat, die in zijn voetsporen
treedt, zonder kosmische vervloeiïng en zonder mystische nevelen; op spaarzame
uitzonderingen na, zelfs zonder eenige philosophische breedheid of religieuze
verdieping; zij vervaagt zich minder in onbestemde klaagzaamheden en stelt meer
positieve eischen, scherper begrensd naarmate zij beperkter van omvang zijn. Zij
poetiseert niet uit gedwongen voorkeur de ontbering, zij zoekt niet langer hare
schadeloosstelling enkel in pessimistische verbeeldingen omdat zij er niet zonder
voorbehoud aan wanhoopt voor hare geringere vorderingen aan de maatschappij
voldoening te erlangen; zij zoekt de oplossing der conflicten tusschen het individu
en de maatschappij niet in zijn melankolische zelfinkeer of zijn tragische
zelfvernietiging, maar in hare onderwerping aan zijn eischen en hare hervorming
naar zijn ontwerpen, althans in een strijd waarin het niet het onderspit delft alvorens
met Prometheus-allures zijn grieven in rumoerige oproerigheid gelucht te hebben
niet alleen, maar zijn krachten in aanval en tegenweer ten volle te hebben ontplooid.
- Zij is in haren algemeenen geest en in de bijzondere figuren waarin zij daaraan
vorm en uiting geeft, opstandig en individualistisch, maar zij formuleert niet langer
uitsluitend, zooals de vroegere René en konsorten, zuiver persoonlijke misère, zij
omvat ten deele met haar beperkter eischen de onbevredigdheden van bepaalde
maatschappelijke groepen; de vroegere wanhoopskreten van een vagen, algemeenen
‘opstand tegen de maatschappij’ beginnen zich in haar zelfbewuste beschuldigingen
reeds te concentreeren tot politieke leuzen. Zij, de nieuwere fransche romantiek, is
niet enkel meer dan persoonlijk in hare eischen voorzoover zij ruimere individueele
vrijheid eischt en neemt in de kunst, zij is reeds van ruimer sociale beteekenis
voorzoover zij uitdrukking begint te geven aan de vrijheidsbeknellingen van grootere
volksgroepen - hoezeer aanvankelijk althans nog op zoo verhulde wijze, dat zij enkel
tegen den litterairen dwang van het classicisme schijnt in te gaan. Gedrukter in hun
ontboezemingen, sterker herinnerend aan den mineurtoon hunner vroegromantische
voorgangers naarmate hun onbevredigdheden van persoonlijker aard zijn; zelfbewuster
in hun optreden, overmoediger in hun exclamaties naarmate zij een duidelijker
weerklank geven van meer bepaalde en in hun beperking
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beter te verwerkelijken eischen eener sociale oppositiegroep; individualistisch nog
van voordracht en inkleeding, maar maatschappelijker wordend van bedoelingen,
dragen de ‘helden’ der moderne romantiek het merkteeken van het sociale milieu
waarin zij geconcipieerd zijn en toonen zij in hun evolutie de richting waarin dit zich
voortbeweegt: de fransche burgerlijke maatschappij, den aard van sommige harer,
in 't bijzonder de kunstenaars treffende nooden, den gang harer politieke conflikten
en de ontwikkeling van haren klassenstrijd om en nabij de Juli-revolutie.
Maar stelde door haar gemis aan algemeenheid en onbepaaldheid de moderne
romantiek geen belemmering aan zijn begrip, de bijzondere aard van haar concreetheid
moest voor Dekker een beletsel vormen om zich bij haar aan te sluiten. Wat kon hij
gemeen hebben met den specialen geest van verzet dien Victor Hugo heeft
gepersonifieerd in zijn rederijke opposanten tegen verdorven heerschers en zijn
plebejische konkurrenten van de grooten der aarde; wat kon hij voelen voor de grieven
en aanspraken van ‘Ruy Blas’ en konsorten, waaraan de politieke tegenstelling
tusschen demokratie en autokratie ten grondslag ligt, waarin zelfs het actueele konflict
tusschen koningschap en republiek tot uiting komt? Hun ‘wereldsmart’ mocht beperkt
zijn tot de eerzuchtskwelling van tot de wereld der grooten te willen behooren en
hunne verzuchtingen niet nader herinneren aan het verlangen naar de ‘blaue Blume’
dan voorzoover zij iets uitstaande hadden met de lelie der Bourbons - Dekkers
benijding van de hoogere kringen was slechts een zwakke weerklank van hun scherpen
nijd en voor hem beteekende ‘koninklijkheid’ de samenvatting van alle
uitnemendheden. Welke bijzondere sympathie konden de heftige rechtsvorderingen
en oproerkreten van Dumas' ‘Anthony’, het onechte kind, dat als maatschappelijke
verschoppeling paradeert, bij hem vinden - verondersteld dat hij diens
scherp-egoistische exclamaties heeft vernomen? En was de grove misdadigheid van
‘Richard Darlingtons’ eerzucht niet eerder geschikt hem af te schrikken dan aan te
moedigen zijn eigen intieme neigingen in die richting te versterken? Wat had zijn
paedagogische belangstelling voor de vrouwen om hem heen uitstaande met de
feministische reprodukties van ‘René’, die George Sand in ‘Lélia’ en haar litteraire
zusters schilderde? De nog enger-persoonlijke verbeeldingen van Musset, diens
erotische personifikaties, de cynische smartfiguren van zijn débauche, het breedst
geteekend in ‘Frank’ - hij zal er
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als op amourettes beluste ‘jeune homme’ waarschijnlijk zijn portret niet in hebben
gezien en er is weinig reden om zijn drang tot ‘biechten’ in deze materie te houden
voor een blijk van nadere verstandhouding met deze trieste helden. De eenige auteur
met wien hij nauwere verwantschap heeft en vooral zal hebben, is hem zeker tot
dusver onbekend gebleven: de in eigen land inpopulaire en van eigen omgeving zich
in zijn ‘tour d'ivoire’ afsluitende Vigny, van wiens ‘Stello’ en wiens ‘Chatterton’ hij
naderhand de aanklachten van den dichter tegen de bourgeoismaatschappij zal
herhalen. - Het ontbrak hem niet aan ruime keuze van types in deze nieuwe fransche
romantiek, die hij gedurende zijn verblijf in de Oost zij het dan te hooi en te gras,
had leeren kennen; zij onderscheidt zich van de oudere door de meervuldigheid en
verscheidenheid harer personificaties; als algemeene manifestatie van een door de
overwinning van het burgerlijk régime dieper doorgedrongen en verder verspreid
individualisme zijn haar bijzondere uitingen zelve sterker geïndividualiseerd:
‘Werther’ en ‘René’ zijn de ondanks hun broederschap, reeds vrij sterk uiteenloopende
stamhouders van ‘Saint-Preux’, wiens talrijke naneven naar uiterlijk en innerlijk nog
verder zijn gedivergeerd. De fransche zonen van ‘René’ zijn niet als deze, doortrokken
van de onbestemde gedruktheid en de onbegrensde verlangens van het individu, in
de beknelling geraakt van een wereldstrijd tusschen adel en bourgeoisie; wanneer
zij klagen is het niet als rouwdragers om een ondergegane feudale, maar als
teleurgesteldeninde opgekomen burgerlijke wereld; zij dienen meer als uitdrukking
van nog onvervuld gebleven, dan van onbereikbaar gebleken aspiraties, zij zijn meer
strijders dan lijders en eerder helden, althans woordheiden, dan sombere twijfelende
peinzers. Zij zijn de volgelingen van Byrons zwervers meteen, dichter bij honk
blijvend uit nationale hokvastheid, maar evenals deze: weerspannigen, oproerigen,
opstandigen in, meer dan tegen hunne hechtgevestigde burgerlijke maatschappijen.
Zij toonen het Bijzondere Individu in zijn strijd tegen het banale en grove
massa-individualisme dat door de Juli-revolutie de overhand heeft gekregen; de
poging van de zich edeler dunkende, zich door hoogere kwaliteiten onderscheidende
maar van de doorslaggevende burgerlijke machtsmiddelen verstoken persoonlijkheid
om zich ruim baan te maken in de op individueel bezit en onbeperkte konkurrentie
gefundeerde nieuwe samenleving; zij treden op als de pleitbezorgers van den
Hoogeren
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Konkurrent.... En in deze funktie onderscheidt zich in 't algemeen de strijdbare
oppositiegeest dien Dekker met hen gemeen had, door een scherp egoïstischen trek,
die hem van een nauwere aansluiting moest weerhouden, omdat hij in conflict kwam
met wat zijn eerzucht aan altruïstische verlangens inhield. Als hij zich van zijn
pessimistische Holm-bevliegingen bevrijdde, dan kon het niet zijn om tevens ontrouw
te worden aan zijn neiging tot ridderlijke zelfopoffering; Napoleon is niet zijn ideaal
geworden als egoïstisch genie, maar als geniale volkerenbevrijder; de ‘misdadigheid’
heeft hij in zijn vroegeren eerzuchtsmonoloog niet voorwaardelijk aanvaard dan als
wellicht onmisbaar blijkend middel, niet voor zijn persoonlijke verheffing alleen,
maar voor de verheffing door zijn persoon van de onderdrukte menschheid. Nauwere
verwantschap gevoelen met den geest van dit kunstenaars-individualisme, zich
familiariseeren met zijn kristallisaties in bijzondere figuren, kon hij eerst zoodra het
instede van zijn egoïstischen, zijn altruïtischen kant naar buiten keerde. Deze keer
wordt reeds voorbereid door de ruimere dan persoonlijke beteekenis van sommige
dezer personifikaties, door hun sociaal karakter als types van algemeener dan
individueele grieven en rechtsvorderingen, door hun politieke strekking, die als
bijklank niet onduidelijk is te hooren in de bravour-arias van Hugo's verzen-zeggende
operahelden; hij wordt een omkeer in George Sands socialistische romans uit de
veertiger jaren. De romantiek vindt hierin nog haar voortzetting als vorm van ‘opstand
tegen de maatschappij’, zelfs hare versterking voorzoover deze opstand niet hare
hervorming maar hare vernietiging in 't schild voert; maar zich aldus voltooiende als
litteraire opstandigheidsbeweging, bewerkt zij meteen hare zelfvernietiging, omdat
zij door deze revolutionaire bedoeling haar eigen levenskern, het individualisme,
doodt. Zij handhaaft van de romantiek slechts de uiterlijkheid der individueele vrijheid
in de keuze harer litteraire middelen, zij keert zich tegen haar door de verwerping
van haar burgerlijke strekking. Begonnen met zich los te maken van de laatste en
hechtste litteraire tradities van het ançien régime, eindigt de romantiek met zich te
bevrijden van hare egoïstische en burgerlijk-politieke strekkingen en stelt haar
altruïsme in dienst van het proletariaat. Er zou zelfs bij intiemere kennismaking, door
gebrek aan voldoende geestelijke aanknopingspunten, voor den jongen Dekker geen
gelegenheid zijn geweest, om deze scherpe zwenking mede te maken, te minder daar
hij reeds
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vreemd stond tegenover de haar voorbereidende demokratische opvattingen. Hij is
in de mogelijkheden zijner geestelijke evolutie beperkt door zijn afkomst; hij is een
uitzonderings-individu, maar zijn individualistische uitzonderlijkheden zijn gebonden
aan de regels, die het maatschappelijk leven zijner jeugd hem onuitwischbaar heeft
ingeprent; en zijn excentriciteiten blijven zich bewegen om een centrum van
voorstellingen, dat zich uit zijn vroegste en sterkste sociale indrukken in hem heeft
gekristalliseerd; hij is en blijft gedetermineerd door zijn amsterdamsch
kleinburgerschap uit de dagen van Willem I. Hij is autokratisch aangelegd, van huis
uit koningsgezind en zijn altruïstisch getint individualisme vindt hierin zijn hoogste
en zuiverste uiting, dat hij al wat lijdt en verdrukt wordt tegemoet treedt met de
gezindheid van een weldadig en rcchtvaardig koning. Klassenstrijd is hem onbekend
en politieke bewegingen zijn hem ongemeenzaam; zijn staatkundige meeningen
stammen uit een milieu waarin de welsprekendste manifestatie van ‘sociale
rechtvaardigheid’ de bedeeling is; zelfs waar hij op eigen gelegenheid in de Oost als
hooger ambtenaar de officieele rechtvaardigheid betracht, dragen zijn - soms
salomonische - uitspraken het karakter van een vorstelijke rechtsbedeeling.... zooals
het gericht over den ‘Maitre d'Ecole’ van ‘Rodolphe’. Hij heeft een toevallige,
gelukkige ontmoeting met dezen vorstelijken romanheld en sluit zich bij hem aan
als bij zijn tweelingbroeder; hij volgt hem nauwelijks na, omdat hij hem in zijn
kenmerkendste excentriciteiten reeds is voorgegaan; alleen op 't stuk van amourettes
was deze nieuwe kameraad voor een dubbelganger wat te weinig ‘italiaansch’ maar
hij heeft toch ook zijn verleden als ‘jeune homme’. - De ‘Mystères’ - een afleggertje
van de socialistische romantiek - werden voor den ouderen Dekker wat de
Glorioso-litteratuur voor den jongeren was geweest: de spiegel van zijn eigen
romanesk-philantropische neigingen. Hij was vroeger ‘de rij’ der romantische figuren
‘teruggeloopen’; door zich aan te sluiten bij ‘Rodolphe’ ging hij met de laatste hunner
in de pas; hij is bij - maar omdat hij met sommige vroegere en meer geavanceerde
niet mee heeft kunnen komen.
J. SAKS.
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Gedichten
In het sparrenbosch.
Ik heb de fluisterende stem verstaan
die door de kruinen ruischt - Zij doet me droomen
van sprookjes die wellicht gebeuren gaan....,
Ik voel God's Adem over mij gekomen.
Gij ligt stil naast me en slaapt - Ik zie u aan
in bange teederheid - De donk're boomen,
de dragers van der stilte mild vermaan,
doen melodieën in mijn harte stroomen,
het sprookje murm'lend dat de Waarheid zegt Ik heb mij dicht aan Aarde's borst gelegd,
ik voel haar aan mijn jonge, sterke leden,
ik drink haar geur en baad mij in God's licht
met nieuwe vreugd - langs uw verstild gedicht
is koesterend een zonnestraal gegleden....
JENNY MOLLINGER.
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Geluk.
De wijze, donkre sparren zwijgen,
als in een zwaar geheim verstard Er gaat een nieuw bewustzijn neigen
zacht over mijn verwonderd hart.
Het groene mos ligt stil te stralen
en breidt zijn sprookjesglanzen uit Ik hóór de aarde ademhalen In vaag vermoede verte fluit
een vogeltje. Door 't boomenduister
dringt fijn het gouden zonnelicht,
de stammen streelend.... Ik beluister,
in roerloos voelen opgericht,
vol deemoed Aarde's heimlijk leven,
dat naar het groot Bedoelen groeit
waaraan ook wij zijn weggegeven Ik luister.... In mijn leden vloeit
de zelfde stille streefkracht over
en in mijn hart de held're schijn
van dit geluk: der schepping pover
doch levenswarme deel te zijn.

JENNY MOLLINGER.
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Ik heb nooit begrepen om welke reden zoovele revolutionnairen, bijzonder buiten
Frankrijk, Anatole France als hun geestverwant beschouwen. Is het alleen wegens
zekere politieke geschriften, zekere politieke redevoeringen van eene meer dan
twijfelachtige waarde? Deze hebben wellicht aanleiding gegeven tot die meening,
maar eene ernstige reden zijn zij niet. De tegenovergestelde proef is al te gemakkelijk.
Voorbeeld: toen Charles Maurras zijn sterk, anti-republikeinsch betoog schreef, Kiel
et Tanger, koos hij daarvoor als opschrift een tekst van A. France. Ik zal mij echter
wel wachten te concludeeren dat de schrijver van Thais een reactionnair is. Evenals
de eerste, lijkt ook deze meening mij ongegrond. France's literaire arbeid, een der
meest bewonderenswaardigen der XIXe eeuw, laat mij omtrent dit vraagstuk perplex.
Ik weet wel dat zijn scepticisme, tot een aprioristisch systeem opgevoerd, niets ontzien
heeft van alles wat vroegere geslachten voor heilig, verheven en onaantastbaar hielden.
Maar de revolutionnaire idealen heeft hij niet meer ontzien dan de andere. Men denke
slechts aan Les Dieux ont soif, dit meesterlijk boek, waarin hij met zulke scherpe,
helderziende ironie de revolutionnaire dwaasheid in het licht stelt.
Men kan ook dit vraagstuk onopgelost laten en tevreden zijn met het literaire genot
dat ons dit onovertroffen proza schenkt, besluiten dat France niets meer is dan een
aangenaam scepticus. Wat niet belet dat, wanneer een boek verschijnt als deze Propos,
wij zeer nieuwsgierig zijn om te weten of het vraagstuk ditmaal niet wordt opgelost.
Wat eens te meer bewijst dat ook voor den volmaaksten kunstenaar, zich nog steeds
de vraag stelt van de waarde der ideeën.
Dit boek, waarin een der meest trouwe bezoekers van A. France dezes gegesprekken
en meeningen mededeelt is ongetwijfeld een belangrijk document. Maar degenen
die een radicaal antwoord wenschen op de hoogergestelde vraag brengt het geen stap
verder. Waar de eene bladzijde ons France leert kennen als een vurig bewonderaar
der verleden tijden, een traditionalist die in Racine den oppersten vorm der Latijnsche
beschaving bewondert, brengt ons de andere bladzijde onverwachte beschouwingen
omtrent de Russische revolutie, met tal van vage en ronkende volzinnen over de
menschelijke verbroedering, de wereldvrede en dergelijke. Velen zullen dan ook
door dit boek ontgoocheld, sommigen geërgerd worden. En ik vind haar wel erg
typisch, de geschiedenis van de Russische studente, eene hartstochtelijke
bewonderaarster van France, en voor wie een bezoek aan den meester de vervulling
is van een harer schoonste droomen. Op een mooien dag schelt zij aan de deur der
villa en de huishoudster verzoekt haar even in de vestibule te wachten tot zij haar
meester heeft verwittigd. Wan-
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neer zij weerkeert om te melden dat de meester zijne jeugdige bezoekster met
genoegen zal ontvangen, is deze spoorloos verdwenen. Tevergeefs zoekt men het
huis af, zij is nergens te vinden. Later werd het raadsel opgelost: de naieve Russin
had gemeend dat de humanitaire schrijver, de vriend der vernederden en verdrukten,
een soort profeet was, die alle aardsche weelden versmadend, in eene eenvoudige
kluis leefde. Toen zij echter de weelde van France's woning zag, de talrijke
kunstwerken die haar versierden, en van welken verfijnden smaak de inrichting van
dit interieur getuigde, was zij, overtuigd dat dit alles des duivels was, verontwaardigd
en ontgoocheld weggeloopen. Ik begrijp dit volkomen en het verwondert mij dat de
meeste communisten, waaronder zoovele naieve menschen zijn, zich niet, evenals
deze studente, met verontwaardiging afwenden van den genialen scepticus, die blijk
geeft van zulke onlogische en ruime levensopvatting.
In elk geval, en in welken zin men ook het werk en den persoon van A. France
wenscht te interpreteeren, blijft dit boek een interessant document, al ware het slechts
om de savoureuze anecdoten die de meester er in vertelt en om die objectieve
mededeelingen waaruit blijkt dat d'Annunzio zich niet zoo erg vergiste wanneer hij
beweerde dat France iemand is ‘à qui tous les visages de la vérité et de l'erreur sourient
pareillement.’ Maar overigens, welk een aangenaam causeur, welk een delicieuse
kunstenaar!

Tristan Klingsor, Humoresques. Amiens, Librairie. E. Malfère. 1921.
Tristan Klingsor is een fantaisistisch dichter met een zeer persoonlijk accent. Hij
was dit reeds langen tijd vóór de jongere dichters in dit genre iets hadden gepubliceerd,
die jongeren die ik, alles wel beschouwd, boven hem verkies: een Tristan Derême,
een Pellerin.... Maar hij was toch een der eersten, die toen het Symbolisme een
overwegenden, zoo niet tyrannieken invloed uitoefende, het spoor volgden van den
geestigen Laforgue en den sentimenteelen Jammes.
Zijne poëzie is evenzeer met de objectieve naieveteit van Laforgue als met de
subjectieve naiëveteit van Jammes verwant. Zij houdt juist het evenwicht tusschen
deze twee uitersten: de acute ironie van den eerste en de langoureuze sentimentaliteit
van den tweede. Een gedicht van Klingsor is vaak niets meer dan een ironische
glimlach die eindigt in eene melancholische verzuchting. Soms is het niets anders
dan een ingehouden schaterlach van zotheid. Hij is een dichter die lustig door het
leven gaat, van alles geniet wat de aarde aan heerlijkheden bevat en soms van loutere
lust en vreugde aan 't zingen gaat. Zijn lied is niet altijd heel zuiver, de beteekenis
ervan niet erg diep, maar men voelt dat hij zich daarom niet in de eerste plaats
bekommert. Men voelt nochtans wel dat hij aan een onwederstaanbaren drang voldoet,
die hem tot zingen noopt. Hij kan voor vandaag weer verder leven. Morgen welt uit
zijn hart een ander lied, misschien schooner en zuiverder en dieper, misschien ook
even onvolmaakt als het vorige, maar altijd even oprecht, even menschelijk.
In zijne gedichten die niet veel meer zijn dan impressionnistische notities gebruikt
hij - en soms op zeer gelukkige wijze de zoogenaamden vrijen versvorm.
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Maar meestal doen zijne verzen - wat den vorm betreft - denken aan sommige
geestige, oude volksliederen. Zij zijn even spontaan en eenvoudig, vaak even geestig
en ondeugend. Ik ken dan ook maar één dichter, wiens verzen dezelfde vergelijking
oproepen: het is de tragische en hartstochtelijke Fagus. Tragisch is Klingsar echter
nooit, evenmin als hartstochtelijk. Hij is de beminnelijke epicurist die het genoten
geluk bezingt en wiens lied plots luid tot een schaterlach overslaat. Dit gebeurt
meestal wanneer zijne stem te beven begint van ingehouden ontroering. Ziehier welke
de toon is van dit ironisch-sentimenteele lied:
Prince, la rose d'avril peut
Refleurir au bord de la route
Et le ciel etre gris ou bleu:
Il ne passe qu'ânes qui broutent.
Le rossignol peut sangloter d'amour
Et quelqu'un peut chanter tour à tour
Sa peine, sa joie ou son doute:
Personne n'écoute.
Chacun me déboute:
Qui donc aurait cure
D'une bourse mince
Et d'un coeur obscur,
Hormis vous sans doute,
Prince?

René Maran, Batouala, Paris, Albin Michel.
De winnaar van den Goncourtprijs heeft, benevens de geldelijke belooning en den
verkoop van een vrij groot aantal exemplaren van zijn boek, het voordeel van eene
tijdelijke, zooniet blijvende notoriëteit. Men mag deze voordeelen gering achten.
Maar daar allen die belang stellen in de Fransche literatuur het zich tot een plicht
schijnen te rekenen van zulk bekroond werk kennis te nemen, is het misschien niet
overbodig eenige regelen te wijden - zoo mogelijk zonder zich door de mode en
zekere tijdelijke omstandigheden te laten beïnvloeden - aan een werk dat anders
wellicht onopgemerkt ware gebleven. Ik ben inderdaad overtuigd dat, zonder de
toekenning van den Goncourtprijs, dit werk niet meer van zich zou hebben doen
spreken dan eenig ander der honderden min of meer verdienstelijke boeken, die
jaarlijks het licht zien.
Op het omslag wordt dit boek genoemd ‘véritable roman nègre.’ Het is niet
onwaarschijnlijk dat de leden der academie Goncourt zich door die curiositeit hadden
laten innemen: een roman over negers geschreven door een neger. Maar dit lijkt mij,
van uit een literair oogpunt, op zijn minst een beetje vreemd. En ook wel eenigszins
kinderachtig. Maar daarbij wil ik niet stilstaan.
Zooals dit vaak het geval is, is ook dit boek, als roman betiteld, allerminst een
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roman. Het is niets meer dan eene episode uit het leven van een neger, eene episode
waarvan een schrijver als Maupassant eene novelle van een twintigtal bladzijden had
gemaakt. Voor het overige bestaat het uit beschrijvingen van de zeden en gewoonten
der negerstammen en van Afrikaansche landschappen. Daartegen heb ik eigenlijk
geen bezwaar, want met het zelfde onderwerp en dezelfde tafereelen zouden J. en J.
Tharaud wellicht een meesterwerk hebben gemaakt. Maar zij zouden het niet voor
een roman hebben doen doorgaan. In de voorrede beweert de schrijver dat hij in zijn
boek zoo objectief mogelijk het negerleven heeft uitgebeeld en dat hij vooralsnog
geen partij wenscht te kiezen in zake het negervraagstuk. Nochtans suggereert hij
het vermoeden dat de lezer hier tegenover een werk staat dat de wreedheid der
beschaving in het licht zal stellen. Waarvan echter uit het boek niets blijkt. De
objectiviteit van den schrijver heeft hier dus niets te maken. Die objectiviteit zou
alleen dan eenig belang kunnen hebben, wanneer in het boek over toestanden wordt
gesproken die den schrijver ertoe noopen partij te kiezen voor of tegen iemand of
iets. Maar beteekent objectiviteit bij het beschrijven van eene rudimentaire
negerpsychologie, een nachtelijk dansfeest, eene jacht?
Sommige dezer beschrijvingen zijn niet onverdienstelijk, zooals bijvoorbeeld die
van het opkomend onweder, maar zij zijn noch bijzonder plastisch, noch bijzonder
suggestief. Het hinderlijk gebruik van vreemde woorden waarvan latere romantici,
onder voorwendsel van lokale kleur, zulk misbruik maakten, komt deze beschrijvingen
niet ten goede. Steeds is er daarin spraak van bozobo's, voungbas, gogonas, m'balas,
mouron, bamara's, n'gapous, baba'ssos, dazos, enz. Wij kunnen wel ongeveer raden
wat die woorden beteekenen, maar ik vind dit literair procédé onuitstaanbaar.
Deze neger heeft de psychologie der negers niets duidelijker uitgebeeld dat
sommige ondekkingsreizigers die zich allerminst om litteratuur bekommerden.
Wensch ik bijzonderheden omtrent negervolken te vernemen, dan lees ik nog altijd
liever Door Afrika's donkere wildernissen van den goeden ouden Stanley.

La derniere lettre, Paris, Librairie. E. Flammarion.
Deze bloemlezing bevat den laatsten brief van eenige gesneuvelde Fransche soldaten,
geschreven eenige weken, eenige dagen, soms enkele uren of oogenblikken voor zij
den dood ingingen. Het spreekt van zelf dat alle kritiek hier zwijgen moet voor de
tragische majesteit van den dood. Maar in verband met die bloemlezingen mogen
eenige overwegingen worden gemaakt, die ook op literair gebied vruchtbaar kunnen
zijn.
Zoowel op maatschappelijk als op geestelijk gebied is de verscheidenheid van de
schrijvers dezer brieven zeer groot. Wij treffen er dichters onder en strenge
intellectueelen, gewone burgers, studenten, landlieden en bewoners van kleine
provinciesteden; hartstochtelijken, die met een kreet van schrijnenden weemoed van
het leven scheiden, mystieken, wier verlangen naar bovenaardsche zaligheden het
hart als een brand verteert, stugge positivisten die in alles berusten wat het
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lot hun brengt, kortom het is een galerij die alle soorten en schakeeringen van het
menschelijk gevoel en den menschelijken geest bevat. De eene spreekt over de
Grieksche grammatica die hij bestudeert, de andere over het huis dat hij heeft verlaten,
een derde drukt zijne tevredenheid uit dat het weder zoo voordeelig is geweest voor
den oogst. Die verscheidenheid stelt des te beter eene eenheid van hoogere orde in
het licht: het gevoel dat allen bezielt en waarin zij den moed putten en de kracht om
het offer te brengen van hun leven, de liefde voor hun land, hunne stad, hun dorp,
hun huis, het geloof dat het voorwerp dier liefde iets zeer kostbaar is. Idealisme ja,
maar idealisme ontbloeid uit den grond der werkelijkheid.
Is het aan dien staat van hoogere geestelijke vervoering te wijten dat deze brieven
ons zoozeer ontroeren, niet alleen door hun verheven toon, maar door hunne literaire
waarde, die nochtans zoo hoog boven alle literatuur staat? Dat is voor een groot deel
wel het geval. Maar er is, meen ik, nog eene andere reden. Op het oogenblik dat deze
jonge mannen hun laatsten brief schreven, had voor hen het meest dramatische uur
van hun leven geslagen: velen wisten dat zij den dood ingingen, dat er haast geen
kans was eraan te ontsnappen; anderen hadden het somber voorgevoel van hun einde,
allen hadden den dood voor oogen. En zij namen afscheid van hen die hun lief waren
en van het leven. Zij hadden dus iets te zeggen. Zelfs veel. Er bestond dus kans op
heel wat verwaterde sentimenteele literatuur, zou men meenen. Maar de
omstandigheden en de diepe ernst van het oogenblik leerden hun de twee dingen die
zelfs groote schrijvers slechts door strenge zelftucht bereiken: de beknoptheid en de
condensatie der gevoelens. Prachtige les van practische literatuur! Ik geloof dat dit
de reden is waarom een groot aantal dezer brieven alle hoedanigheden, die een
meesterstuk kenmerken, bezitten. Waar het hart spreekt en de gevoelens door de
omstandigheden worden beheerscht, klinkt vaak een toon van diepe menschelijkheid.
Nooit was de literaire vooropgezetheid aan een boek zoo vreemd als dit hier het geval
is. Desondanks bevat het bladzijden van eene epische grootheid. Desondanks? Neen,
daarom!
JAN VAN NIJLEN.

Max Brod, Heidentum, Christentum und Judentum, ein Bekenntnisbuch
2 dln. Kurt Wolff, München.
Men zal mij - schijnbaar zeer terecht - kunnen verwijten dat een bespreking van dit
werk niet in deze kroniek - een kroniek immers der Duitsche letterkunde - thuis
behoort. Een uiteenzetting van Brod's werk, evenals een bespreking van de arbeid
van een Keyserling, Spengler, Bloch, Pannwitz, Scheler, Friedländer en eenige
anderen zou hier eigenlijk niet op zijn plaats zijn.
Ik kan hier alleen op antwoorden dat werken als deze belangrijker zijn dan de
meeste romans, drama's en dichtwerken der moderne Duitschers - een feit, dat zeer
te betreuren is doch dat geconstateerd moet worden. Waar de toestand zóó is - waar
aan de eene kant een volkomen ontredderde - zij het dan ook vaak smartelijk-schoone
literatuur is - aan de andere kant enkele groote
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cultureel figuren, die een belanrijke geestelijk tegenwicht vormen, zoo meenen we
- vooral bij een kroniek der moderne Duitsche literatuur - deze werken niet
onbesproken te moeten laten. Ook Herman Bahr zegt in de ‘London Mercury’ waar
hij eveneens Brod's werk bespreekt: ‘Perhaps the ‘English reader of the letters from
Germany have sometimes wondered why I tell them so much about books of all
kinds and so little about actual poetry. Hardly a day passes without a new poem
appearing, The remarkable thing about the poems is that they are not poetry at all,
but they nevertheless reveal clearly the poet hidden behind them All the elemets of
poetry are there, but the poet is unable to work on them.
En komt ook niet Thomas Mann mij te hulp waar deze de door mij genoemde
werken besprekende zegt: ‘Wo wäre Deutschland heute - wo, wenn nicht hier in
diese Bücher?’
Ik geloof niet dat Max Brod in ons land veel gelezen wordt. Zijn beste romans als
‘Weiberwirtschaft’, ‘Tsechiches Dienstmädchen’ of ‘das grosze Wagnis’ kent men
hier bijna niet, alleen zijn laatste groote werk ‘Tycho Brahes Weg zur Gott’, de roman
van Kepler heeft hier eenigermate de aandacht op hem gevestigd, terwijl de dichter
Brod - een lyricus van vaak groote verdienste zoo goed als onopgemerkt bleef. Zijn
laatste werk zal hem echter ook in ons land wel meer onder de algemeene aandacht
doen vallen. Want wel is ‘Heidentum, Christentum und Judentum’ ondanks ontzaglijke
tekortkomingen één der belangrijkste werken die de Duitsche literatuur ons de laatste
jaren schonk een boek dat we waarschijnlijk wel als Brod's levenswerk moeten
beschouwen. Het is een werk van blijvende waarde dat met Spengler's werk met
Keyserlings' dagboek, en Bloch's ‘Geist der Utopie’ in één adem mag worden
genoemd. Het is natuurlijk ondoenlijk in een kroniek als deze uitvoerig op het werk
in te gaan daar het vele godsdienstig philosofische problemen behandelt waarvan
een critische bespreking vaak buiten mijn bereik ligt. Het is echter niet in de eerste
plaats - hoewel met groote wetenschappelijke kennis geschreven - een
wetenschappelijk werk (hiervoor is het trouwens ook nieto bjectief genoeg) doch
een ‘Bekenntnisbuch’ een boek van den dichter Max Brod. En als zoodanig mag het
hier worden besproken.
‘Die Erde wird von drei geistige Machten beherrscht vom Heidentum, Christentum
und Judentum’ aldus Brod in de aanvang van zijn werk waarin hij onmiddellijk op
opvallend kortzichtige wijze andere mogelijkheden buitensluit. Het eigenlijke
onderscheid tusschen deze drie acht hij slechts gelegen in de opvatting van het
aardsche en het hiernamaals. Alle drie gelooven aan een leven na den dood. Het
Heidendom vat het op als een gewone voortzetting van dit bestaan. Onder Heidendom
verstaat Brod overigens niet alleen de religie der Grieken en Romeinen doch ook de
moderne wereldbeschouwing de Renaissance Nietsche, Steiner (?) Ibsen, liberalisme,
Marxisme, monisme enz - qui se sont bien étonnés de se trouver ensemble. In naam
der ware religie - o innig goede en goedbedoelende Max Brod - tegen dit Heidendom
evenals tegen het consequente christendom te strijden vóór het Jodendom is het ideaal
van dit boek. Nu is echter het merkwaardige dat Brod in zijn boeiend betoog waar
hij het christendom dogmatiek verwijt enkel deze zijde er van naar voren haalt, en
het
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uitvoerig aan de hand van Calvijn en Augustinus aantoont, terwijl hij bij zijn
beschouwing van het Jodendom - o slimme zoon van uw volk - enkel de andere
waardevolle zijde belicht, terwijl hij de dogmatische zijde, die hier natuurlijk met
evenveel recht als bij het christendom kon worden vermeld - geheel onbesproken
laat. Dit is wel een zeer vreemde betoogtrant, die dan ook tot gevolg heeft dat zijn
betoog vaak in plaats van wijsgeerig - theologischspitsvondig wordt.
Het Heidendom - aldus Brod, heeft geen juiste voorstelling van de Genade en geen
waarachtig hiernamaals, het Christendom heeft een afkeer van elke natuurlijke drang:
het ontkent stelselmatig het aardsche en verlangt de oplossing in dienst der onzichtbare
wereld. De moderne mensch huldigt een ‘Amalgambildung’ van Heidendom en
Christendom en is wereldsch getint, doch blijft christelijk - hoewel het Christendom
principieel verlangen moet maar een rijk dat niet van deze wereld is. De Joodsche
godsdienst nu heeft - volgens Brod's diepzinnige uiteenzetting een natuurlijke
oplossing voor dit vraagstuk gevonden. Hij tracht dit door invoering van de begrippen
‘edel’ en ‘onedel ongeluk’ te bereiken. ‘Onedel’ is elk ongeluk dat opgeheven kan
worden als b.v. armoede of oorlog etc; dit roept in den mensch die zich hiervan
bewust is tevens verzet op. ‘Edel’ ongeluk daarentegen ontstaat uit het verlangen
van den begrensden zwakke mensch naar onbegrensdheid, wel is dan de mensch
ongelukkig doch zijn edel ongeluk is met een soort geluk verbonden en kan in
tegenstelling met ‘onedel’ ongeluk niet daar geld, hervorming of iets anders worden
opgeheven. Nietwaar, met deze gedachte, die Brod in zijn betoog dan verder uitwerkt
stijgt het boek bovenallerlei theologische strijdvragen uit en wordt het het werk van
den dichter, die dan eensklaps al zijn indeelingen en dogma's vergeet. Nu maakt de
Talmud (en deze alleen volgens Brod) onderscheid tusschen deze beide soorten
ongeluk, terwijl het Christendom ieder ongeluk als noodwendig, als ‘edel’ ongeluk
beschouwt en het Heidendom slechts ‘onedel’ ongeluk kent, de Joodsche godsdienst
erkent tegenover het ‘onedele’ ongeluk de wilsvrijheid als een goddelijk geschenk
en tegenover ‘edel’ ongeluk de godsgenade. De Jood erkent de gevaren van het
aardsche doch tracht ze te overwinnen. De uitspraak van Simon bar Jochai ‘Ons is
een wonder geschiedt, daarom wil ik een goede regel treffen’ zou dan volgens Brod
de Joodsche opvatting karakteriseeren. Uitvoerig houdt hij zich verder bezig met de
christelijke leer over de verlossing door Christus. De tegenwerping dat de Joden het
eigenlijk probleem (n.l. of Jezus de Messias en God's zoon geweest is) onverschillig
voorbij zouden zijn gegaan erkent Brod en hij schrijft: ‘ich weiche der religiösen
Frage so wenig aus, dasz ich um ihretwillen dieses ganze Buch geschrieben habe’.
Doch we zullen Brod bij de nadere behandeling van deze kwestie - waarbij hij als
uitgangspunt het bekende geschrift van Weltsch ‘Gnade und Freiheit’ neemt, niet
verder volgen. Want nu reeds valt deze bespreking buiten het kader dezer kroniek.
***
Brod's boek is naar de conceptie noch het werk van een geleerde noch van een groot
kunstenaar. Het is vaak zoowel haastig en slordig geschreven als onsamenhangend
doch op elke bladzijde voelen we de hevigbewogen geest van den
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dichter, zoodat dikwijls de onsamenhangendheid een charme wordt. Het boek treft
door de piëteit waarmede Brod het hoogste tracht te benaderen, door zijn prachtige
aanhalingen van oude wijze rabijnen door sommige innige autobiografische
bijzonderheden. Vooral door de prachtige reconstructie van het Hooglied - waarin
hij tracht de door elkaar geworpen verzen logisch te rangschikken - moet het boek
reeds ten zeerste worden geprezen. Het onderscheidt zich tevens van vele andere
werken op dit gebied doordat het geen verweerschrift is, doch een werk waarin het
om religie om de allerhoogste dingen gaat - zonder verdere onmiddellijke bijgedachte.
Zonderlinge dingen zegt Brod echter wanneer hij uitvoerig over Dante en
Kierkegaard te spreken komt. Vooral wat de schrijver over Dante's verhouding tot
Beatrice zegt is zeer zeker onjuist te noemen. Volgens hem zou deze verhouding een
onchristelijk karakter dragen en een voorbeeld zijn van de liefde zooals deze in het
Hooglied bezongen is daar ze Dante met vreugde en geluk vervult en niet - zooals
in de riddertijd aangenomen werd - met angstig deemoedig verlangen. Hier raakt
Brod toch werkelijk de kluts kwijt en voert hij zijn stelling van ‘edel’ en ‘onedel’
toch te ver door. Dante's verhouding tot Beatrice was immers in wezen typisch
Katholiek en is toch een voorbeeld van een Mariacultus. Brod echter schrijft dat
Dante weinig over God denkt: ‘durch Beatrice gelangt er zum Vater. Ja, es fehlt nicht
viel, so würde sie ihm zu Gottheit selbst’. Is dit niet onjuist? Of zou misschien volgens
Brod de Mariacultus in wezen ook van Joodsche oorsprong zijn? En is het ook geen
bewijs van zwakte dat Dante en Kierkegaard, Brod te hulp moeten komen bij zijn
verdediging van het Jodendom? Zeker echter heeft Brod op interessante en vaak zeer
origineele wijze zijn Jodendom verkondigt - al kunnen de argumenten ons niet
overtuigen. Zijn groote waarde echter houdt het boek door de vele diepzinnige
gedeelten - door de scheiding van ‘edel’ en ‘onedel’ ongeluk vooral - en de
reconstructie van het Hooglied waardoor het geloof ik van meer waarde is dan door
de vaak eenzijdige en dogmatische verdediging van den Zionist Brod. Want bovenal
is het een ‘Bekenntnisbuch’ van den dichter Brod.
Het is een boek van een groot en goed mensch, ontstaan uit een innige verlangen
te getuigen en Brod's naam zal in het vervolg - ondanks alle tekortkomingen - in één
adem met die van Buber worden genoemd. En - dit is waarlijk niet gering.

Thomas Mann's Rede und Antwort. I. Fischer, Berlin.
Lobet mich nicht denn es beschämt mich
Tadelt mîch nicht ich tue es selber
Nehmt es als ein Leben an.

Ongetwijfeld is dit boek een van de belangrijkste liieraire werken der laatste jaren
en werkelijk: een geschenk. Het bevat talrijke essays en artikelen waarvan enkeleals
b.v. ‘Friedrich und die grosze Koalition’ (oorspronkelijk bedoeld als onderdeel voor
een groot werk, dat hij naar wij hopen nog eens zal
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voltooien) - terecht reeds beroemd zijn. De bundel opent met een zeer fijn opstel:
‘Bilse und Ich’ behandelende de bekende kwestie of de auteur der ‘Buddenbrooks
zijn stof geheel en al aan de realiteit had ontleend en in dit werk hem bekende
personen en toestanden weergegeven. Geheel en al Thomas Mann is dit opstel, zeker
een der meest persoonlijke en voor de kennis van den schrijver meest belangrijke
essay, uit dit werk: ‘Drei Jahre schrieb ich an dem Buche, mit Mühund Treue. Und
war dan tief erstaunt als ich vernahm, dasz es in Lübeck Aufsehen und böses Blut
mache. Was hatte das wirkliche Lübeck von heute mit meinem in dreijährigen Arbeit
erbauten Werk zu tun? Dummheit... Wenn ich aus einer Sache einen Satz gemacht
habe - was hat die Sache noch mit dem Satz zu tun? Philisterei...’ Hij schrijft drie
opstellen over Fontane die hem wel na moet staan, over Carlyle's geschiedenis van
Frederik II (dat mijns inziens ten slotte toch meer is - ondanks wat Mann er in looft
dan: ‘ein Buch für Militare und Zivilisten, für Erwachsene und auch für gescheite
Knaben.’) Hij bewondert Wagner en Pfitzner en geeft in waardevolle woorden van
zijn bewondering blijk. Een essay over Chamisso toont ons hoe deze dichter meer
was dan enkel de schepper van ‘Peter Schlemil,’ een bespreking over een Russische
Anthologie is hem aanleiding waardevolle opmerkingen over Gogol en Puschkin te
maken. Zooals reeds gezegd, dit boek is zooals het voor ons ligt een der meest
waardevolle werken der laatste jaren. Wanneer we het eerbiedig overzien ontwaren
we een groote volledige persoonlijkheid een der grootsten die de Duitsche literatuur
momenteel bezit. Alles aan hem is tot synthese en volledigheid volgroeid. Thomas
Mann heeft deze tijd met al zijn kennis en wetenschappen aan zich voorbij laten
trekken, dit alles verwerkt zooals voor zijn groote gaven noodzakelijk was en staat
er thans als Meester boven. Hij is een persoonlijkheid: ‘de la ligneé de Goethe’ zooals
de Gourmont dit eens van Gide zeide. Hij bekommert zich niet om het vele en
oneindige, maar weet dat God ook in het kleine, en diepeigene tegenwoordig is.
Thomas Mann is bijna een cultuur op zichzelf. Op hem zijn toepasselijk de woorden
die Brandes in zijn nieuwe werk over Goethe1) schreef: ‘Er war ein Schöpfer in der
Schöpfung, eine Vernunft in der Allvernunft - eine Natur in der Allnatur, wie man
von einem Staat im Staate spricht.’
Er is echter ook een andere kant. Mann is in deze bundel ook de literator die een
‘Glückwunsch an einem Verleger’ schrijft die een open brief aan een anderen uitgever
publiceert, die in prijzende bewoordingen ten behoeve der Insel-Verslag een artikeltje
schrijft over de ‘Editiones Insulae’. Hij zou echter Thomas Mann niet zijn zoo hij
ook deze bladzijden niet in den bundel opgenomen had.2) Want zeer nauw hangt dit
alles met het diepste wezen van dezen kunstenaar samen, die buiten kunstenaar
bovenal ‘Bürger’ is,

1) Georg Brandes Goethe. Erich Reiss 1921, Berlin.
2) Het bevreemdt eenigzins dat Thomas Mann elke bladzijde die hij in den loop der tijden
neerschreef met zulk een pijnlijke volledigheid hier verzamelt in ‘Rede und Antwort’ dat
tevens het eerste deel vormt van de uitgave zijner verzamelde werken. En Thomas Mann is
naar ik meen nauwelijks vijftig. Heeft hij niet een geheel leven voor zich? Hij dringt ons zoo
- al gelooven we het niet geheel op pijnlijke wijze de gedachte op - dat hij bijna uitgeschreven
is en het belangrijkste gezegd heeft. Het heeft er zoo tenminste de schijn van. R.
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Burger in den zin als Goethe, Stifter, Potgieter burgers waren. Burger zooals ook Ku
Hung Ming hem verkondigt. Thomas Mann immers is een dier zeldzame
persoonlijkheden bij wie de bekende onderscheiding van Emil Lucka (die bij de
kunstenaars immers den ‘Mittelmensch’ en de ‘Tragische Mensch’ onderscheidde)
niet opgaat. Het diepst is dan ook misschien Robert Müller in het wezen van Mann
doorgedrongen toen hij schreef naar aanleiding van ‘der Tod in Venedig’: ‘Die
höchste Form des Menschen ist der Bürger; freilich nicht jener in liberalen, sondern
in heroischen und antiken Sinne, Aschenbach ist alle groszen Geisten, auch wie
Kierkegaard, dessen poetische Justiz des Heims und aller Heimnaturen Gerechtigheit
übt, ein Spieszbürger. Das Idyll paszt zum Heros, die Aufregung zum Schwachling.
Die Eigenschaften des groszen Dichters sind nicht die des Zigeuners sondern die des
Beamten.
Nieuwe generaties verrijzen thans, talrijke nieuwe namen worden thans in de
Duitsche letterkunde vernomen. Doch we weten het: veel van het verleden zal het
belangrijkste bestanddeel vormen bij het toekomstige. Thomas Mann ‘der Bürger’
doet ons dit nogmaals beseffen. Want de meeste moderne Duitschers vergeten dit
eene: ‘es gibt einen zweiten Konservatismus, eine Blutbestimmheit; jenzeits des
Gehirns Sie ist paradox und hat nicht nötig, im ihren kleinen Bekenntnissen ehrlich
und selbstquälerisch zu sein. Sie ist heroisch.’
Van deze heroiek geeft Thomas Mann's laatste werk ons weer een waardevol
bewijs.

Walter Calé. Een herdenking.
Het is goed en rechtvaardig, tevens noodig voor ons critisch inzicht in deze chaotische
tijden thans een zoo geniale persoonlijkheid te herdenken als Walter Calé*) den jongen
Joodschen dichter, die - was hij in leven gebleven en niet op zijn drie en twintigsten
jaar door zelfmoord omgekomen - dezer dagen 40 jaar zou zijn geworden. Het is
vooral bij de beoordeeling der moderne Duitsche literatuur van belang eens terug te
zien en na te gaan welk een geheel andere persoonlijkheid de moderne Duitsche
literator is geworden. Men kan dan tevens constateeren welk een groot kunstenaar
Walter Calé was - welk een goed en volledig mensch tevens, grooter en vollediger
ongetwijfeld dan de meeste modernen die op een vaak te veel in het oogloopende
wijze de tragiek van hun mensch-zijn exposeeren. Nu meer dan ooit bevatten Carlyle's
woorden uit zijn ‘Latter Day Pamphlets’ waarheid: Een groot regiment bevolkt de
breede weg die naar de Literatuur voert. Doch zeer verschillend zijn haar soldaten meer canaille dan regiment.’
Scherp valt het verschil tusschen Calé en de dichters van heden op, wanneer we
hooren hoe weinig waarde hij aan zijn verzen hechtte, hoe het laten drukken van
poëzie hem ondenkbaar leek. ‘Ziehst du dich vor anderen nackend aus’ waren dan
ook de woorden die hij hierover tot een zijner vrienden sprak. En de

*) Een waardevol opstel van Walter Calé bevat Gusta Landauer's nagelaten werk: ‘der werdende
Mensch’. Potsdam. G. Kiepenheuer 1921.
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generatie van thans? We hebben slechts de eerste de beste anthologie na te slaan om
te ervaren hoe allen - op bijna te opvallende, dikwijls gewilde wijze - hun erbarmelijke
naaktheid ten toon stellen ons hun verscheurde ziel doen kennen, ons deelgenoot
maken van de verwarring die in hen heerschend is. Slechts zelden zullen we een
schoon gedicht aantreffen, en een kunstenaar geniaal als Calé zullen we niet
ontmoeten.
Walter Calé zou - was hij blijven leven - zeker een der allergrootste figuren zijn
geworden, die misschien Büchner en Kleist nog zou hebben overtroffen. Zijn
‘Franciscus’ reeds geeft hem recht op een plaats naast deze beide grooten, terwijl hij
door zijn dagboekbladen - misschien het belangrijkste dat van hem overbleef door
de grootsche tragische vertwijfeling die er uit spreekt, aan Hebbel, vooral aan Otto
Weininger doet denken. Als Weininger is ook Calé zijn leven lang een eenzame
geweest. Zijn Franciscus komt tot de gedachte dat ‘das Leben so einsam ist, wie
keiner sich getraut es auszusprechen, auszudenken gar, er stürbe denn in seiner
nächsten Stunde.’ En wanneer Eusebius hem zachtkens langs zijn haren strijkt jubelt
hij: ‘So ist es gut - wie gut! Wie ist es gut zuletzt noch eines Kindes Kind zu sein! Sie wuszten's alle nicht: ein Kind war in mir - und rief und bat, sie möchten es erlösen,
- sie aber hörten nicht und wagten nicht, mir sacht das Haar zu streichen und die
Wange wie sie einander taten Tag und Tag - Ich hatt, ein armes ganz geringes Herz
- ich war ein Kind, sie alle wuszten 's nicht.’ Uit al zijn gedichten - uit zijn
romanfragment en dagboekbladen klinkt dit geluid.
Als Weininger leefde ook Calé het leven met een groote intensiteit. Intuitief wist
ook hij dat het einde spoedig komen zou. En voor dien tijd nog wilde hij zijn taak
volbrengen. Slechts groote dingen wilde hij tot stand brengen: hij voleindigt zijn
roman, zijn ‘Franciscus’.
Wel is het voor de Duitsche literatuur te betreuren dat hij zijn meeste werk eenige
dagen vóór zijn dood vernietigde: het grootste deel van zijn roman, zijn philosophische
studies, vele gedichten en talrijke fragmenten.
Het weinige echter dat we bezitten, is voldoende om hem altijd als een der meest
geniale dichters te blijven beschouwen die Duitschland aan het begin van deze eeuw
bezat. Zijn naam zal niet worden vergeten, ondanks de talrijke dichternamen van
thans, ondanks de velen die nog komen zullen. Steeds zal men zijn werk gedachtig
zijn en zijn werk lezende constateeren: so tönte zu Beginn des 20 Jahrhunderts eine
Stimmgabel der groszen Lyrik.’*)
Ook - bovenal misschien zal men zich zijn tragische persoonlijkheid blijven
herinneren, de geniale diepzinnige jonge denker die terzelfder tijd als Weininger
leefde - een jaar na hem eveneens een eind aan zijn leven maakte.
Als de denker van ‘Geslecht und Charakter’ heeft ook Calé - nadat hij zijn
meesterwerken vernietigd had - met een wanhopig tragische geste deze wereld
verlaten. Te groot was zijn twijfel aan eigen kracht, aan eigen begaafdheid. Zooals
Fritz Manthner in de inleiding tot zijn nagelaten werk, zeide:
‘Ihm fehlte nicht die Kraft, Gerichtstag zu halten über sich selbst. Ihm fehlte nur
die kalte Ruhe den Gerichtstag zu überleben.’

*) Nachgelassene Schriften ven Walter Calé, mit einem Vorwort von Fritz Manthner S. Fischer,
Berlin 1910.
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De laatste groote romanticus.
Büchner - Kleist - Calé.
Herdenken we hem ten slotte door een brief te citeeren die hij eens aan een vriendin
schreef en die hem nogmaals toont in al zijn geniale grootheid ‘Ich weisz jedoch -:
Wenn mich einer im tieffsten Grunde und für alle Zeit erkannt hat, dann musz er
mich mit seiner ganzen Liebe lieben; denn es ist nichts slechtes in mir und ein streben
nach dem groszen und eine Wahrhaftigheit der Liebe, wie in keinem, den ich nennen
könnte. Ich werde vielleicht Neues, vielleicht Wichtige zu sagen haben; es treibt in
mir von Gedanken und Bildern, und mein Blick haftet auf weiten groszen Zielen,
ich habe ehrlich um Wissen und Kunst gevungen und mich rein gehalten von der
niederziehenden Welt und bin ihr ferner und ferner und fremder geworden - es
geschah mit vieler Arbeit.’
NICO ROST.
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Literatuur
In de laaiende lente, door Dr J.L. Walch. J.M. Meulenhoff. Amsterdam
1921.
In de serie van Meulenhoffs ongemotiveerd kleine boekjes, zijn nu ook die aardige
feuilletons van Jan Walch opgenomen, die vroeger als ‘Praatjes in een laaiende lente’
in de Wereldkroniek verschenen. Hier zijn in den titel ‘Praatjes’ er afgevallen en
moest J.L. Walch met zijn dokterstitel prijken. Waarom? Het laatste is natuurlijk niet
erg, schoon men niet inziet wat het Dr met deze vertelsels te maken heeft. Doch het
gemis van de ‘Praatjes’ laat die ‘laaiende lente’ ineens onnoozel - algemeen en zonder
veel zin achter. Want het zijn inderdaad ‘Praatjes’, en wat meer zegt: causerietjes,
en wat meer zegt: soms heel fijne en suggestieve tafereeltjes van een verblijf in Italië,
in de vroeglente, in dat kleine ‘heilige’ stadje Assisi van Umbrie waar Sint Franciscus
geboren is, maar de luchtige, of mystieke of half-tragische gesprekjes van die
hôtelbevolking, - kennissen van een paar weken - vormen den bekoorlijk lossen band,
een beetje op de wijze der Oud-Italiaansche vertellings-cyclussen. Het komt mij voor
dat de auteur hier wonderwel geslaagd is in een literatuursoort, die den Hollander
anders niet ‘ligt’ en waarvoor wij zelfs geen woord hebben: nl. luchtig vertellen en
toch niet futiel zijn, ernstige dingen behandelen en toch niet zwaar of diepzinnig
worden, dus in één woord ‘causeeren’. Tegen den achtergrond van innig genoten
lentenatuurschoon in het gelukkig Italië en ‘en sordine’ begeleid door een verheven
gelukstemming van ontluikende geloofsvrede en zekerheid, geeft hier de schrijver
zijn beeldjes van menschen en dingen uit hôtel en klooster en stadje, en zijn talent
en stemming maken ze alle zonnig en geestig, lieflijk weemoedig of
onschuldig-dwaas. En houden hen altijd licht en ongewichtig, omdat zij toch, wel
beschouwd, eerder het accompagnement vormen tot den zwaarderen toon van mystisch
geluk, dien de schrijver hier en daar niet laten kon te doen doorklinken. En dan
gevoelt men wel het speciaal roomsche in het mystische en zelfs het roomsche zonder
het mystische, waar b.v. de schrijver erkent den greep van het
religieus-maatschappelijke te hebben gevoeld in een geval, tot nog toe door zijn
persoonlijk zede-gevoel alleen beheerscht. Ik bedoel waar hij van het mislukt uitstapje
van Miss Torman gewaagt. In datzelfde ‘Praatje’ vermeldt ook een eerbiedige noot,
dat de koning van Griekenland er een volmaakt imbeciele ‘verzameling van curiosa’
op nahoudt. Ziedaar reeds de beginnende en waarschijnlijk niet te vermijden gevaren
van zulk een Katholieke geloofssfeer, als men er zich verlangend en als dorstig tracht
in te leven. De persoonlijkheid boet men er misschien een beetje bij in. Maar.... men
wil denkelijk wel zoo en het zal bij momenten ongetwijfeld pleizierig zijn.
F.C.
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Diplomaten, Haagsche Roman, door Robert Saudek. Brusse's Uitg. Mpij.
Rotterdam 1921.
Er staat bij, dat het boek tegelijk in het Tjechisch, in het Duitsch en in het Italiaansch
verschijnt. Is dat niet om woest te benijden voor een Hollandschen auteur? Welk
geheim mag deze heer Saudek, die blijkbaar een Tjech van zijn landaard is, dan toch
wel bezitten, dat drie vertalers en drie uitgevers dadelijk bereid waren deze
pennevrucht verveelvoudigend alom te verspreiden? Als wij dat eens leeren konden,
zal menige arme romanschrijver hier verzuchten. Doch dat kunnen ‘wij’ hier nu
eenmaal niet. Die aardig, piquante bijzonderheden van het doen en drijven der
Haagsche vreemde gezantschappen, die zouden misschien nog wel ergens op te
speuren of desnoods bedriegelijk te verzinnen zijn. Maar de spannende,
aandachtboeiende, bekorende romantiek is hier nergens meer te vinden dan misschien
in de bioscopen. Doch dat is meest alleen het goedkoope soortje. Deze romantiek
echter is gedempt voornaam en, naar de eischen des tijds, met psychologie en een
zekere mate van realisme ingericht, zoodat wij, 20e eeuwers, met onze pretenties
van fijnigheid en scepticisme, haar, desnoods, openlijk erkennen kunnen, maar
intusschen heimelijk van haar eeuwige lagere menschelijkheid smullen. Dat heb ik
tenminste gedaan en bij die gelegenheid de schimmen van Samarow, Muhlbach,
Heimburg en zelfs van Marlitt mij voelen omzweven, terwijl ik mij terugdacht in
den verren tijd, toen ik die literatuur... ook wel niet geloofde, maar er mij aan
‘bedronk’ als aan een zoete likeur en na afloop een tijdlang suisebollend over de
wereld liep.
Het heeft nog denzelfden zoeten smaak en bijna denzelfden bedwelmenden invloed,
onbedorven als ik ben door schaarsch bioscoopbezoek. Een consessie aan den nieuwen
tijd in dit werk is echter, dat het niet zoo goed afloopt als men wel zou willen, en zij
elkaar niet krijgen. Vroeger kregen zij elkaar altijd, maar dat kon natuurlijk niet zoo
blijven. En hier harmonieerde dit ook trouwens niet met de Tjechische Volksziel,
dewelke wij uit dit boek leeren kennen als eenigermate mystisch en op graphologie
verzot. Verder weten wij nu, dat het Tjechische staatshoofd Masaryk eigenlijk de
eenige groote geest in het huidig Europa is, met Vaclav Krepela, maar die bestaat
misschien niet echt. De rest, al die Lloyd George's, Clemenceau's, Wilsons, Czernins,
zijn maar een zootje. Om van de Duitschers niet te spreken. En de oorlog was het
product van die paar tientallen ijdele militairen. Zoo leert de graphologie en Robert
Sandek, en men krijgt den indruk, dat zij beiden het ernstig meenen. De laatste schrijft
ook aardig Hollandsch voor een vreemdeling. Alleen in het begin ziet zijn boek er
erg vertaald uit, doch verderop wordt de taal net zoo grammaticaal onpersoonlijk als
van de meeste andere Hollandsche schrijvers. Zoo, alles te zamen, is het boek een
heel aardig na-oorlogs verschijnsel.
F.C.

M.J. Brusse. Rotterdamsche Zedeprenten. Brusse's Uitgev.-Mpij. 1921.
Deze ‘Prenten’, vroeger in de ‘Nieuwe Rotterd. Courant’ gepubliceerd, zijn nu een
fiksche, belangwekkende brochure geworden ter in- en voorlichting
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van een iegelijk, die in deze maatschappelijke zaken, of ook enkel maar in
Rotterdamsche zaken belang stelt. Het schijnt, dat de schrijver practisch met zijn
tentoonstelling van zedelijke ellende en de speciaal Rotterdamsche tekortkoming in
het lenigen daarvan, vrij veel bereikt heeft door zijn stadgenooten de oogen te openen
en, wat meer zegt, hun de hand in den zak te doen steken. Er begint nu waarschijnlijk
wat gedaan worden voor verwaarloosde en verlaten kinderen, voor ongehuwde
moeders met hun kroost, voor de vele minderjarige meisjes, die tengevolge van een
ongunstig milieu of hun persoonlijke neigingen al te spoedig in de prostitutie zouden
vervallen, omdat niemand zich hunner eenigszins durend en ernstig aantrekt. Zulk
een practisch resultaat van maatschappelijke voorzorg bereikt te hebben, is voor een
rechtgeaard journalist als de heer Brusse denkelijk al genoeg belooning van zijn
talent en moeite, zoodat hij wel van schrijversroem zal afzien. Het moet echter gezegd
worden, dat zijn boekje treffende karakteristieken geeft van het barbaarsch rommelige,
achterlijkruwe, primitief materialistische, dat de zakenstad Rotterdam eigen is, waar
nog alle cultuur, behalve die der ‘zaken’, schijnt te ontbreken.
Ietwat zwak wordt het geschrift, en het heeft daardoor ook al veel aanstoot verwekt,
als het zich op het gevaarlijk terrein der zedenwaardeering waagt, constateert dat ‘de
zeden’ achteruit gaan en zich veroorlooft te verklaren waardoor ‘de zeden’ achteruit
gaan. Het zijn die hoofdstukjes van de ‘Veranderde zeden’, ‘De Vrouwen in het
bedrijfsleven’ en ‘De Omgang der Geslachten’, waar meerendeels een oppervlakkige
beschouwingswijze aan het woord is, die in de vermeerderde vrouwelijke deelneming
in het zakenleven, in de meer behaagzieke vrouwenkleeding, verband houdend met
toenemende ‘weeldezucht’ of ‘lichtzinnigheid’, nu waarlijk den diepsten grond voor
zekere wijziging in de verhouding der geslachten meent te hebben gevonden.
Volmaakt onbewust, dat men ook hier mét uitingswijzen van een veel wijder
verschijnsel te doen heeft, terwijl het feit, dat de verdienstelijke chef der
Rotterdamsche Zedepolitie een man ‘van uitgesproken christelijke beginselen’ is,
ook al niet aan een meer inzichtige opvatting van het euvel der ‘zedeverbastering’
ten goede schijnt te komen. Wat als eigenaardig treft, is, dat nergens hier de man in
het geding gebracht wordt, als er van zedeverbastering spraak is. Dit teekent, ambtelijk
en journalistiek, de geheele manier van beschouwen en maakt het boekje voor den
algemeenen lezer veel minder waard.
Maar tenslotte was het den schrijver toch vooral om Rotterdam te doen.
F.C.

Albert Verwey. - Proza. Van Holkema & Warendorf en Em. Querido.
Amsterdam 1921.
Van de jubileumsuitgaaf, indertijd door het bijeenbrengen van een Verwey-fonds
mogelijk gemaakt, zijn thans bij de firma's Van Holkema & Warendorf en Em.
Querido drie deelen ‘Proza’ verschenen, en het lijkt niet meer dan gepast, nu reeds
te zeggen, dat het een degelijke uitgaaf is in, wat men zoo noemt ‘kloeke’
octavo-deelen, met Verwey's naam en initialen op het

Groot Nederland. Jaargang 20

500
tegelijk stemmig en deftig grijs van den omslag. Dan, van binnen, komen de zeer
behoorlijk, zij 't dan niet kunstzinnig fraai, bedrukte bladzijden, met duidelijke letter
en aangenaam breeden rand.
Ziedaar voorloopig alleen iets over het uiterlijk. Van den geest, die in dit lichaam
woont, kan uiteraard gezegd worden, dat het die van Albert Verwey is, en verder,
dat men niet zoozeer de ontwikkeling van dien geest in den tijd onder de oogen krijgt,
als wel wat die geest van zichzelven meent, dat zijn ontwikkeling, zijn alpha en
omega is. Aldus meldt ons reeds de dichter zelf in een voorrede, waar hij zich zelf
citeert in dezen zin: ‘Wie mijn geschriften aandachtig leest, zal inzien dat zij van
begin tot eind een verdediging zijn van het dichterschap’.. De stelling en ontplooiïng
dier gedachte als de kern zijns wezens hebben wij dus in het geheel van dit 10-deelig
Oeuvre tegemoet te zien. De karakteristiek en duiding van het dichterlijke, de
scheppende verbeelding in leven en maatschappij en daarmee de beteekenis van den
verbeeldings-schepper bij uitnemendheid, den dichter, ook voor het
gemeenschapsleven. Wie van Verwey zelfs maar weinig lazen, weten dat dit zijn
geliefde idee, zijn durende preoccopatie was, het dichterlijk element weer onderkend
en erkend, begrepen en gewaardeerd te zien in dit nuchtere Holland, waar het toch
aan verbeeldingskracht in zijn meest levende tijdvak niet ontbroken heeft. En het
moet hem een voldoening zijn deze zijn levens-idee nu overzichtelijk compleet en
afgesloten, in een behoorlijken vorm zijn landgenooten te kunnen aanbieden als de
uitkomst van èen geheelen menschenleeftijd van streven en denken.
Afgezien natuurlijk van al wat aan vernuftige onderscheiding en combinatie en
geestvolle uiteenzetting in de zoovele voortreffelijke afzonderlijke opstellen door
den dichter met kwistige hand is gestrooid, mag men ten opzichte dier algemeene
en saamvattende idee, hier als het princiep dezer uitgave gesteld, misschien een
schuchteren twijfel opperen of duiding en verdediging der scheppende verbeelding
in Holland wel zooveel druks noodig had. Ik meende eigenlijk, dat de besten onzer
geleerden en staatslied en aan de beteekenis, de macht en onmisbaarheid der
Verbeelding nooit in 't minst getwijfeld hadden. Doch de heer Alb. Verwey, tot wiens
specialiteit het inzicht in den publieken waardeeringsstand van het dichterlijke
ongetwijfeld behoort, kan ons in deze 10 deelen gewis van dwaling overtuigen en
zoo dienen wij, voor eén eindoordeel, eerst de voltooiïng dezer uitgaaf af te wachten.
En kunnen intusschen genieten van het vele belangrijke dat successievelijk geboden
wordt.
F.C.
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De beiaardier.
La vie est à monter et non pas à descendre.
(EMILE VERHAEREN).
DE DICHTER.
(onder het opstijgen der trappen).
Loopt nog een wending hooger op?
Diep ligt de grond beneden en als tot eindeloos stijgen hier
van trap tot trap op wrak plankier
de treden.
Mijn voeten gaan in dooven klop
langs planken op, die kraken....
mijn hand bij schokken tastend grijpt
de leuning die naar boven reikt
op enkle staken....
Bocht in, bocht uit, als een spiraal
in schemering verloren,
gaat boven mij het ijl getijg
der trappen opwaart in 't gezwijg
des torens.
De laagte gaapt; de hoogte, schoon
verborgen, lijkt nog veilig
bij 't diepe schouwen achterwaart het licht door 'd enkle ruiten staart
schijnheilig.
Daar, waar de steen vaag is verlicht
aan groene en gore kalken,
kleeft webbe aan webbe, draad bij draad
doorkruist 't geraamt der desolate balken.
Hoe hoog wel woont ge, beiaardier?
gij, stilte's koene koning?
Er leeft wellicht in duin en woud
geen vogel zelfs, die heeft gebouwd

Groot Nederland. Jaargang 20

502
zòò hoog haar woning.
Mijn hart bonst als de slinger, die,
wanneer ik staak en luister,
met hollen ‘tak’ de stilte breekt,
seconden na seconden spreekt
door 't duister.
Tot, als het tal is afgeteld
der eeuwig- eendre bonzen,
plots door 't geraas van rad op ràd-d'ren- er een slag valt- en lang na
blijft gonzen....
Vreemd! - en geen mensch beneden kent
dit eenzame bevinden zòò klonk na lang te zwijgen een woord
mij, of de zee bij nacht, of hoord'
ik in het bosch de winden.
Zoo riep een vogel in den vlucht
Langs 't grauwe land in 'd avond,
- de stilte sloot rondom haar kreet mijn hart was blij en tòch van leed
gehavend Maar hooger stijgen! schoon, hoe' moet
ik elke trede denken,
dat duizend, duizende onder mij,
nu, dezen klokslag gaan voorbij,
en aan wat zóo doet droomen mij
geen aandacht schenken;
dat, waar een galm van zwaar besef
breed boven hen bleef beven,
zoozeer verdoofd van stonden aan,
zij kunnen en willen niet verstaan,
maar langs zichzelve verder gaan
en over 't leven.
O beiaardier, maak licht! maak licht!
maak einde aan dit donker!
mijn hand vergist zich aan den wand
kraakt er een deur? aan welken kant?
of klonk er....
een rad, dat aan een rad verspringt,
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een schakel in den keten,
waaraan het plomp gewicht gestrekt
hangt in de schem'ring afgerekt
door zolders spleten?
Hei! beiaardier, maak licht, ik ben
alleen tot u gekomen....
omdat ik eindelijk verlang,
dat Uwe zwaardreunende zang
mij zou doorstroomen! DE BEIAARDIER.
Riep iemand door den toren op?
een stem was 't, die ik hoorde?
Is iemand daar?
(hij ontsluit de deur).

DE DICHTER.
.... Ja ik, ten spijt,
van deze rust als heiligheid
ìk was het die uw eenzaamheid
verstoorde.
Maar zwaar noem ik den weg, die voert
door duisternis en zwijgen
naar deze rustplaats, beiaardier!
DE BEIAARDIER.
Wie mij zoekt te bereiken hier,
mòet stijgen.
DE DICHTER.
(treedt op den omloop).
En dit is 't loon! A - als een schat
van kleuren is het land, de stad,
of ik haar nóoit heb liefgehad
schijnt zij mij tegen.
De daken vallen plooi na plooi
in kleur en in verlichten tooi,
O God, wat is de wereld mooi
hier allerwege!
DE BEIAARDIER.
of gij haar noòit hebt liefgehad
voorheen, doch nu voor 't éerst, de stad,
zòò blinkt z' u tegen -,
maar weet dat wàt gij mint op aard
U dan werd gansch geopenbaard
èn dubbel lief was, als ge 't waart
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ontstegen;
als uw verbeelding, hoog en ver
t' onweezlijk maakte en zuiverder.
DE DICHTER.
.... en dan de landen als een bed
van groen en grijs en violet
wijd naar de kimmen!
en dorpen midden bosch en wei
en zilver water tusschen bei
en torens, ver of nog nabij
als schimmen....
de vérte die tot verten wordt,
waar alle kleur in waas verdort,
en héél de aarde volgestort
van zonneschijn....!
O beiaardier, dit schouwen tot
geen grens van schoonheid is en slot,
zoo onder 't licht allèen van God,
moet zalig zijn.
DE BEIAARDIER.
Een uitgelaten vreugde is 't,
een lied te doen weerklinken,
als onze oogen droomend-wijd,
aandachtig in d' oneindigheid
verzinken;
zoo onbewust zal toon na toon
oneindig wòrden en zeldzaam schoon!
DE DICHTER.
Speel mij een lied, o beiaardier!
speel mij een lied, zòò zuiver,
dat, als ik weder dalen zal
ik 't medevoer naar overal!
Speel mij een lied, o beiaardier
Zoo, dat ik huiver DE BEIAARDIER.
Zeg, mij, wie zijt gij, vreemdeling
die mijn geheim wil deelen?
uw oogen blinken van geluk
dat tijdlijk is maar zekerlijk;
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doch weer uw mond en stem verraadt
een vraag, een kracht, die u verlaat,
zeg mij, wat zoekt gij vreemdeling,
opdat ik spele!
DE DICHTER.
Ik wenschte eenzaam als voorheen,
U sterker te verlaten Het is een wonder als men vindt
een mensch, die 't zelfde vreemde mint:
te blijven een verwonderd kind
in 's levens volle straten,
maar toch één, die het bitter kent,
wien het zijn leed heeft ingeprent
die t' nochtans wil beluisterend
gelukkig prijzen,
en, als het knellend hem omringt
te midden zijner vrijheid springt
en daaraan zich bedwelmend zingt,
zingt zich tot kracht een wijze.
DE BEIAARDIER.
....en hebt ge nooit geluisterd, hoe
ik stortte u mijn vreugde toe,
om al wat weiflend was en moe
te stalen?
en hoe mijn toonen als een schat
van witte vlindren op de stad
neer kwamen dalen?
of als een fijne regen hingen
de huizen langs in mijmeringen,
in rustig en betrouwend zingen,
in stijgen, vallen....
of hebt gij nimmer stil gestaan
één enkel oogwenk in dien waan
van mede, mede, medegaan
met allen?
DE DICHTER.
Ja eens.... het was een avond toen
het koren hoog stond en zwaar groen
de boomen overhingen,
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ik weet nog hoe voor t' eerst en goed
ik lief had, maar zòò zacht en zoet
.....ik kon wel zingen....
Ver achter koren, ros van zon,
speelde het fijne carillon
in ijle sprankelingen;
of dìt mij in een wereld spon
die k' nimmer kende.... het begon
in mìj te zingen.
Ik zong, en voor het eerst verzon
mijn hart een melodie, die won
en sterker werd en wijken kon
niet meer en vreemd - het was of ìk de zon
werd en mijn ziel een carillon
dat k' als ik hoorde, hooren kon
hèel ver en teer....
(na eenig zwijgen)

En jaren lang van eigen lied
vervuld, hoord ik uw zangen niet
meer tot mij nadren,
tot weer g' een dag met forsch en breed
galmend gezang mij heerlijk deed
doordavren....
De storm joeg woedend door de straat,
de enkle boomen, norsch en kwaad
bestonden barsch en obstinaat
der winden nukken....
de zwarte watren der kanalen
deden hun groote golven dalen
en rijzen en gestrekt vervalen
bij rukken.
Langs pleinen vluchtten hooge deunen
- er sloegen blinden onder kreunen - een ruit viel rinklend stuk door dreunen van uit een huis;
muurhoeken werden blad-bedanseld,
veel bladren in de lucht verkwanseld
en op de winden weggeranseld
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in zwaar geruisch.
En fel en razend in de lanen
néer viel de wind in duizend tranen....
en vinnig vlood hij langs de banen
der boomentoppen,
die nu gespitst en dan weer breeder,
hun armoe droegen weg en weder
- te pletter sloeg de regen neder in spitse droppen.
En boven alles stond de toren,
onzinnig vast als nooit te voren....
ge speeldet en het ging verloren
in het tumult;
tot, plotseling, of gij tarten wilde,
ge met een lied de wind doorrilde,
een lied, dat zwaar en driftig trilde
van ongeduld....
Soms was het even weg, een donder,
van wind dompelde het somber onder,
dan weer ontsteeg het als een wonder
van vasten galm....
en aldoor voller aldoor gaver
en aldoor luider en concaver,
klonk òp, als een metalen daver
uw psalm.
Dit was de dag, toen als belooning,
ik zwijgend opzag naar uw woning,
en wist u hoog en machtig koning,
o, beiaardier,
en sinds uw zege zòò benïjdde,
dat zij mij bond en tòch bevrijdde,
tot eindelijk mij verlangen leidde
naar hier DE BEIAARDIER.
Hoe heerlijk spreekt ge vreemdeling,
er welt diep een verteedering,
in mij, een zachte herinnering
aan vroeger tijden,
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toen 'k èven onwetend, èven jong,
dezelfde melodie nazong
en om hetzelfde doelwit dong
als U geleidde....
en als mijn lied U heeft ontroerd
dien avond, is het zacht gevoerd
uit schoonheid, die mij heeft ontroerd
terzelfder ure....
en onbewust aanbaden wij
éénzelfde vreugde, hemelvrij,
die eeuwig nu voor U en mij
zal duren!
DE DICHTER.
En schoon ik wèl Uw lied verloor,
t' was schijnbaar toch, maar leefde!.... hoor!
toch drong die fijne roepstem door
mijn woorden heen....
want onafscheidbaar was uw lied,
van zon en koren al zeide ik 't niet,
mijn zang, die d' Uwe niet verliet,
vloeid' in één schoon inéén.
DE BEIAARDIER.
Een reeks van visioenen gaat
voorbij mij deze stonde,
van dagen toen ik meer bezat
het leven nog als gìj aanbadt,
en deze bitt're sterkte hadt
nog niet gevonden....
een bloem, nog dicht en onontward,
een knop, die t' volle licht nog tart,
- de zon viel in haar zuiver hart ze gloeide Zoo was het leven, dat ik liet,
het vroeg niet en het klaagde niet,
het bloeide....
maar alle roeringen, den wind,
heeft het verlangd, heeft het bemind....
wie klaagt, wanneer hij welgezind
zòò kan verrukt zijn,
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En elken dag zijn ziel ontvouwt,
nog wijder en nòg meer vertrouwt,
tot hij van 't heil waarop hij bouwt,
zal weggerukt zijn Sinds zag ik alles vreemd en wreed,
mijn licht verdonkerde in leed,
ik zag, hoe men het liefste reet
aan stukken,
en wien t' geluk bereikbaar hing
gelijk een vrucht te grijpen hing,
diens hand trok zich terug - hij ging,
en dòrst niet plukken DE DICHTER.
Als deze mensch, o beiaardier,
kwam k' U mijn twijfel brengen,
en bad, dat k' weder opgericht,
òpbloeien zou naar Gods gezicht,
en gij mij met uw stèrker licht,
als mocht doorzengen DE BEIAARDIER.
Maar luister, als ik twijfelmoe,
mijn oogen sloot aandachtig toe
was 't of er toch - ik weet niet hoe
ik dit zal zeggen,
alsof er iemand niet om mij maar òverrijk van medelij....
zijn handen sterk en zacht op mij
deed nederleggen DE DICHTER.
En tot u stille woorden zei,
en op uw mond een zwijgen lei,
en fluister sprak ‘gedenk dan mij!
ik zal u geven....
DE BEIAARDIER.
.... een kracht, die alle kracht weerstaat,
die als bloesem opengaat,
die als een vlammend vuur ùitslaat
breed in het leven.
(na eenig zwijgen).
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En sinds verlangde ik hoog en ver
mijn klokken te doen klinken,
maar innig eenzaam, stil - alleen,
dwars door verzet en stormen heen
mijn vreugd' op allen, één voor één
nèer te doen zinken....
O in den nacht, voordat de storm,
joeg 's daags wild in de stad rondom,
had ik een droomgezicht, ik klom
weer in mijn toren,
en toen ik afzag van den trans,
lag hèel de stad in valschen glans
en scheen verloren.
Alleen een hooge molen stond,
op goud in den brutalen grond,
zijn wieken joegen gierend rond
en grijnsden voor de lucht,
en iedre wiekpunt was bezwaard
met goud, dat afviel nederwaart
bij iedren zwaai, naar vreemden aard zóó zwaaiden zij geducht Het volk liep saam als voor gebod,
- elk in zijn handen droeg zijn lot zwart stond het voor de deuren tot
in haar gewelf en boven alles kraakte en kreesch
de molen, en het kruis, dat rees
en tuimelde en gèen richting wees
dan naar zichzelf En groen en goud kaatste de schijn
der molen neder op het plein,
- op veel gezichten zag ik pijn
en haat om goud en ieder wierp zijn schatten neer
tusschen de steenen, die het weer
en niet meer wedergaven eer
ze waren ‘goud’.
Een breede straal van schijven spoot
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de lucht in, dat het stralen schoot er vochten velen - en sloegen dood
nèer in dien regen en het gerinkel en gedruisch
joeg hagelscherp langs huis na huis,
en spottend duikelde het kruis
dien waanzin tegen Er stond een man, die telde en woog
zijn ziel nam en ten molen vloog,
die haar als goud te barste spoog
uit breede monding,
en een geraas van staal op staal
weerkaatste òp tot duizend maal,
steeg als een walm uit den brutalen molenronding.
Ik zag een mensch, die door de stad,
een rijk devies gedragen had,
een schoone spreuk van liefde zat
rond hem als banden,
hij wierp een doek voor zijn gelaat,
en zeker, als een wijze daad,
ving hij het geld van zijn verraad
in beide handen!
Een ander zag ik rechtop gaan,
gewend het oog op God te slaan,
hij had het zijne wel-gedaan,
tot zalig sterven....
en zeker van zijn zalig slot
vervroegde hij zijn rijke lot,
hij gaf het prijs, in naam van God,
en zocht de scherven....
DE DICHTER.
O beiaardier houdt op, ik weet!
één schrilheid van tooneelen streed
voor mijn gelaat....
mijn oogen staken van den gloed....
met lange maskeren van bloed
zoo rood stonden de gevels
en langs hen dreven ros en roet
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zwart langzaam weg de nevels....
het plein lag dreigend en beladen
als van gejoel van maskeraden
.... een caroussel waar schreeuw en stoom
uitstijgt ter kermis, schril en loom....
(plotseling).
.... hoe was het einde van uw droom?
DE BEIAARDIER.
Ik heb het allerzachtste lied,
doen klinken door mijn diep verdriet
O God - zoo zong ik nimmer niet
- ik voelde een wonder maar klank na klank gleed als een bel
van kleuren in de lucht en snel
werd ze verbrijzeld in de hel
daaronder....
Een enkle zweefde door de stad misschien heeft één die lief gehad,
een kind, dat men verlaten had,
dat er om lachte....
en andren braken in den ruk
der wieken of aan de hoofden stuk,
of sprongen boven t' bitterlijk
verachten.
Maar toch - ik zong, en luider zwol
mijn lied en heel de lucht werd vol
van melodie, boven het dol
geraas der molen;
als sneeuw die aldoor dichter werd,
heb ik dien waanzin oversperd,
en al het goud werd oversterd
en lag verholen.
(peinzend)
Het was een wondervreemde droom
het goud gleed onderweg, een stroom
die vloeide tot den versten zoom
der aarde henen....
daar ging de zon in waaiers rood
ten onder en het stroomen vlood
in deze zee van kleuren dood
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die mee verdwenen......
DE DICHTER.
En bleef de molen zwijgend staan?
DE BEIAARDIER.
haar wieken wilden niet meer gaan
ze stortte in gruis....
maar als het eenig over toch
zag 'k in de lucht, ontwakend, nog
haar kruis....
DE DICHTER.
En daarin is uw droom vervlucht?
DE BEIAARDIER.
en 's morgens woei met zwaar gerucht
de wind over het land;
en gij waart luistrend aan den voet
des torens hoe dwars door t' verwoed
vermeestren toch met hoogen moed
mijn stem hield stand!
(hartstochtelijk).
Al gonsde door mijn toren zwaar
der storme n orakelend misbaar,
mijn klokken hingen hoog en klaar
en beierden en dreunden!
o, dìt was juichen! diep, voluit!
zij laaiden boven alles uit,
wàaiende vlammen van geluid - de beugels kreunden!
D'eentoon'ge donder van den storm
viel aan de muren, breed, enorm
ter wrake!
en t' beefde en brieschte door mijn kluis!
maar door den stortvloed van geruisch,
hielden mijn klokken streng en struisch
de wake....
en stònden als sterke paarden op,
ten weerstand met gebogen kop,
en draafden in daàvrenden galop
door alle straten..!!
en wijd verwaaide het gegons
der klep'len op het machtig brons,
door de belade n en barsch-bebonsde gaten! -
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DE DICHTER.
mijn beiaardier! mijn beiaardier!
mijn oogen duistren tranen!
o, dat is heerlijk, dit is macht!
Ja, ik geloof in Uwe kracht,
die onverzettelijk zuiver placht
een weg te banen. (zacht)
Maar voor wien nìet zoo sterk als gij
voor wien, als ik, het leven zij
te dragen, dwàrs door razernij
en waan?
DE BEIAARDIER.
Hij vrage God voor wien hij kniel'
(krachtig)
hij make een toren van zijn ziel!
en wake dat hem niets ontviel!
hij durve staan!
DE DICHTER.
En als men andere gaven vraagt
van hem dit leven?
zal hij verliezend wat hem wonk
en als zòò schoon voor oogen blonk,
zich andren geven?
en dalen van zijn hoog verwijl
en sterven voor een anders heil?
of blijven zingen?
of blijven zingen?
DE BEIAARDIER.
Ik zag in uwe oogen lang
àl deze vragen, kind maar ga, waar uwe ziel begeert
te leven en zich gelukkig vindt
ga, waar u sterke vreugd omwindt
die u te zingen leert!
Want rijker geven is er niet
dan brengen midden in verdriet
iets schoons, dat triomfeert Laat het aan velen gaan voorbij....
die duizenden, die onder mij
ons lied als hooge droomerij....
niet willen hooren...
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maar waak! dat niemand u ontsteelt
dien schat, waarvan gij milder deelt,
wanneer gij richt, (en schooner speelt)
uw ziel òp tot een toren....
DE DICHTER.
Speel dan een lied, o beiaardier!
speel dan een lied, zoò zuiver,
dat, als ik weder dalen zal
ik 't dragen zal naar overal.
Speel mij een lied, o beiaardier!
zòò - dat ik huiver....
DE BEIAARDIER.
(begint zacht te spelen).
En als ge weder woont beneê
o, voer mijn hoogen vrede mee,
en maak er harten sterker mee,
en leer hun luistren.
Zing hun uw schoonste wijzen voor
een leeuwrik, die in lucht te loor
juicht, tot een glimlach breke door
ondanks het duistre....
Zing, dat ondanks bekommernis,
te leven tòch gelukkig is,
voor wien aandachtig luistrend is
boven zijn pijn,
en wie naar schoonheid trachten wil,
zij klein en in zich zelve stil,
dat wie alleen verwachten wil
zal ziende zijn...
DE DICHTER.
(treedt weer op den trans).
En dat die donkre aarde, wijd
waar wij haar zien, is heerlijkheid,
en dat zij is oneindigheid
van weelde,
en met ons mede juìcht en klàagt
en wat wij zoeken in zich draagt! DE BEIAARDIER.
en niets ons weer voor alles vraagt,
wat zij ons deelde.
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DE DICHTER.
- Wijd leven! ik geloof in u!
open dan wijd mijn oogen!
O geef mij altijd ruimer zicht!
Roep wakker wat in sluimer ligt!
Doe van Uw geest bevlogen,
gelijk een zee, ruischend en wild,
naar licht en winden uitgetild
of blinkende en zacht berild
mij zijn bewogen.
(de klokken spelen, spelen).

Gorssel, Febr. 1922.
MARTIEN BEVERSLUIS.
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Doden met verlof.
Roman (Vervolg).
Zevende hoofdstuk.
Het was voor Rantzau en voor Forster een volkomen overrompeling geworden. Toen
het voorstel om Schwarz, Hesselmann, Fränkel, Jaroszynski en Schaupp tot leden
der speciale rechtbank te benoemen, door Seydl enkel werd toegelicht met de stroeve
mededeling dat dit volgens zijn mening de meest geschikte rechters waren voor het
door Rantzau verlangde speciale tribunaal ter berechting der samenzweerders - had
de president zijn buurman Forster vragend aangezien. Die begreep de ongesproken
vraag; haalde als antwoord de schouders op en schudde van neen. Dat laatste beduidde,
dat hij evenmin als Rantzau ooit van deze vijf mannen gehoord had.
Maar beider verstrakt gezicht was den drie aanhangers van Seydl in den Raad der
Volkskommissarissen het bewijs, dat Rantzau en Forster wel begrepen van welken
kant de wind opstak. Zowel ‘de Opbouwer’ als president Rantzau hadden gedaan
alsof geen der vijf genoemde mannen hun bekend was. Inderdaad kenden zij één der
namen maar al te goed.... die van ‘het zwarte beest’, zo als Aloys Rantzau hem
binnenskamers te noemen placht. En na dien enen naam kregen de andere namen
dadelik voor hen een bijsmaak, een verdachte bijsmaak, als ware er gif gemengd.
Forster verzocht met zware stem om uitvoeriger toelichting. Rantzau, die intussen
zijn voorzichtigheid en takt teruggevonden had, sloot er zich glimlachend bij aan,
trachtend zijn denken te verbergen door een geinteresseerd zoeken in zijn dossiers
naar een papier dat blijkbaar van overgroot belang was; hij had onderwijl het vreemde
vizioen van een donkere strakke spoorlijn waaraan - als op een landkaart - de door
Seydl genoemde namen als plaats-
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namen lagen: Schwarz, dan Hesselmann,.... eindelik Schaupp, - de tussenliggende
namen had Rantzau niet onthouden.
‘Ik kan er niets aan toevoegen,’ zei de langzame, koude stem van Seydl; hij keek
met opgetrokken wenkbrauwen en verwonderdgesperde ogen de anderen één voor
één aan. Dan na een kille stilte, met zijn bitse nadruk:
‘Het zijn mijn vertrouwensmannen; en 't zijn arbeiders; die in de massa zèlf lang
geen onbekenden zijn. Wie met de massa zelf weinig kontakt heeft, zal hun namen
wellicht niet kennen. De arbeiders en de soldaten kennen hen goed genoeg.’
Weer wachtte hij.
‘En overigens kan ik er alleen nog dit van zeggen....’ - fijn-sarkasties plooiden
zich de gladgeschoren lippen tot een verholen bitsheid - dat niet ik de man ben die
zich zo warm gemaakt heeft voor een speciale rechtbank voor Professor Berger,
Baron Bock en 't overige partijtje.’
Voor ieder die de figuren en de draden van het Sinzheimer marionettenspel kende,
lag er in elken zin van Seydl een heimelik uitgemepte striemslag. Hij Seydl, de
vertrouwde van de arbeidersmassa, - Forster de man die verbureaukratizeerd was en
alle voeling met het echte proletariaat had verloren.
Niet hij, Seydl, de man die op een speciale berechting had aangedrongen. Dat was
een houw naar den kant van president Rantzau. Ook in de wijze waarop de adellike
gevangenen werden genoemd stak nog een adder.... Ieder ander duidde ze aan naar
den hoofdschuldige: Turn und Taxis. Maar Seydl schoof den naam voorop van
Professor Berger, studiegenoot van Aloys Rantzau.
Alex Sturm vroeg het woord. Hoe meer Marti hem hoorde, hoe minder dit
zelfingenomen tiepe hem beviel. Zeker, Sturm was geestig; maar hij wist het. En de
opzettelike, precieuze, gelikte en dan plots weer ruwe manier waarop alles werd
gezegd, de smakeloze quasipopulaire vergelijkingen, de artiesten-pose in spreekstijl
en in houding - dat alles stond Marti steeds heftiger tegen. Er was een akelig gebrek
aan ernst, maar vooral aan oprechtheid in ieder woord van den gewezen cabarettier.
Ook nu speelde een behoefte aan scène-maken door zijn fraaigevormde volzinnen
heen. Hij had, als Heinrich Marti, zijn stem aan het voorstel van Seydl beloofd. Maar
vóór hij die belofte hield, wilde hij zich de luxe van een klein blijspel veroorloven,
door
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uitvoerig te betogen dat de vergadering zich nog zéér moest verheugen met dit vijftal,
want dat Seydl in abstracto het recht had, het perfekte recht: een voordracht in te
dienen waarop enkel soldaten van het acht en twintigste voorkwamen.
‘En wij om die voordracht te verwerpen,’ gromde Forster.
Toestemmend knikte alleen Flavio Gsell.
Brandt, Rantzau's sekretaris die achter hem zat, maakte aan het spel een einde,
door den president een briefje met een inlichting te reiken.
‘De vijf voorgestelden zijn allen soldaten en onderofficeren van het 28e.’
Rantzau las het voor zich, knikte even Brandt langzaam toe als om hem te
bedanken. De blondgrijze baard maskeerde de saamknijping der van woede bevende
lippen.
Sturm had zijn laatste puntigheid gelanceerd; hij lachte, enkele anderen lachten
ook. Gsell en Heinrich Marti vroegen tegelijk het woord. Doch inplaats van één
hunner het woord te geven, klonk een harde hamerslag door Rantzau's
stemmig-antieke werkkamer.
Rantzau nam zelf het woord, schijnbaar bedaard en als altijd beheerst; niemand
die iets van zijn ergernis bespeurde.. Hij was overtuigd dat Alex Sturm het spel van
opzettelike misleiding, door Seydl begonnen, had willen raffineren. Maar zijn mond
zei van dit alles niets. Hij zeide dat Sturm toen die sprak, natuurlik niet wist, dat de
voorgestelden in werkelikheid tot het 28e behoorden. Zijn fijne pijlen richtte hij
echter op Seydl, die met zulk een voorstel durfde komen, een voorslag die geheel
indruiste tegen al wat de vorige maal te goeder trouw was besloten. Forster, op wiens
grote gebruinde gezicht de verontwaardiging een bloedgolf tot onder de bruine
voorhoofdkrullen had gejaagd, had reeds twee maal om het woord verzocht, in de
mening dat Rantzau uitgesproken was. Doch deze bleef, telkens in andere woorden,
Seydl, diens gebrek aan goede trouw verwijten. Hij scheen op diens eergevoel te
willen werken om de voordracht te wijzigen. Forster schreef intussen vijf andere
namen op een papier, - blijkbaar zijn aanbeveling voor leden der rechtbank.
Toen de president uitgesproken was, vroegen hij en Seydl tegelijk het woord.
Daartussen door riep Vohsen:
‘Stemmen, stemmen! Al lang genoeg over gehaspeld! Stemmen!’
Heinrich Marti viel hem bij. Forster keek hem aan, met ogen die uitpuilden van
verwondering en scherp verwijt. Marti keek langs
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hem heen naar Rantzau, die Seydl duidelik maakte, dat den ander eerst het woord
toekwam.
Marti had willen spreken. Hij had willen verklaren waarom hij mèt Seydl meende,
dat er streng moest worden opgetreden. Hij had verder moeten zeggen, dat het een
vertrouwenskwestie was tegenover Seydl of déze aanbeveling van vijf werd
aangenomen of niet. En verder, verder had hij willen verklaren, moeten verklaren....
maar hoe als Rantzau en Forster op den man af hem vroegen: of hij met zijn
bemiddelings-voorstel van de vorige keer b e d o e l d had, een achterdeur voor Seydl
te openen?
Rantzau kende hem, Forster kende hem beter nog. Beiden zouden weten dat hij
loog; beiden wisten, dat hij de vorige maal hetzelfde gewild had als Rantzau, die
Marti's voorstel dadelik tot het zijne had gemaakt. Moest hij dan het omgekeerde
verklaren? Moest hij beweren dat het slimme gebruik nu door Seydl van zijn voorstel
gemaakt, hem ook verleden week al mogelik voorkwam?
Hij wist geen uitweg. De heftiger wordende debatten, schuurden en wreven langs
zijn klamme geest. Hij had wel willen uitschreeuwen, dat hij walgde van alle listen
en trucs, van alle geslepenen en alle politieke slimmelingen. Maar hij had zijn woord
gegeven, god-o-god hij had zijn woord gegeven. Straks moest hij stemmen op de
namen die Seydl en Schwarz en Thea hem hadden opgedrongen, straks moest hij
uitbrengen de beloofde stem die de schaal deed overslaan naar hun kant, - Rantzau,
Forster en hun vrienden ten spijt. Hij zweeg dus. Elk woord zou een leugen en een
list zijn geweest. Hij hunkerde naar het einde, naar de eindstemming, het inlossen
van zijn belofte aan Thea en de beide mannen; zo als een vader verlangt naar het
ogenblik dat hij zijn zoon ter dood moet brengen, wetend dat hij tegenover de hogere
macht die hem het beulenwerk opdroeg de nieteling is en dat hij breder adem zal
halen, eenmaal het ogenblik doorworsteld. Hij gaf er zich geen rekenschap van, dat
hij de oude schuld alleen voldoen kon, door een nieuwe, nog drukkender schuld aan
te gaan.
Forster had uitgesproken. Hij had gesproken zo als hij het woord kon voeren op
grote meetings, in laag-bulderende verontwaardiging. Gebrek aan goede trouw....
samenwerking haast onmogelik.... en nog enkele andere verwijten voor Seydl had
Marti opgevangen. Niet meer. Weer was daar de ongedurig-misnoegde roep van
Vohsen die op stemmen aandrong; en weer viel Marti hem bij.
Rantzau en Forster rekenden echter op een voorzetting van
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het debat; allereerst op een verdediging van Seydl tegen hun heftigverwijtende
aanvallen. Doch Seydl liet zich niet in het harnas jagen; geen trek van zijn bleek,
stroef gezicht verried enige emotie. Toen Rantzau hem ten slotte nadrukkelik vroeg
of hij nog het woord verlangde, keek hij den regerings-president onverschillig aan,
schudde langzaam ontkennend het hoofd en herhaalde Vohsen's verzoek:
‘Stemmen!’
Voor het laatst trachtte Rantzau, die tans begreep dat de hoofden in de vergadering
geteld waren, Seydl tot een antwoord te prikkelen. Forster las de namen van zijn
kandidaten voor. Het hielp alles niet. Er werd tot stemming overgegaan, alle
kandidaten van Seydl behaalden de meerderheid: vier stemmen tegenover drie op de
mannen van Forster.
Aloys Rantzau was er de man niet naar, om lang bij een nederlaag stil te staan.
De opgewektheid waarmee hij de volgende te behandelen zaak inleidde, zou geen
ogenblik doen vermoeden, dat deze man enkele minuten geleden had moeten boeten
voor eigen goed vertrouwen, had moeten bukken voor de list van een niemand
ontziende bestrijder.
Dadelik na het uitbrengen van zijn stem, voelde Marti berouw. Met alle innerlike
kracht poogde hij zich aan de greep van dit spijtgevoel te onttrekken. Al de geesten
die hem dien nacht op zijn kamer hadden bijgestaan - dien nacht dat bloedrood het
schijnsel van de maan op zijn raamkozijn lag - al die geesten van liefde tot het nieuwe
proletariese vaderland, afweer van elke samenzwering tegen de revolutie, riep hij
op. Met de grootste moeite volgde hij het verdere verloop ven de beraadslagingen.
Aldoor dwong hem het wagespoor van zijn denken naar de gedane zaak: het uitleveren
van de samenzweerders aan een rechtbank die door Seydl zó was samengesteld, dat
hij zeker kon zijn van een bloedvonnis. Was dit recht? Was dit recht doen? In het
half donker der hoge eikenhoutbetimmerde presidentskamer keek hij naar Vohsen:
zijn blik bleef rusten op deze nors-zwijgende arbeiderskop, waarin vroeg leed en
vroege achterstelling, bitsheid en jarenlange verongelijking lagen saamgevat. Wat
zou Vohsen antwoorden op de vraag of dit nu recht was?
‘Als zij de macht hadden, deden ze 't ons immers net eender. Of dacht je van niet?’
Ja; zó zou hij spreken.
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Twee weken later. De Meimaand was in machte zomerse dagen langzaam
doorgebloeid. Maar schrik lag over de felgeslagen daken en huizen van Sinzheim.
De vensters leken grote holle ogen: verbleekt keken de huizen en de ontstelde mensen
elkaar aan....
Aloys Rantzau was gevallen. Het pistoolschot van een samenzweerder had een
eind gemaakt aan zijn leven. De geest die zo vele andere geesten bond, Aloys Rantzau
die de éénheid simbolizeerde in de richtingen en gespletenheden der
arbeiders-republiek. De man die om zijn hoog bedoelen en om zijn martelaarschap
in oorlogstijd het vertrouwen had van de arbeiders, van gematigden en ongematigden,
en zelfs van een deel der intellektuele burgerij, - die man wàs niet meer.
Het woord van wijd en diep inzicht, dat alle makkers slechts waren: D o d e n m e t
Ve r l o f , - had zich aan hemzelf voltrokken.
Die den aanslag hadden beraamd en uitgevoerd wisten het beter dan ieder ander:
Rantzau was niet te vervangen. Forster had slechts vertrouwen bij een déél der
arbeiders, Seydl bij een ànder deel. Sturm werd niet ernstig genomen, Heinrich Marti
en Vohsen waren weinig bekend; Hellmuth, de voorzitter van den Centralen Raad,
was de enige die wel genoemd werd als zijn opvolger. Maar hij was jong, miste het
konstruktief-bindende, de gave zich snel in te werken in de moeilikheden; miste de
fijne oude takt, de kultuur van een Aloys Rantzau. Noch in de arbeidersraden, noch
in het leger, noch bij de ambtenaren was er een figuur die in Rantzau's schaduw kon
staan. Het was alsof het levende lijf dat heette: Sinzheim, met énen slag ware
onthoofd.
Om Rantzau's dood was de geheime vergadering met den Centralen Raad een dag
uitgesteld. Het was een spoedvergadering die besluiten moest: wapenstilstand en
onderhandelingen aan het front. Rantzau en Forster zouden het voorstel verdedigen;
nu Rantzau gevallen was, zou Forster het alleen moeten doen. Elk wist wat dat
betekende. Het voorstel zou worden teruggeschoven. Er zou misschien strijd komen,
heftige spanning der geesten; verhitte hoofden, koude harten.... de naam Rantzau als
wapen bij de voorvechters, - èn bij de tegenstanders.
Hoog stapelde in de laatste radeloze dagen zich de éne gebeurtenis op de andere;
langs de vervuilde asfaltstraten hoopte zich èen paniek-stemming op; rondom de
regeringsgebouwen waren de schrikkelike mitrailleurs op de hoeken der pleinen
verdubbeld, de bewakingsmanschappen bij dit grimmig-kleine geschut, waarvan
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het mondingsgat den mensen aankeek met de blik van een roofdier, waren
verdriedubbeld. De legerauto's jaagden schichtiger nog en nog meedogenlozer over
het verstrakte plein. Kranten mochten er niet meer op straat worden gevent; niet eens
Lilienfeld's ‘Blitz’, het orgaan van de regering.
Nog vóór de beslissende vergadering van de regering met den Centralen
ardeidersraad had plaats gehad, nog vóór Aloys Rantzau was begraven, had eensklaps
Forster zijn ontslag ingediend en Flavio Gsell had zijn voorbeeld gevolgd. Een nieuwe
slag in de nog bloedende wonde der jonge gemeenschap. De andere
volkskommissarissen wilden het wapenstilstandsvoorstel niet verdedigen. Sommigen
om niet zich bloot te stellen aan een zékere nederlaag, anderen omdat zij er tegen
waren.
In radeloosheid om het ineenstorten der macht, toch nog levend in de krampachtige
hoop dat Sinzheim's redding mogelik was, spande bij de fel-strijdvaardigen de Geest
van verweer en van dóórzetten-tot-het-alleruiterste zich tans straffer en straffer. Seydl
had nog het vertrouwen dier massa. Hij was de enige regeringspersoon naar wie nu
de macht toestroomde of scheen toe te stroomen. Het gezag gleed ieder uur sneller
af naar hem en naar de ruige mannen van het leger; maar ook daar hadden Trautwein
en zijn staf de onderdelen der troepen niet geheel meer in handen. Vele regimenten
vormden een zelfbewind, dat zich reeds een paar maal niet aan bevelen van hogerhand
had gestoord. De discipline verslapte de laatste dagen bedenkelik; desertie nam hand
over hand toe.
In den Centralen Raad deed Hellmuth wat hij kon om het vertrouwen van zijn
mensen te houden. Zij drongen en dwongen hem in hun verwrongen wanhoop en
gelen haat steeds heftiger en steeds wreder middelen op; middelen zo vers opgeborreld
uit vertwijfeld brein. Dag en nacht hadden arrestaties en huiszoekingen plaats, terwijl
men niet wist waar de gearresteerden op te sluiten en nauweliks hoe ze te eten te
geven.
Geslepen sensatie-geruchten doorsneden de stad, werden door tegenspraken
achterhaald of niet achterhaald: Berlijn zond plotseling hulp en viel het witte leger
voor Sinzheim in den rug aan. Forster zou dadelik na zijn aftreden gevlucht zijn;
Gsell was nergens te vinden, Sturm en Hellmuth waren over de grens ontsnapt. Het
was alles leugen. Wel waren er ambtenaren op de vlucht geslagen, bang voor de witte
terreur die op til scheen. Maar van de meer bekende
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en vooraanstaande figuren was alleen Lilienfeld onvindbaar. Hij had naar Saksen of
naar Pruisen de wijk genomen, vervloekt en veracht door de arbeiders van Sinzheim.
De voedselnood steeg steeds hoger. Half Mei stond alle verkeer vrijwel stil. Er
werden nog broodbons uitgereikt maar nergens was meer brood te krijgen; en zo als
het hiermee stond, zo ging het met alle levensmiddelen- en brandstofkaarten. De
belachelik lage prijzen waarvoor men bons en kaarten zonder schaamte te koop
aanbood, bewees het geringe vertrouwen der Sinzheimers, dat het de regering ooit
gelukken zou, alles weer op te bouwen naar een vast plan. Alleen in den sluikhandel
en in het leger was nog voedsel te krijgen. De rantsoenen der manschappen waren
zelfs een week geleden vermeerderd. Ingewijden en vijanden - en er scholen zelfs
vijanden onder de ingewijden - fluisterden, dat dit het gevolg was van broeiende
ontevredenheid onder de troepen. In den mond van anderen verzwaarde zich dat
woord tot muiterij. En weer dook op het schrikgerucht, dat Trautwein in wanhoop
een einde had gemaakt aan zijn leven.
Heinrich Marti was op zijn post gebleven. Het werd moeiliker, het werd de laatste
dagen zelfs onmogelik iets positiefs tot stand te brengen. Behalve de middelen om
al wat tot zijn zware taak behoorde te regelen, ontbrak hem nu ook de tijd er toe.
Want dag aan dag waren er vergaderingen geweest met afgevaardigden van
arbeidersraden of van den Centralen Raad over den politieken en militairen toestand.
Die laatste vergaderingen werden steeds stormachtiger, steeds wilder. De arbeiders
striemden de regering met hun verwijten en de overgebleven volkskommissarissen
antwoordden in geprikkelde verontwaardiging, dat de Centrale Raad dan maar andere
vertrouwensmannen moest aanwijzen. Na den dood van Rantzau en het aftreden van
Forster, wist de Centrale Raad zo min als iemand anders in Sinzheim wie die beiden
moest vervangen, en hij werd huiverig nog meer lege plaatsen uit te breken in den
regeringskring; te meer huiverig, omdat Werner Seydl, de figuur waarvan het meeste
kracht uitging, van alle overgeblevenen nog het ruimste vertrouwen bij de massa
genoot. Hij was het ook die Forster's plaats als leger-organisator had ingenomen.
Doch Seydl had dadelik het werk naar eigen inzicht verdeeld: hij liet Trautwein de
vrije hand aan het front en benoemde zichzelf tot kommandant der stad Sinzheim.
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Er gingen dagen voorbij, jachtige dagen, dat Marti Thea niet zag. Meest ontmoetten
zij elkaar 's avends in een café of bij haar tuis. Zij was stil en bleek geworden, zij
voelde het einde van Sinzheim naderen, maar verdrong telkens fel de aanvreting van
dit wrange sentiment; bijtende wrok daarover knaagde aan haar wezen. Nergens kon
zij heil of heul vinden: zij zwierf de stad door, als een straatdier, rusteloos, doelloos,
in stemmingen van woede of van overdreven strijdbaar optimisme, dwong zich dan
weer nerveus tot schrijven voor de krant; want die kwam na Lilienfeld's aftocht onder
haar leiding uit. Het blad verscheen laat, slecht opgemaakt, onduidelik gesteld, op
sommige dagen zelfs in het geheel niet.
Door Thea wist Marti wat er omging in de Universiteit. Bartold Schwarz had er
het kommando over vier honderd soldaten die in de zalen gelegerd waren en over
nog vier honderd anderen die waren ingekwartierd in een naburige markthal. Hij
voerde over deze achthonderd man een streng maar opgeschroefd bewind, vertoonde
zich zelden anders dan met een revolver in de rechterhand, liet op eigen gezag hotels
overvallen in het holst van den nacht, nam hamstervoorraden in beslag, liet alle gasten
vóorbrengen één voor één, en nam er een aantal gevangen onder beschuldiging van
kontra-revolutie en spionage. De gelukte aanslag op Rantzau en de langzame
inzakking van het front, hadden Schwarz nog radelozer, en vooral nog argwanender
gemaakt dan alle anderen, nog wantrouwender dan hij van nature reeds was. Seydl,
kalm gebleven maar nog enger verstroefd en verstrakt, wist het. Seydl wist ook, dat
hij het willekeurig optreden van Schwarz en zijn garde niet kon breidelen. Hij
probeerde - vergeefs - te remmen. Maar hij wist te goed, dat Schwarz ten slotte zich
tegen hèm zou keren en in staat was door zijn manschappen het volkskommissariaat
van landsverdediging te doen bezetten, wanneer Seydl hem niet de vrije hand liet.
Dit was ook Marti bekend: dat de universiteit eigenmachtig optrad. Doch hoe ver
dit wel ging, hield Seydl voor ieder ander zo veel mogelik verborgen. Hij bekende
niet graag zijn eigen onmacht. Marti voelde de laatste dagen telkens de vraag in zich
nijpen, hoe de behandeling zou zijn van Turn und Taxis en de zijnen. Zij werden nog
altijd daar, in de universiteit, gevangen gehouden. Na de arrestatie van Gravin von
Glayn in het Savoy-Hotel door een nachtelike patrouille van Schwarz, was hun aantal
tot zestien geklommen.
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‘Een gravin! Dat is een diamant in onze handen!’ had Bartold Schwarz dien nacht
geschamperd. Gezeten aan een groenbedekte tafel in den wintertuin van het hotel,
had hij de bevende van hun bed opgelichte gasten één voor één laten voorkomen.
Zó was het Heinrich Marti verteld. Hij voelde dat het zijn plicht was de universiteit
te bezoeken, het denkbeeld dat daar wellicht mensen werden mishandeld of gepijnigd,
liet hem geen rust. Hij stelde dat bezoek uit, van den ochtend op den middag; van
den middag op den avend. Eindelik dreven drie regels schrift van Gertrud Faucherre,
door dezelfde vrees gekweld, hem erheen; het was enkele dagen na Aloys Rantzau's
dood.
Het briefje was voor Marti te sterker aansporing geweest, omdat hij hoopte iets te
kunnen goedmaken van wat hij tegenover de gijzelaars had gedaan.
De op aanbeveling van Seydl benoemde bloedraad had nog vóór Rantzau's dood
twee zittingen gehouden, en kort daarop uitspraak gedaan: Turn und Taxis, Baron
Bock, Professor Berger en Gravin von Glayn waren ter dood veroordeeld; maar zij
zouden tevens als gijzelaar dienst doen: Het doodvonnis zou pas worden uitgevoerd
op bizonder bevel, en alleen als daartoe aanleiding bestond. De zaak der anderen
moest nog berecht worden, maar wanneer dat met den Fransen slag ging, evenals de
zaak der vier eersten, - zou de speciale rechtbank nog deze week haar werk hebben
volbracht.
Bij die gelegenheid was het ook geweest dat Schwarz om zijn gedurfde, arrogante
slimheid zich de gunst had weten te verwerven van de troepen in het
universiteitsgebouw. Een verzoek om hem kommandant te maken, was door haast
alle manschappen ondertekend; een deputatie soldaten had een auto gerequireerd en
was 's nachts naar het front gereisd om Trautwein's fiat. Toen Trautwein's goedkeuring
eronder stond, had Seydl niet durven weigeren. Hij had eveneens getekend, in der
haast op de meeting ter herdenking van Rantzau; op de met rouwfloers behangen
bestuurstafel die op het meetingpodium stond, had Werner Seydl even vóór hij het
woord kreeg, de benoeming van Schwarz tot kommandant van het 28e gesigneerd.
Het was stil in de zonnige stad, toen Marti naar het universiteitsgebouw stapte.
Een auto was, zelfs voor hèm, niet meer beschikbaar; zijn stappen klakten op het
asfalt. De straten lijnden links en rechts van hem, lagen in lege afwachting als in een
te vroegen morgen
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opgespalkt. De huizen hielden den adem in. Enkel de oude spits van Sankt Sebastian
deed vertrouwd. Zo naderde hij de universiteit.
Als een vervuilde, donkere kazerne zag het uitgewoonde gebouw er van binnen uit.
Modder en slaapstroo zwierven er over de gangen en trappen, waarlangs Marti het
bureau bereikte. De gejaagdheid, de ruzie- en scheldtoon die hij door heel het grote
drukbevolkte soldatenhuis heen had voelen trillen, plantte zich ook hier voort. Twee
officieren, die Marti wel eens in de Astoria had gezien, waren bezig een derde met
verwijten te overstelpen. Die laatste, met rood belopen ogen, riep telkens weer:
‘Dat lieg je! Dat lieg je!’ als enig antwoord. In een anderen hoek van het bureau
werd vergeefs gezocht naar papieren die er van nacht beslist geweest waren. Een
bureauschrijver leunde achterover, luisterde lui naar de grote ruzie. Twee anderen
schenen aan 't werk te zijn en rookten sigaretten.
Op Marti's vraag naar kommandant Schwarz, antwoordde de éne schrijver met
een schouderophalen; toen de ander:
‘Schwarz is er niet. Hesselmann heeft het kommando.’
Die, horend zijn naam noemen, keek op. Het was een lang, grof werkmanstiepe
met bruin-rossigen stoppelbaard, in slordige, veldgrijze uniform; kleine
officiersdistinktieven.
Boven de vuile kraag, links in de hals zag Marti een diepe inkerving: litteeken,
waarschijnlik in den groten oorlog opgelopen.
De twee bureauschrijvers begonnen te mompelen. De éen had Marti herkend, de
ander grinnikte iets over die knappe meid, die Schumacher.
‘Ik wou je wel even apart spreken,’ zei Marti tot Hesselmann.
Die maakte een onverschillig gebaar van wrevel.
‘Weinig tijd voor praatjes. De hele boel draait hier om je heen. Kwam je zeggen
dat ze d'r maar án moeten? Mij is het best, hoor! Moet je ze zien?’
Ineens zich omwendend naar de twistenden schreeuwde hij driftig:
‘Hou jullie je bekken toch! Of donder anders op. Hier vandaan! Vooruit! Hier
vandaan!’
Bedaarder, maar toch steeds schichtig en met een valsen, in 't nauw gejaagden trek
om de lippen, vroeg Hesselmann iets dat Marti in het rumoer niet verstond; vroeg
het toen nog eens: of Marti nog nieuws had van het front.
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‘We zijn hier op alles voorbereid. Als ze Sinzheim zouden binnentrekken, verdedigen
we de zaak hier als een front. Maar vóór die tijd gaan ze er aan! Kun je ons niet de
vrije hand geven met dat zoodje?’
Marti beet zich op de lippen.
‘Dat hoort immers niet bij mij tuis. Dat is Seydl's werk. Maar er is besloten dat
alleen op bizonder regeringsbevel er iets mag gebeuren met de veroordeelde
gevangenen.’
En met nadruk herhaalde hij nog eens:
‘Wil je daar goed aan denken, kameraad Hesselmann? Alleen op bizonder bevel
en alleen tegen veroordeelde mensen.’
‘Jawel, jawel, beste man,’ wrevelde Hesselmann. ‘God-nog-toe ik heb zo veel an
me kop. Als je ànders niks komt zeggen! Laat dat nu maar aan Schwarz en aan mij
over hoor. Saluut! Als je Schwarz spreken wil, hij komt van middag half één terug!’
Zo liet hij Heinrich Marti staan, draaide hem den rug toe, om zich te bemoeien
met de nog niet gebluste twist in den hoek van het bureau.
‘Wat jij?’ snauwde hij schichtig tot éen der drie soldaten, die achter hem stonden
en waarvan er éen hem al een paar maal bij de mouw had getrokken.
Marti hoorde den man iets mompelen tegen zijn kommandant van soldij.
‘Soldij? Wat soldij! Ik verdom het! Als ik soldij uitbetaal, lopen ze me allemaal
weg tot Maandagochtend. Van middag om vier uur voor de eerste vijf kompieën.
Andere vijf Maandag.’
‘Maar....’
‘Of je even aan de telefoon komt,’ riep éen der bureauschrijvers.
Met een vloek begaf Hesselmann zich naar het tafeltoestel, Marti zag nog even
zijn angstig-dierlike misdadigerskop zich buigen over de spreekhoorn, nam in zich
op het grof-ingekerfde hals-litteken, de ruige hand met de zwarte nagels, het schunnige
tatoueersel op de benedenarm; hij hoorde hem nog iets antwoorden in het toestel
van: ‘Doe ik niet op eigen gezag, doe ik niet zonder kameraad Schwarz - nee!’ Toen
verliet Marti het regimentsbureau.
Alles in dit vroeger zo heldere gebouw leek groezelig en donker, ondanks het
zonnige zomerweer daarbuiten. De ruiten gebruind van vuil, en waar ze kapot waren
met oude planken toegetimmerd; of zo maar smerig en gebroken gelaten. Als Marti
langzaam de gangen afliep en inkeek in de vroegere college- en seminaarzaaltjes,
zag hij
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op den grond de vergoorde kermisrotzooi der stroozakken waar het stroo uitpuilde,
oud en stinkend. De meeste soldaten stonden in groepjes, driftig maar met gedempte
stemmen te praten, als werd er een komplot gesmeed; enkelen lagen op de stroozakken
te luibakken of te slapen; in éen zaaltje zag hij hoe een vettig bleke soldaat met een
jonge vrouw op zijn stroozak in gesmoorde, hittige opwinding lag te stoeien. In den
gang kwam hij nog enkele vrouwen tegen, sommigen mèt, anderen zonder haar man
of haar jongen. De meesten zagen er brutaal-opzichtig uit als meiden, losgebarsten
uit een volksdanslokaal waar ze in een roes van steps en shimmy's en walsen de
vaalheid van het leven tarten. Eén met hoge blos, arrogante, zwarte filmogen en een
grote, opvallende broche van nagemaakte edelstenen, scheen hem te herkennen. Zij
bleef midden in den langen corridor staan, en draaide zich om, ten einde Marti op
haar gemak en met een spotlach na te kijken, - net zo lang tot het grijze trapportaal
zijn gestalte verdoezelde.
Nooit had Marti zo veel ongure, gemene soldatentronies in één gebouw bij elkaar
gezien. Dit leek een huis van broei en koortsachtig verderf, van benauwende
vergoring. De meesten hadden getekende en gevloekte koppen; er waren er bij wie
't aan te zien was, dat ze wegens afschuwelike zedelikheidsvergrijpen jarenlang door
een wraakgierige tijdgeest in tuchthuizen waren ingemetseld en pas door de rode
soldaten bevrijd om hun troepen te versterken. Op elke verdieping, op elken gang
passeerde Marti deze fluisterende, veldgrijze, saamklompende groepen; soms
versperden zij den doorloop naar de trappen en ruw-gehaast duwden dan
onderofficieren en officieren hen weg om te jachten van het bureau naar de
gevangenenkamers; vandaar naar buiten of naar de grauwe manschappenzalen.
Marti begreep dat er gepraat werd over de situatie aan het front en over den
politieken toestand; vooral ook over de kans op een nachteliken aanval der Witten
op het universiteitsgebouw. Die kans was niet gering. Ieder ogenblik kon het rode
leger aan het front ineenzakken en kon de vijand Sinzheim binnenrukken. Marti wist
het. Maar hij had het gevoel, alsof hier in alle portalen en lokalen werd
saamgespannen, alsof al die bleke en ongeschoren kerels, die in sommige donkere
hoeken de corridors door spuwen en op andere wijze hadden verpest, van plan waren
op dezelfde of op andere manier heel Sinzheim te besmeuren en te vergiftigen.
Behalve Hesselmann en de twee opgewonden officieren had hij nog geen bekend
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gezicht in het hele gebouw gezien, ofschoon hij toch vele soldaten en officieren in
Sinzheim van uiterlik kende. Beneden deed Marti de deur van de vroegere
docentenkamer open. Het vertrek was bijna intakt gelaten, werd blijkbaar gewoonlik
afgesloten. Er was een nachtelike vergadering geweest, want er hing een dikke vuile
lucht; in tafelkleed en tapijt hadden weggegooide sigaretten-endjes bruine gaten
gebrand; en op de tafel stonden lege sekt-flessen en glazen.
Het vervulde Marti met intense weerzin die nog wies, toen hij in een hoek een
smerige plas braaksel ontdekte.
Wie waren hier geweest? Zou Schwarz....? Hij zou er hem naar vragen; dàt in elk
geval.
In ergernis en walging verliet hij de kamer en begaf zich een verdieping lager. In
een officiersjas maar met gewone versleten burgerbroek zag hij, toen hij de trap naar
het souterrain afging den dwazen roodharigen kop van Meierhofer voorbij schemeren,
den man die hij op dezelfde plaats als student had toegesproken. In het bijna geheel
donkere souterrain was het stil en ledig. Voor één deur brandde een elektriese
peerlamp, stond een dubbele wachtpost.
‘Waf moest u hier?’
Marti maakte zich bekend en monsterde onderwijl de twee schildwachten. De éen
was een korte, oudere man met dichten baard; de andere had ogen die eigenaardig
glansden als donkere stenen, ogen waarvan de pupil door het gebruik van bella donna
leek verwijd. Iets gepoederds en behaagzieks lag over zijn jongensachtig wezen; zijn
lichaamsvormen die door het nauwsluitende verschoten uniform heenslankten, leken
die van eeen beroepsdanser in een obsceen nachtlokaal.
Marti vroeg hem of dit de cel was waar de adellike gevangenen zaten.
‘Nee,’ zei de jongen met gedienstige stem, terwijl hij het geweer in de linkerhand
nam en de kolf gemakkelik neerplantte bij den voet. ‘Hier liggen voorraden voor de
troep. Turn und Taxis en de rest hebben hier wel gezeten maar ze zijn vannacht
overgebracht naar de derde verdieping. Wou u ze zien?’
Marti knikte van nee.
‘Kameraad Seydl is ze wezen zien,’ lichtte de jongen in met een interessant
glimlachje. ‘Twee nachten geleden is hij gemaskerd de gevangenkamer
binnengegaan.’
‘Gemaskerd?’
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‘Ja, - om al dat gesmeek en al de scènes niet te hebben. Als ze hem herkend hadden,
- niet waar?’
‘Hoe is je naam?’
‘Mario Delaval. - Hier mijn kameraad is een Rus. Daar kan u niet veel mee praten.
Is 't waar dat ze tegen de muur gaan vandaag?’
Marti schrok, het was een ogenblik alsof hem de keel werd toegeknepen....
‘Iedereen zegt het. En als het van Schwarz afhangt.... Maar de soldaten doen 't niet
graag; de Russen zullen het wel moeten opknappen....’
Dan, bang zich versproken te hebben tegenover een regeringsman als Marti, liet
hij er haastig en met zijn zoetelike salon-glimlach op volgen:
‘Maar natuurlik, als 't je gekommandeerd wordt....’
Marti ging heen. Het kwam niet eens bij hem op zich af te vragen, hoe onder deze
ellendige bende van bleek gespuis dit voze, fijnvleierige, afwijkende kelnerstype
was verzeild geraakt. Hij voelde zich onrein, hij walgde van zich zelf, alsof die ander
hem met zijn te grote meisjeshanden fyziek had aangeraakt.
Met een flitsend voorgevoel van onheil en met de hel in het hart, verliet hij de
universiteit. De Sankt Sebastian bonsde twaalf. Hij wilde proberen Seydl te vinden.
Op het kommissariaat van Justitie was Seydl niet; op dat van Landsverdediging
evenmin. Pas tegen éen uur vond Marti hem bij Hellmuth in het bureau van den
Centralen Raad.
Seydl leek nog bleker dan anders. Zijn oogleden waren gezwollen als van iemand
die vele nachten slecht geslapen heeft. Hij had zich sinds Rantzau's dood aangewend
nog langzamer, bedaarder en doordringender te spreken, om daardoor zijn toenemende
zenuwachtigheid te onderdrukken en voor de buitenwereld geheel te verbergen.
‘Ik kan er niets aan doen,’ klonk het kil, toen Marti had uitgesproken. ‘Ik wéét dat
het in de universiteit een zoodje is en ik weet dat er gevaarlike, ontsnapte gevangenen
bij zijn. Maar ik kan er niets aan doen.’
Hellmuth keek bezorgd en ernstig voor zich uit, mengde zich niet in het gesprek.
‘Turn und Taxis en de anderen.... ik geloof niet, dat ze gevaar lopen. Er is een
bizonder bevel nodig om....’
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‘Jawel, dat weten we allemaal,’ heftigde Marti, ‘maar is dat bevel te wachten, ja of
nee. En als ze eens zònder dat bevel....’
Seydl schudde ontkennend het bleke hoofd.
‘Laten we elkaar vooral niet èrger opwinden dan strikt nodig is,’ klonk het met
een langzaamheid die onnatuurlik klonk en onnatuurlik was; maar die Marti enkel
uitgedacht leek om hèm te tergen. ‘En de dingen niet erger en sentimenteler
voorstellen dan ze zijn. Ik heb vandaag en gisteren tien keer de vraag gehad door de
telefoon: geef de vrije hand tegenover dat adelike kanaille. Ik heb tien keer nee
gezegd. Ze krijgen van mij de toestemming niet.’
Zijn stem klonk stelliger en luider; hij leek een ruiter die ineens weer vaster zat
in het zadel.
‘En of nu Hesselmann of Schwarz of Gabrilowitsch of een ander er om komt, - ik
geef geen bevel tot exekutie. Nu niet en nooit.’
Het was Marti of de benauwenis van het universiteitsgebouw van hem werd
afgelicht. Hij zag Seydl en den zwijgenden Hellmuth aan: in deze mannen was geen
bedrog.
‘In de kelder zaten ze als beesten. Ik heb gelast ze over te brengen naar behoorlike
arrestantenlokalen op de derde verdieping,’ hervatte Seydl.
‘Maar de stemming daarginds is zó, dat de soldaten ieder ogenblik voor eigen
rechter kunnen gaan spelen. Als we 't hier allemaal eens zijn,’ vervolgde Marti
heftig-aandringend, ‘dat ze niet gelyncht mogen worden, - wat kunnen we dan doen
om dat te beletten?’
Stilte stroefde in de kamer. Marti, het gelaat verhit van opwinding, zocht de ogen
van Hellmuth die afzijdig bleef staren; dan die van Werner Seydl, welke strak op
hem gericht bleven als waren ze verglaasd....
Het was de vraag, de kervende vraag die beiden, Hellmuth en Seydl, zonder 't
elkaar te bekennen, reeds twee dagen in zichzelf trachtten te onderdrukken. Nu eens
denkend, dat zulke uitersten wel niet gebeuren zouden, dan weer zichzelf verzoenend
met de schampere vertroosting dat er aan dat adelike verraderszoodje niets verbeurd
zou zijn.
Eindelik stond Seydl op, schonkte onverschillig met de schouders, draaide Marti
den rug toe en liep naar het raam:
‘Ik kan verder n i e t s doen. Ik ben verder machteloos. Als jij méér doen kunt,’
voegde hij er scherp-kregelig bij, ‘zonder dat het je zelf je kop kost, dan ga je je gang
maar.’
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Geërgerd over eigen onmacht, bleek van toorn op den man die de tere plek van die
machteloosheid had aangestipt, liep Werner Seydl het bureau uit.
De telefoon ging over, luidruchtig getril door Hellmuth's werkkamer. Die zette
vlug de schel af, luisterde niet. Dan zei hij en Marti hoorde de ontroering in zijn
stem:
‘Ik verwacht nog deze week de witte troepen in de stad. Er is wel.... ik zeg 't om
jou, hoor....’ Hij aarzelde. ‘Als je.... vluchten wilt, kameraad.... ik heb je altijd nogal
mogen lijden en.... 't kàn wèl....’
Marti schudde heftig van neen. Maar de ander, denkend dat Marti's ontkenning
sloeg op de mógelikheid van uitwijking, bevestigde nog eens:
‘Jawel, het kàn. Ik zelf doe het niet, zie je. Maar als jij wilt....’
‘Neen. Ik wil niet. Natuurlik niet,’ was het antwoord, kort en fel.
Zij zwegen weer beiden. Door het open raam, klonk het kanonnengedonder,
onafgebroken.
‘Vijftig kilometer,’ schatte Hellmuth halfluid. ‘Als ik je raden mag.... maar je
houdt niet erg van m'n raad, geloof ik?’
‘Zeg maar.’
‘Maak je niet zo druk over Turn und Taxis en die lui. Kom niemand aan boord
met menselik medelijden, rechtvaardigheid en zo. Je kunt 't hoogstens dáárop gooien:
dat je hun leven behouden wilt omdat ze als gijzelaars kunnen dienst doen. Dat is zo als je weet - ook de enige reden waarom Seydl ze niet afmaakt. Maak je er niet
dik over. Het zoodje is 't niet waard.... maar bovendien: we leven in een gespannen
tijd.... je maakt er je zèlf verdacht mee. Oppassen!’
‘Maar je màg toch niet dulden....’
Hellmuth's gezicht stond magerder, langer dan anders, zijn eerlike jongens-ogen
keken in die van den ander. Met den vinger wijzend op Marti, in een vreemde ernst
die deze niet van Hellmuth kende, herhaalde hij:
‘Ik heb je gewaarschuwd. Pas op.’
Tegen vier uur begaf Marti zich wéer naar de universiteit. Het briefje van Gertrud
Faucherre brandde hem in de zak. Gedurig, onder het geboenk der kanonnen door,
moest hij den aanhef van het briefje herhalen:
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‘Als ge i e t s hebt begrepen van wat ik dien avond zei over den god der
Barmhartigheid....’
Op straat werden bulletins verspreid. Successen van het rode leger. Marti wilde
ze niet lezen. Hij wist dat het grove en platte leugens waren.
Den god der barmhartigheid.... Die moest wel lijken op de zon, - zo dacht hij
verward - de zon die vandaag zo zomerig uit de kim gerezen was en schijnen ging
over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Seydl machteloos. Dat beduidde: de regering machteloos tegenover het leger.
Tegen de achthonderd man van de universiteit waagde Seydl het niet anderen te
stellen. Alle soldaten stonden aan het front, in Sinzheim zelf lagen er misschien twee
of drie duizend. Zodra de kontra-revolutie hoorde dat twee duizend man daarvan
gebruikt werd tegen de overige acht honderd, - zag zij haar kans schoon.... Die
achthonderd moesten gepaaid worden.
De enkelen die nog over waren van de regering, bleven aan het bewind bij de
gratie van het garnizoen. Kerels als Hesselmann, Schwarz, Gabrilowitsch zagen dat,
doorzagen de nieuwe verhoudingen en rekenden er hun voordeel uit. Maar Seydl,
maar Hellmuth en Sturm.... konden zij waarachtig niet anders doen dan afwachten
hoe de dingen in het universiteitsgebouw zouden lopen? Hij had Hellmuth nog
trachten over te halen met hem mee te gaan naar de universiteit. Door hun
aanwezigheid alléén al, zou wellicht het ergste worden voorkomen. Maar Hellmuth
was hoe langer hoe geslotener geworden en had voor de derde maal zijn raad herhaald:
voorzichtig te wezen.
Dicht bij de universiteit - het voorgevoel daar weer binnen te treden deed de
beklemming van den morgen opnieuw in hem opbreken - kwam Thea hem tegen.
Zij keek hem aan door haar wimpers, als donkere violen, fluweel; zodat Marti de
uitdrukking van haar gelaat niet kon raden.
‘Waar ga je heen?’
Marti zei het haar, zei ook waarvoor hij beducht was en hoe Hellmuth en Seydl
daarover dachten. Van Gertrud's briefje vertelde hij haar niet.
‘Ik kom er net vandaan.’
Haar stem klonk onverschillig, bijna luchtig.
‘Ik heb er zoveel bizonders niet gemerkt. 'k Zou er maar niet heengaan als ik jou
was.’
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‘Is Schwarz er?’
‘Ja.... nee, - ik weet 't eigenlik niet precies.’
Marti keek haar aan. Loog zij? En àls.... waarom loog zij dan?
Een vreemde raadsellach rimpelde haar mond; de fluwelige wimpers verborgen
nog aldoor haar gedachten. Eensklaps, zonder zich te storen aan de voorbijgangers,
trok zij hem aanhalig naar zich toe en fluisterde:
‘Je moest met mij meegaan, Heinrich. Toe.... Wij hebben elkaar in zó lang niet
gezien. Ik ben zenuwachtig zo als iedereen de laatste dagen. Ik heb zo'n behoefte je
eens rustig te spreken.... zo als die éne avend. Waarom kom je toch nooit jongen? Ik
heb vandaag zo naar je verlangd....’
‘Nu niet.... nu niet, Thea, Ik moet daarheen.... er gebeuren daar dingen....’
Thea keek hem aan, hij zag voor het eerst haar ogen, wijd als op een film. Zij had
bei zijn handen beetgepakt, keek groot hem aan als om zijn wil te bezweren, en
schudde met het hoofd van neen, aldoor van neen. Het was Marti een angstig vizioen
als uit een vervolgingsdroom, dit onbedekte hoofd met het kortgesneden dikke,
ravenzwarte haar, dat maar neen schudde, aldoor ontkennend bewoog. Eindelik sprak
zij weer, nog steeds hem aanstarend.
‘Niet daarheen gaan, Heinrich,’ klonk het hees. ‘Er gebeurt immers niets. Ik kom
er juist vandaan. En àls er wat gebeurde - wat doet het er toe. Aan zulken is niets
verloren. Toe Heini.... toe ga met mij mee.... Je weet net zo goed als ik.... 't Kon wel
eens voor 't laatste zijn en.... toe Heini.’
Haar stem snikte droog.
Zij voelden beiden dat vreemde mensen staan bleven, naar hen keken. Er waren
er misschien bij die hem al hadden herkend. Of haar. Om zich een houding te geven
stak Marti de hand in de zak en liep langzaam met Thea weg van de universiteit naar
een stillere plek. In de zak voelde hij het briefje van Gertrud Faucherre dat brandde
tussen zijn vingers.
Barmhartigheid.... schokte het in hem op.
In een wat stiller plantsoen sloeg hij de arm om haar heen.
‘Lieveling,’ troostte hij zacht. ‘Ik ben van avend bij je. Ik beloof het je Thea. Zeg
maar hoe laat en ik zal bij je zijn.’
Hij zocht haar ogen. Die waren niet betraand, zij hield ze weer half-gesloten en
keek somber naar de brede graslijst langs een kleinen zonnigen vijver.
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Zij schudde het hoofd.
‘Je moest nu meegaan, nu dadelik Heini. Toe jongen.... als je wèrkelik van mij
houdt, dan laat je mij niet alleen....’
Hij maakte zich langzaam los. Zijn lippen trilden en hij probeerde vergeefs zijn
stem vaster te laten klinken.
‘Nee Thea.... Ik m o e t daarheen. Van avend.... van avend ben ik bij je. Laat mij....
laat mij gaan.’
Vreemd-gespannen, vastbesloten het gezicht, maar de ogen bijna smekend, zag
zij hoe hij een stap achteruit deed, van haar vandaan.
‘Je doet.... doet n i e t s voor ze! Hoor je 't!’
Het klonk als een verknepen gil. Opeens waren haar ogen weer wijd-open in
verwildering.
‘Wat.... bedoel je?’
‘Je doet het niet!’
Het klonk half als een verbod half als een bede uit haar gesmoorde keel, hees en
heet.
‘We.... ze kunnen net niet verdragen. Blijf hier! We kunnen niets meer verdragen....
jou zeker niet!.... Pas op!’
Heinrich stond tegenover haar, rechtop, alle spieren van zijn lichaam krampachtig
gespannen. Het was alsof het kleine park golfde rondom hem. Doch hij drukte zich
de nagels in het vlees om de werkelikheid te hervinden.
‘Dat doet er niet toe.... Het moet,’ bracht hij met moeite eruit.
Kort en wezenloos knikte hij haar goedendag, wilde zich weghaasten. Zij liep hem
achterna, greep zijn arm, dwong hem nog eens stil te staan en haar aan te horen. In
nerveuze heftigheid met heeskrijsende stem bezwoer Thea hem nog eens, niet naar
de universiteit te gaan; eerst door smeekbeden, toen door verwijten.
‘Waarom doe je wat voor dat tuig? Waarom?! Als er wat met ze gebeurt, - hebben
ze 't dan niet verdiend? Wat moet je met dat schuim? Laat ze krepéren, laat ze
verrekken! Ik w i l niet dat je wat voor ze doet, ik w i l het niet, hoor je 't? Hóór je 't
Heinrich?’
‘Ze.... léven dus nog?’
Haar gezicht verwrong zich tot een grijns. Zij siste van woede om zijn medelijden,
huilde van opklimmende angst om hem te verliezen:
‘Wat kan j o u dat schelen? Wat heb jij te maken met die kerels. Blijf hier Heinrich,
blijf hier zeg ik je! Hoor je bij ons, hoor je nog bij mij? Heini! Heini!’
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Zij had zijn beide armen gegrepen, hield die omkneld en in de felle schrijning van
haar wanhoop, schudde zij hem alsof hij een kind was, dat tot rede moest worden
gebracht.
Weer maakte hij zich los, met zachten drang; lijkbleek zijn gezicht, de lippen
geperst, de ogen in wreed-verdwaasde staring.
‘Heini....!’
Haar angstkreet hoog-uitgegild, vervolgde hem toen hij van haar wegsnelde, hij
hoorde haar hese wanhoop nog in zijn oren toen hij de straten doorholde, die lagen
links en rechts voor hem opengespalkt; hij hoorde het nog, toen hij met koortstrillende
leden de trappen van de universiteit opstormde en het beklemmende grauwduister
van het gebouw hem opnam.
Hij liep dadelik door naar het bureau, maar vond er noch Schwarz, noch Hesselmann.
Niemand kon hem vertellen, waar zij waren. Er werd niet meer gewerkt op het bureau;
groepjes als dien ochtend op alle gangen en slaapzalen stonden nu ook hier; groepjes
soldaten en arbeiders, heftig pratend, wonden elkaar op door de schrik-berichten van
het front en uit de geestelike ontreddering der moegeranselde stad.
Er schoot hem niet anders over dan Schwarz te gaan zoeken, het hele
grauw-beklemmende gebouw door.
Uit een troepje op de korridor der eerste verdieping klonk het: ‘Marti, daar heb je
Marti!’
‘Die komt het bevel brengen!’
‘Eindelik!’
‘Snappen jullie eindelik hoe je 't mot aanpakken?’
Marti vroeg kortaf naar Bartold Schwarz.
‘Boven!’
Op de trap hoorde hij Schwarz' stem, luider, rauwer dan hij die ooit had gehoord.
‘Kan niet verdommen! Nee! - Wàt zeg je? Als zij 't niet doen dan laat ik het mijn
Russen doen.’
Schwarz kwam om den hoek. Hij was gekleed in versleten officiersuniform. De
halskraag stond slordig open, de zwartbestoppelde hals schraalde erdoor. Jachtiger,
nog wantrouwiger dan anders loerden zijn ogen onder de zware wenkbrauwen, in de
rechterhand droeg hij een revolver, waarmee hij dreigde, telkens weer.
Toen hij Marti gewaar werd, snelde hij op hem af en blafte hem toe:
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‘En?’
‘Ga mee. Ik moet je spreken.’
‘Niks nodig. Hier, onderteken dit maar, dan zijn we klaar.’
Zijn rechterhand graaide in de borstzak, haalde er een smoezelig bevelschrift uit
dat den regiments-kommandant de macht gaf met de gevangenen naar eigen
goedvinden te handelen.
‘Onderteken maar. Er staat in dat ik met mijn gevangenen doe wat nodig is,’ klonk
het bars.
Marti vouwde het papier dicht, gaf het Schwarz terug. In de enkele ogenblikken
die verlopen waren sinds de ontmoeting van beide mannen, had zich op den donkeren,
grijzen korridor een kleine groep gevormd van soldaten en burgers om hen heen.
Onbeschaamd keken de vuile tronies van het krijgsvolk hen aan; nieuwsgierig drongen
een paar vrouwen van achteren op. Eén der vrouwenkoppen lachte Marti toe tussen
andere hoofden door.... met afgrijzen zag hij dan opeens dat het geen vrouw was;
het was Mario Delaval, de schildwacht van van morgen.
‘We zullen daarover praten,’ - Marti keek Schwarz recht in de ogen - ‘maar niet
hier. Dat kan op het bureau gebeuren.’
‘Praten?’ schamperde Schwarz en keek den kring rond van de mannen en vrouwen
rondom hem. ‘Hebben jullie nog niet genoeg gepraat daar in 't gebouw?! Hier: zet
je naam. Of stuur anders Seydl als jij niet durft.’
Een zware, rauwe mannestem brulde eensklaps over alles heen.
‘Leg niet te kletsen over dat papiertje! D'r uit met die kerels, Schwarz! Tegen de
muur, moeten ze!’
‘Ja, ja! Tegen de muur!’ riepen de mannen rondom Schwarz.
Weer klonk de zware ruige basstem, die Marti nu herkende als die van kameraad
Gabrilowitsch:
‘Mannen! Van ochtend is uitgekomen dat gisteren twee van onze kerels aan het
front krijgsgevangenen gemaakt zijn en dat de witte schoeljes ze de ogen hebben
uitgestoken!’
Een kreet van gruwel en wraakgierigheid voer door de aanwassende menigte. Leed
wou heul en vond dat in wraak.
‘Tegen de muur! Tegen de muur!’ gilden de razende vrouwen. En weer stemden
de soldaten en burgers in:
‘Ja, ja! Tegen de muur!’
Marti klemde de tanden op elkaar, de troep drong sterker en sterker tegen hem en
Schwarz op. Nu of nooit moest hij een krampachtige
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poging doen, de toestand meester te blijven. Ineens vast en luid, zo dat hij schrok
van zichzelf, hoorde hij zijn eigen stem:
‘Kameraden! - Er zal gebeuren wat gebeuren moet! Laat dat over aan je
kommandant en aan de regering. Vertrouwt ons, zo als wij vertrouwen op jullie!’
Enkelen stemden in, en meteen pakte hij Schwarz bij den arm om hem mee te
krijgen naar het bureau en daar overleg te plegen. Deze liep met hem mee de trap af,
maar zij werden op den voet gevolgd door Gabrilowitsch, Meierhofer, Delaval en
de anderen die drongen rumoerend op rondom hen heen, zodat ze zich slechts
langzaam konden voortbewegen.
Nog vóór ze het bureau hadden bereikt, stormden anderen, een wild juichende en
jouwende bende soldaten de trap af. In hun midden hielden ze een zwart
slap-wegzakkend lichaam als van een dronken man, waarboven het doodsbleke
angstverwrongen gelaat van Prins Turn und Taxis.
Toen deed Heinrich Marti het enige wat hij doen kon. Hij deed met
onweerstaanbaren drang wat hem van binnen uit werd opgelegd: hij baande zich,
stompend met elbogen en vuisten, een weg naar den man die door de grauwe groep
werd voorggesleept en duwde heftig de soldaten van hem af.
‘Los! Laat los! Wie heeft daartoe bevel gegeven! Terug, terug naar de cel!’
Een ogenblik aarzelden de soldaten, een paar zochten met de ogen Bartold Schwarz
om te vragen, te vragen of....
Dan klonk plotseling de hoge, krankzinnige stem van Meierhofer:
‘Verrader! Knecht van Forster! Neem hèm d'r maar bij mannen! Verrader, gele
verrader!’
De stuwende, dringende, krijsende groep was groter en groter geworden. Sommigen
grepen naar het op den grond gezeulde lijf van Turn und Taxis, dat daar lag als een
verschopte zwarte zak, zij hesen het op, sleurden het verder met hen mee, langs de
brede treden van het vuildonkere trappenhuis. Maar anderen, geprikkeld door eigen
kreten en ruiende roepen van hun buren, grepen Heinrich Marti, den verrader, stuwden
hem op naar het holle trappengat onder schuimbleek schimpen en woest getier. Bij
instinkt stouwden en douwden zij hem in de richting die Turn was gegaan.
Doch vóór de sombere drom die Marti omvat hield, twee treden afwaarts was
gekanteld, vond hij de korte gestalte van den komman-
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dant met den revolver tegenover zich. Hij, Schwarz, probeerde zich verstaanbaar te
maken boven het woeste geraas en gekrijs uit; het gehoor der dichtsbijzijnden ving
schorre schilfers van zijn stem op, hen bevelend Marti naar de arrestlokalen boven
te brengen.
‘Boven! Boven!’ verstonden zij.
De anderen zagen alleen de geel-flikkerende dreiging der ogen en de stalen blinking
van het geduchte vuurwapen daar in de duistere spelonk van het trapgat. Instinktief
gehoorzaamde de troep, aan zijn gebaar, gewend als zij was zijn gebaar en woord
als wet te voelen; alles bewoog zich nu onder geschreeuw en gestomp naar boven.
Alleen twee bleke vrouwen maakten zich los uit het gedrang, stoven op Schwarz af,
in schuimende woede over zijn plotseling tegenbevel.
Marti zag de grauwe, verwoede koppen der mannen, en de grijns der wijven als
in een onwezenliken schemer om zijn gezicht dringen. Hij wilde iets zeggen, zocht
naar begrijpende ogen,... maar één stompte hem met zijn knie in de rug, wat hem
deed tuimelen tegen andere grauwe lijven. Vóór hij zich had opgericht, trof hem de
slag met een hard voorwerp op het verbijsterende hoofd, een slag die hem bijna het
bewustzijn deed verliezen. Hij voelde zich verdrinken, ondergaan in stormen van
gegier en gejouw.... tot hij, naar boven getrokken en gestompt door den dichten
mensendrom, een vertrek werd ingetrapt door een laatste kniestomp, onderin den
rug. De deur van het arrestlokaal viel achter hem in het slot: een daverslag door de
donkerholle bovenportalen van de universiteit.
Lang vóór Marti gegrepen was door de eigen troepen, reeds van twaalf uur 's middags
af, verdrongen zich op het grote binnenplein van het universiteitsgebouw drommen
van mannen en vrouwen die het geheim wisten van soldaten en van anderen. Het
was hun toegefluisterd op straat, in het café: dat ze er vandaag wel aan zouden gaan;
ze gingen er an, die adelike adders. Al een paar maal hadden soldaten het binnenplein
ontruimd met het praatje dat er vandaag niets te zien was; later met drang en met
geweld; ze kwamen telkens weer, dezelfden, misschien ook anderen, één grauwe,
zacht-rumoerende massa van mannen en vrouwen binnen de vervuilde
universiteitsmuren onder den staalblauwen zomerhemel.
Als ze op het bordes van de stenen trap die van het gebouw naar de binnenplaats
leidde, Hesselmann gewaar werden of de sombere
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kop van Bartold Schwarz, steeg er 'n enkele kreet uit de wachtenden op, van ‘Komen
ze haast!’ of ‘Maak ze maar kapot!’
In het gebouw werd het tegen vijf uur hoe langer hoe rumoeriger. Uit de wachtende
groepen barstte eindelik los wat al zo lang was bebroed en befluisterd:
‘Haal ze er uit! D'r uit met de stinkers!’ Het werd geroepen, wáár Schwarz of een
der officieren zich maar vertoonden. Schwarz was overal tegelijk, zijn wantrouwige
blik boorde door vensters en kieren van het gebouw, hij snauwde en schreeuwde zijn
bevelen links en rechts en dreigde telkens met den geladen revolver.
Twee maal was hij naar de wachtposten voor het arrestantenlokaal op de derde
verdieping gekomen en had hun toegehijgd, dat àls er wat gebeurde van nacht, eerst
de gijzelaars doodgeschoten moesten worden en dan alle lichten uit. Weg was hij
weer, schrik en beklemming achterlatend overal waar hij zich had vertoond.
Binnen het half uur was hij daar terug. Voor de derde maal, fluisterend:
‘Dus goed begrepen? En denk erom: in de kamer alleen met revolver schieten,
alléén met revolver!’
Beneden stonden soldaten op hem te wachten, die een sidderend, doodsbang man
in hun midden hadden.
‘Wat ben jij voor een schoft? Zeg op!’
‘Moser....’
‘Baron v o n Moser,’ verbeterde éen der mannen.
‘Daarnet gearresteerd op bevel van Hesselmann.’
‘Een vergissing....’ smeekte de kleine man met de aristokratiese fijne trekken en
deed een vertwijfelde poging tegen de dreiging dezer koolzwarte, argwanende ogen
in, beleefd te glimlachen.
‘Wàt vergissing!’ stoof Schwarz op. ‘Je gaat tegen de muur, grote smeerlap die je
bent! Fielt!’
‘Een vergissing...’ huilde de man weer, ‘'t kàn niet anders. Hier.... hier....’
‘Wat moet dat vod!’
‘Een bewijs van vrijspraak. Ik ben twee weken geleden voor het revolutie-tribunaal
verschenen en.... en vrijgesproken. Kijkt u maar.... hier, hier: de handtekening van
Keto Sturm, de broer van volkskommissaris Sturm.’
De doodsbeangste, hoge stem maakte Bartold Schwarz buiten zichzelf van witte
woede. De blauwe aren zwollen op in de donkere slapen.
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‘Het revolutie-tribunaal is opgedoekt!’ schreeuwde hij. ‘De verraders van dat tribunaal
jaag ik allemaal een kogel door de kop! Net zo goed als jou en je soort! Schoft!!’
Razend geworden door de taal waarmee hij zichzelf had opgehitst, dreigde hij
onder het spreken den sidderenden man die op de knieën was gevallen, telkens met
de geladen revolver: stak dan opeens het wapen tussen zijn koppel, greep den baron
bij de schouders en kwakte hem tegen de muur dat het hoofd er tegen bonsde met
doffenslag.
Opgelucht door deze uitbraak van kracht, snelde Schwarz naar het bureau, zonder
verder naar den ongelukkige om te kijken.
Even voor Marti hem tegenkwam op de trap, waren er voor de derde keer arbeiders
naar hem toegestormd met het wilde verhaal van de mishandelingen der Witten aan
het front, gisteren gepleegd. Dat moest gewroken worden. De gijzelaars moesten
eruit en aan de muur.
‘Wachten!’ had hij gebruld. ‘Wachten tot i k het bevel geef!’
En weer dreigde hij met het wapen en vloekte den bureau-schrijver uit die
tevergeefs probeerde telefoonverbinding te krijgen met Seydl. Ook de militaire auto
die Seydl moest afhalen en naar de universiteit brengen, was na een vol uur
onverrichterzake terug gekomen. Seydl was niet te vinden.
Intussen hadden andere soldaten dreigend op betaling van de soldij aangedrongen.
Met het praatje dat er niemand meer over bleef voor de exekutie, lieten zij zich zich
niet langer afschepen. Zij drongen dàn om Hesselman, dan om Schwarz heen en
eisten hun geld. Een paar maal wist Schwarz het te winnen door vloeken, snauwen
en dreigen. Doch eindelik had hem Hesselmann overgehaald op het bureau de
betaaltafel klaar te zetten.
‘Dat zijn net m'n beste schutters!’ had Schwarz geroepen, toen de eerste vijf
soldaten hun geld uitbetaald kregen. ‘Zijn jullie goed op de rompschijf?’
De mannen haalden de schouders op, onverschillig, en streken hun geld van de
tafel. Zij begrepen wat hij zeggen wilde.
‘'t Kan mij niet schelen,’ antwoordde eindelik de jongste, die er uitzag als een
lang-uitgeschoten Parijse apache, slierende lok over het lage voorhoofd. ‘Maar ze
hun papieren afnemen, dat verdom ik. Ik raak geen dooien an.’
‘Dat kan 'n ander doen. En anders vooraf. Als jij maar schiet. Hier blijven’;
kommandeerde Schwarz.
Hij had toch nog moeite tien man voor het werk bijeen te krijgen.
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De meesten gingen niet het gebouw uit toen ze hun geld hadden opgestreken, maar
bleven praten, omhangen, of voegden zich bij de wachtenden op het plein, want in
heel de gespannen atmosfeer was voelbaar, dat het nu gebeuren ging.
‘Haal ze er nou maar uit,’ schorde een stem op den korridor. ‘Schwarz heeft de
mannen al aangewezen.’
‘Nee, hij wil wachten op Seydl.’
‘Wat Seydl? Die is nergens te vinden. Zeker d'r van door.’
‘Dat lieg je! Vuile leugens!’
‘Waar is-t-ie dan? Nou zeg op: waar is-t-ie? Ik ben toch zelf mee geweest met de
auto.’
‘Marti is hier. Hij heeft naar Schwarz gevraagd.’
‘Knecht van Forster, - daar hèb je wat an! Die durft toch geen toestemming te
geven.’
‘Vuile verrader net als Forster zelf.’
‘Die durft toch niet.’
‘En jij durft niet te schieten.’
‘Wie zegt dat? Wat wou je van me? Hè?! Ik heb ze aan 't front wel an me bajonet
geregen en ze met m'n hak d'r weer afgetrapt, as ze niet los wouen.’
De stemmen ruzieden over en weer; ze roesden in de vaalheid der halfduistere
gangen over en weer. Geldtafel in het bureau was aan kant geschoven. Er hing een
dikke bedorven mensenlucht, die er niet meer uit wilde, al liet het openslaande raam
den zomer in.
‘Hij staat op de trap met Schwarz te praten!’ gilde een vrouwenstem op den gang
vóor het bureau.
‘Wie? Marti?’
‘Hij verdomt 't. Hij wil niet tekenen.’
‘Zwitserse rotvent. Laten ze 't zoodje d'r toch uithalen en hem d'r bij doen!’
‘Ja, haal ze d'r uit!
‘En hij d'r bij! Marti d'r bij.’
‘Ze zijn d'r al uitgehaald! Daar komen ze! Daar komen ze!!!’
Onder gehuil en gejuich stroomde opeens het bureau leeg, vlood de grauwe golf
den gang op. De drom opdringend en tekkelend tegen andere troepjes, posteerde zich
bij den hoek van de trap. Men zag eerst het gesleurde lijf van Prins Turn und Taxis
langs komen en toen - tot veler verbazing - Heinrich Marti, die gearresteerd door zes
soldaten naar boven werd gebracht.
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‘Hè? Waar brengen ze hem naar toe?’
‘Waar die tuis hoort. Straks gaat-ie d'r ook an.’
‘Waarom nou niet?’
‘Schwarz heeft zó gedaan; naar boven gewezen.’
‘Bah! Ze hadden 'm naar beneden moeten brengen, tegen den muur.’
‘Ga mee Anna! Anna! Ga mee. Naar het bureau! Daar kijk je uit op het plein!’
Hun gezichten, als wrede maskers saamgeknepen in bleek-gejaagde begeerte, zo
holde de troep vrouwen en mannen die uit het bureau waren gekomen weer daarheen
terug, elkander duwend, dringend, tekkelend en stompend om de eerste te zijn en
een goede plaats vóóraan het raam van hun buurlui af te knellen. Enkelen bleven
achter om op de trap ook de andere gijzelaars te zien voorbijsleuren en dan pas naar
het bureauraam te hollen.
‘Marti komt ook. Die gaat straks óók er an!’
‘Wat? Kameraad Marti?’
‘Mooi stuk kameraad! Eén van de vuilste verraders van de hele gele regering!’
‘Je liegt het! Hij komt niet.’
‘Hij komt wèl! Ik heb zelf gezien dat-ie meegetrokken werd door Krauss en
Meierhofer.’
‘Naar boven!’
‘Nee naar beneden!’
‘Naar boven!’
‘Stil toch, ik kan niks zien.’
‘D'r is niks te zien.’
‘Daar komen ze!’
‘De voorste is de Prins, kijk hem tegenspartelen, Haha!’
‘Wie is die meid?’
‘Gravin von Glayn. Maar goed dat dat verrotte krejatuur het eerst d'r an gaat.’
‘Die is al dood.’
‘Wie?’
‘Die derde. Ze motten hem d'r heen dràgen. Lopen kan die niet meer.’
‘Natuurlik 'n gemene ziekte; de vuilak!’
‘Wie zullen d'r schieten?’
‘Die vijf, kijk dáár.’
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‘Maar vijf?’
‘Die met die baard is een Rus. Die blonde z'n broer hebben de Witten gisteren aan
het front zijn oren afgesneden.’
‘Z'n oren afgesneden?’
‘God zal ze de eeuwige verdoemenis ansteken.... Tuig....!’
Vlak vooraan, aan het open raam van het bureau, stond Gabrilowitsch naast een
opzichtige vrouw met uittartende bol-brutale oogopslag. Zijn misdadigerstronie vuil
lachend boven het veldgrijze uniform wendde zich telkens weer tot haar, en fluisterde
haar schunnige aardigheden in het oor, waarom zij gierend-uitbundig lachte. Een
rilling voer door fluisterend-angstig wachtenden, als weer die hooge meidenlach
opgierde door de gespannen broeiende lucht.
Naast haar stond Delaval, wiens opzichtige bella donna-ogen nog groter leken dan
anders, en die met hittige belangstelling, fijn-gebrand op wreedheid, nu naar het plein
beneden, dan weer rondom zich keek.
Hoongeroep en scherpe giering van gefluit schroeide op van het plein, toen de
gijzelaars werden binnengesleurd. Delaval en de anderen aan het raam stemden in
met het gefluit en Gabrilowitsch zette de handen aan de mond en schreeuwde naar
beneden:
‘Schiet ze kapot! Tegen de muur!’
‘De fijnste uitzoeken!’ krijste een meidestem er overheen.
Achter Delaval en de lachende vrouw stond met bleek, stroef gezicht een soldaat,
niet zo jong meer; leed van de oorlogsjaren lag hem in de donkere oogkassen.
‘Kun je wel zien?’ vroeg hem Delaval.
‘Kan me niks schelen.’
De vrouw waarmee Gabrilowitsch voortdurend lachte en die hij nu en dan met
brute handen in de gepoederde wangen had geknepen, hoorde dat antwoord, wendde
zich nu ook om:
‘Moet je 't niet zien?’
‘Nee,’ klonk het nogmaals stug en schor.
‘Hij kan zeker geen bloed zien,’ spotlachte Delaval.
‘Hèhè!’ de meid lachte hoog-op. En met den vinger op hem wijzend terwijl haar
bewegelike bol-bruine ogen snel den kring afzochten om bijval voor haar hoon:
‘Een soldaat die geen bloed kan zien!’
Met sombere, duidelike stem antwoordde de vreemde soldaat:
‘Ik heb aan het front al bloed genoeg gezien. Al vier jaar lang!’
‘Laat 'm door, laat 'm vooran staan!’.

Groot Nederland. Jaargang 20

546
‘Kijk dan toch naar beneden, vent! Toe, kijk 's naar beneden. Durf je niet?’
De soldaat zweeg, zag tartend onverschillig nu den één dan den ander aan, keek
niet naar beneden.
‘Bah! Wat een misselike kerel!’ snerpte weer de vrouwestem. ‘Die beneden hebben
onze kerels net 't zelfde angedaan, wáár ze maar konden. Geloof dàt maar van mijn!’
Gabrilowitsch bemoeide er zich ook mee.
‘Wat zoek jij eigenlik in het rooie leger, man! Wat moet jij hier als je geen bloed
kan zien.’
‘Dat hoef ik jou niet an je neus te hangen.’
‘Daar hè-je Schwarz.’
‘Hè? Wat?’
‘Schwarz staat weer op het bordes.’
‘Wie is die meid die naast hem staat?’
‘Ken je die niet? Kameraad Schumacher.’
‘Is die met....?’
‘Met Schwarz? Weet ik het.’
‘Is eerst met Hellmuth geweest, en nu met Marti.’
‘Hè? Met die smuigerd?’
‘Met Marti?!’
‘Weet ze dat ze hem ook d'r in hebben gestopt?’
‘Moet je mijn vragen!’
‘Anders zou ze toch daar niet staan.’
‘Fijne meid, hè? Die is niet bang!’
‘Wat doet ze dan bij die vent?’
‘Ze zou daar niet gaan staan as ze 't niet eens waren.’
‘Fijne meid. Kijk: ze lacht. Hei! Kameraad! Kijk 's naar beneden, daar staat er een
te lachen. Je moest maar 's naast 'r staan!’
‘Ik heb van me leven al bloed genoeg gezien. Jij bent niet aan het front geweest
bij Longwy.’
‘Moet je over opscheppen. Had liever dienst geweigerd, rotzak!’
‘Wie is die derde?’
‘Professor Berger.’
‘Goddomme wat een sterke patser! Die is d'r nog bij zeg! Kijk die ogen! Kijk,
kijk!’
‘Wat doet Schwarz? Schwarz zegt zeker dat ze wat voort moeten maken.’
‘Had-ie zelf maar wat voort moeten maken.’
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‘Hij had geen bevel van de regering.’
‘Heef-ie nou nog niet.’
‘Heeft-ie wèl.’
‘Niet waar! Heeft-ie niet!’
‘Heeft-ie wèl.’
‘Schwarz kan 't wel zonder de regering.’
‘Maar ze kunnen niet zonder Schwarz.’
‘O zo! Die zit!’
‘O zo! Haha!’
‘Stil, ze binden ze vast.’
Beneden had Schwarz het wachtkardon verdubbeld om de staag aangegroeide
grijs-zwarte mensenklomp op een afstand te houden.
Naast hem stond Thea in haar zwart eng-sluitend kleed als een demonies priesteres,
rechtop; de ogen half gesloten achter de violen wimpers, het gezicht strak-bleek, een
verachtelike, starre glimlach om den fijnen mond.
De eerste drie gijzelaars, Turn und Taxis, Gravin von Glayn en Professor Berger
stonden nu - meer dood dan levend - vastgesnoerd aan zwarte palen tegen de grijze
muur. Van de tien soldaten die ze fusileren zouden, waren er vijf niet gekomen; met
de premie er vandoor.
Nog wist het licht van geen wijken. Ofschoon de kerkklok van de naburige Sankt
Sebastiaan zes uur had geslagen, lag steeds het drombevolkte binnenplein met het
leeg-gapende exekutie-ovaal te blakeren onder den wreed-doorzichtigen staalblauwen
dag. Eén heel enkele zwaar-schoftige wolk stond steenwit aan het hemelblauw.
Tot de vijf overgeblevenen gaf Barthold Schwarz, van het bordes af, het kommando
van aanleggen. De blinkende geweerlopen richten zich op het schuwelik-verdwaasde
drietal ledepoppen aan de muur, onder strakke stilte der omstanders. Berger, bij vol
bewustzijn, wrong krampachtig de vastgesnoerde armen in uiterste poging om met
de handen de wild uitpuilende ogen te bedekken. De beide anderen hingen als lijken
in de touwen nog vóór ze gefusileerd waren, - bewusteloos.
Een ogenblik was het alsof de lucht geladen was met een zware hooggespannen
stroom die ging door de hoofden en harten van al het verzamelde volk op het
binnenplein. Het lange gebouw zelf, alle mensen en dingen mee hielden den adem
in....
‘Vuur!!’ rauwde Schwarz.
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In zijn cel hoorde Marti het salvo. En nog één. Een half uur later, tegen val-avend
hoorde hij weer twee salvo's, hol daverend binnen de grauwe, verraste binnenplaats
van het sombere gebouw. Een half uur later weer; en weer.
Toen werd het drukkend stil en geheel donker in zijn gevangenis. Heinrich Marti
besefte: alle gijzelaars waren ter dood gebracht. De beurt was aan hem.
(Wordt vervolgd).
ED. COENRAADS.
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Kinderleven.
I.
O zelf weer klein zijn, heel klein, en dan weten
Hoe lief een ieder 't hulploos kindje heeft.
O, zelf de zorg en liefde te beseffen
Die moeder om de wieg van 't kindje weeft!
Hoe stil hartstochtlik heb ik, kind geworden
Een schoolgaand, onaanvallig, weiflend kind,
Verlangd om zó in moeder's arm te liggen
Als 't kindje dat daarin zijn wereld vindt.
En 'k dacht: heeft zij ook mij vertroeteld
Gesust, gekoesterd en zo zacht gekust
En wàarom kan 'k mij dat dan niet herinn'ren
En wàarom was het mooiste m' onbewust?
Ik keek naar 't teer beweeg van moeder's handen,
De streling in haar stem en in haar blik,
Ik dacht mij zelf het voorwerp van haar kozen
En in een eenzaam hoekje huilde ik.
'k Was niet jaloers op 't broertje of het zusje
'k Begreep: het kon niet anders en 't was goed.
Ik wist toch ook: de liefde heeft geen waarde
Voor wie haar niet begrijpt en niet vermoedt.
En 'k nam mijn poppen beurtlings in mijn armen
Verlangend; maar ook bang dat iemand 't zag.
En uren lang zat ik de poes te strelen
Die op mijn schoot tevree te spinnen lag.
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Maar 'k droomde en dacht, in vruchtloos vragend zoeken
Waarom het kleine kindje 't nog niet weet,
En 't grote kind steeds naar die teerheid hunkert,
Waaraan 't de grootheid van de liefde meet.
Nu eindlik heb ik 't antwoord toch gevonden:
Ik leef in mijn kind heel mijn eigen jeugd.
Door mijn kind wordt mijn tederheid ontbonden
De teerheid, die mij van mijn moeder heugt.

II.
Zij was niet sterk, niet dapper en niet handig
Zij was een droom'rig kind, dat altijd las.
En waren and'ren dartel of losbandig
Dan wist ze, dat ze zelf vervelend was.
Z'aanbad de schoonheid die ze zelf ontbeerde
Een mooie dame, een kind met krullend haar,
Er waren deugden die ze fel begeerde
En onder eigen ondeugd leed ze zwaar.
En worst'lend met de angst voor 't Onbekende:
Leven en zelf, wereld en ziel en dood,
Werd d' ene hoop, waar zich haar hart naar wendde
D'éne verkropte wens: ‘O was ik groot!’
Alsof ze 't nu al wist: dat d'onbegrepen
Haast niet te dragen volte van bewogenheid,
D'ontroering, die haar keel hield toegenepen
Zich in het uiten, van zichzelf bevrijdt.
Dat zwaarste weedom van haar kinderjaren
Haar rijkst bezit zou zijn als meisje en vrouw;
Dat alle angst zich in 't bewustzijn klaren
En in 't verwoorde beeld verniet'gen zou.
Om tot besef van schoonheid te ontwaken
Van liefde, overal, voor iedereen.
't Geluk van vrij en minnend te genaken
Tot ieder die een mens en menslik scheen!
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Het Leven orgelt dreunend 't grote ‘Amen’
Boven de diepten van ellende en smart.
En zuiverheid en eenvoud komen samen
Bij 't opengaan van 't wijde mensenhart.

III.
De stoelen in de kamer stonden zwijgend
En zij lag zwijgend in haar kleine bed.
En op een tafeltje er naast geschoven
Had men een kleine oliepit gezet.
Stil wierp het licht zijn cirkel op de zolder
Die met het flikk'rend pitje groeid' en kromp
En deinend tegen 't ritselend behangsel
Verscheen de stoelenschaduw groot en plomp.
Het kind in bed trachtt' aldoor haar verbeelding
Te richten op iets liefs en kon het niet.
En vormde rusteloos de dwanggedachte
Die haar al weken lang geen vrede liet:
Waarom ben ik een kind en is een tafel
Een tafel en die stoel alleen een stoel?
Waarom ben ik die 'k ben en niet een negerOf kafferkind, waar ik mij vreemd aan voel?
En waarom niet een kind van arme ouders
Haast zonder dek en eten, zonder Sinterklaas?
En moet een ander kind ook aldoor denken,
Wat het niet denken wil; zo vreemd en dwaas?
De stoelen in de kamer bleven zwijgen
En spraken evenmin als zij het deed.
En wonderlik en ernstig was hun schaduw
Die langs het zuchtende behangsel gleed.

MEA MEES - VERWEY.
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Het onuitsprekelijke1). II.
9 Juli.
De gestalten hebben zich zoo langzaam aan gegroepeerd. Ook mij is mijn vaste plaats
aangewezen en somwijlen doet het geheel me aan een schaakspel denken. De kasteelen
zie ik op den achtergrond. Zij vertegenwoordigen voor mij die ontzaggelijke rijkdom,
waarover ik je al eens schreef en waartegen iemand als de gezant, die er naar onze
begrippen toch al heel warm inzit, zich zwaar gehandicapt moet voelen.
Zoo'n hevige rijkaard is toevallig onze consul-generaal hier. Het is een Duitscher,
een jood van geboorte, die zich tot een der machtigste mijnbezitters heeft weten op
te werken. Hij heeft in de stad een prachtig eigen huis, dat wel iets op het paleis der
Koningin-Moeder lijkt, alleen nog grooter. 's Zomers woont hij op zijn enorm
landgoed in een lustverblijf, waar de hoogste adel bij hem te gast komt. Zijn vele
geld verschafte hem ook toegang tot het hof en hij behoort zelfs tot de intiemen van
den Keizer. Ik vermeld dit eenigszins uitvoerig om even uit te doen komen, wat er
met mammon hier al zoo te bereiken valt. En ook om nog eens extra voelbaar te
maken, hoe schameltjes een flink Hollandsch fortuin daartegen afsteekt. Eigenaardig
in casu is bovendien, dat de arme rijkaard - onze gezant - maatschappelijk de meerdere
van den croesus is, hetgeen, uit den aard der zaak, aan die verhouding van weerskanten
een vreemde bijsmaak geeft. Hoort men nu nog van den attache met het pierrotgezicht,
dat, naar Amerikaansche opvatting, de consul-generaal er weer slecht voorstaat,
omdat hij b.v. geen groot stoomjacht houden kan, dan vallen voor dien stumper ook
weer de grenzen weg. Wat ik maar zeggen wou is, dat de sterke positie der kasteelen
ook op mij haar uitwerkeng niet gemist heeft, zoodat ik alleen nog maar het relatieve
van rijkdom zie en me er soms in ernst ongerust over begin

1) Zie Mei aflevering Groot Nederland 1920.
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te maken, of onze gezant het eigenlijk wel goed doen kan. In hem, een lange slanke
figuur, met licht-grauwe oogen en een grijs puntbaardje, zie ik bij voorkeur het type
van den raadsheer. Ik kan me hem dan ook moeilijk anders voorstellen dan aan een
bureau-ministre gezeten. Zijn liefste bezigheid is het schrijven van lange brieven,
terwijl het gaan en komen van vorstelijke personnages zijn voortdurende aandacht
heeft. Hij schrijft ontzaggelijk veel.
Kort na mijn aankomst viel mij de eer te beurt te zijnen huize - de familie bewoont
een, zeggen we, veertien-kamer-étage onder onze vliering - te mogen dejeuneeren,
om aan mevrouw en de dochters voorgesteld te worden. Dit is nu al weer eenige
maanden geleden en ik ben er sindsdien niet meer geweest. Ik had ook daar onder
het embarras van mijn grauw colbertje te lijden, schoot tot nauw bedwongen spot
van het bedienend personeel in eetmanieren te kort, en gaf dus zelf aanleiding te over
om als het piep-jonge kuken ontvangen te worden. Voor beide partijen een even
pijnlijk experiment, waarvan me de noodzakelijkheid ontging. De gansche familie
echter was vriendelijk en tegemoetkomend. Men deed vooral zijn best me op mijn
gemak te stellen, hetgeen ik ten slotte dan ook wezenlijk was en de hoofdindruk,
dien ik van dat bezwaarlijk bezoek heb mede genomen, is die van een hecht en
gelukkig gezinsleven. Wat ik er overigens aan rijkdom zag, gegalonneerde knechts,
prachtige woonvertrekken, de equipage die kwam voorgereden, het leek mij niet
minder noodwendig tot deze menschen te behooren, dan het zwarte pak, dat een
kellner zich verplicht te dragen. Bedenkt men nu nog, dat deze z.g. bevoorrechte
stervelingen de hen omringende weelde al even van zelf sprekend vinden, daaraan
dus geen grond tot grooter tevredenheid meer kunnen ontleenen, dan blijft er alleen
een zeker gezond bien-être over. Maar dat zullen ook veel armer lui wel in gelijke
mate deelachtig worden en ik ben ervan overtuigd, dat - toevallig een paar
maatschappelijke treden lager geboren - die gezant met vrouw en kinderen weer een
tevreden werkmansgezin zou hebben vertegenwoordigd, zooals ik er hier zoo vaak
reeds gelegenheid had gade te slaan.
De pionnen n.l. worden hier beter onderhouden dan bij ons. Zoo deed het me in
den aanvang nog al eens vreemd aan een heer, met een dop op en een boordje aan,
zoo maar midden op de trottoir te zien zitten. Tot het een straatmaker bleek te zijn.
Ook Zondags gaat de werkende stand hier opvallend netjes gekleed en al wil ik
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daarmede over de toestanden op het platte land geen oordeel uitspreken, in de stad
schijnt welvaart te heerschen. Daarvan heb ik me op mijn eenzame tochten door de
arbeidsbuurten kunnen overtuigen. Armoede zal zonder twijfel ook wel worden
geleden, maar niet als toestand zonder overgang naast, in barre tegenstelling met
verfijnde weelde. Het teeken van verval. Afzichtelijke armoede eener gansche kaste.
Men krijgt eerder den indruk, dat hier een volk wordt ‘gehouden’ en verzorgd als
het goede ros op stal en wanneer men dan nog hoort van ouderdomspensioenen,
ongevallenverzekering, woningsvoorschriften, dan wordt het soms onbegrijpelijk,
wat het socialisme nog verder wil. Het lijkt alles reeds in optima forma geregeld en
als beginneling, bezig hier zijn leventje in te richten, heb ik tijdens mijn eenzame
zittingen den gewonen werkman maar al te dikwijls benijd. ‘Blijf wie je bent’ had
ik dan waarschuwend willen roepen. ‘Laat je niet in met deze geschoolde vorm der
ontevredenheid. Doe liever eerst de noodige levenservaring op en leer dat rijkdom
slechts beteekent, zijn behoeften aan zijn middelen ondergeschikt te maken.’
Maar dan komen er dagen, dat ik de dingen anders zie. Oogenschijnlijk
kleinigheden. De opgang ‘alleen voor heerschappen’, waarover ik je al eens schreef
en die mijn bloed nog immer aan het koken brengt. Of, onverwacht, een soldaat, die
aller-onderdanigst te groeten staat. En wat verder. Ja waarlijk, de meerdere, die
achteloos door hem heen kijkend, voorbij wandelt, zonder ook met een enkele
beweging dien slaafschen groet te beantwoorden. Toen ik dat voor de eerste maal
meemaakte, trof me zoo'n sprakelooze verontwaardiging, dat ik bijna een
voorbijganger aan de mouw getrokken had. ‘Heb je het gezien?’ ‘Heb je dat,
verdomme, gezien.’ Een schandelijk voorval, waarvoor ik getuigen diende te zoeken
en al heb ik mij daar nu sinds lang aan gewend, het blijft een smet, een rotte plek.
Een tartende slag in het aangezicht, die enkel maar door een zweepstriem bloedig
gepareerd kon worden. Wat helpt zoo betere huisvesting en goede kleeding. Dat
hebben in een bordeel de pensionnaires ook. En ook de ‘patron’ spreekt als in
sommige oorlogsbeschouwingen over ‘menschenmateriaal’. Ja, dan kan ik de gedachte
niet van me afzetten, dat er achter die zorg voor het volk nog een geheel andere
bedoeling zit. Revolutie dus, nog voor het te laat is!
Je merkt, ik zwerf nog al tusschen uitersten, maar dat komt wel-
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licht omdat, nu mijn uiterlijk leventje zich zoo'n beetje geregeld heeft, ook mijn geest
er op uit is om, zooveel mogelijk, klaarheid te schaffen. Zich een uitweg door
allerhand oude rommel te banen, waartoe, vrees ik, ook weldra mijn radicale
neigingen, het élan van ‘Rouge et noir’ zullen behooren na de kennismaking met
Thiers' geschiedenis der Fransche omwenteling. Tien deelen, fraai geïllustreerd, die
mij ten slotte in plaats van dat werk over logica in handen kwamen. Welk een logica
van bloedige gezindheid. Ik heb er de helft niet van gelezen, maar toch meer dan
genoeg om snel rechtsomkeer te maken.
Thans leef ik in afwachting. Mijn lichaam sluimert nog immer, maar in mijn
hersenen is er soms een hevige spanning. Als ware ik een in het eindspel
voorgeschoven pion, die voorloopig niet van zijn plaats komt, omdat er zich nog te
veel tegenstrijdig denken op samentrekt. Maar er hangt iets in de lucht, dat merk ik
wel.
Waar ik nu woon, lijkt het me weer niet voor langen duur. Een soort pension onder
de leiding van een Saksische matrone. Er zijn daar andere wansjes, die overdag slapen
om pas tegen donker het huis te verlaten. Maar dan worden ze ook erg bedrijvig en
den ganschen nacht hoort men er de deuren klapperen. Ik heb er een bescheiden
achter-kamertje met uitzicht in den tuin van een groot ziekenhuis. Bijna iederen
morgen wordt daar een begrafenisstoet geformeerd. De Hollander woont voor aan
straat in een zeer behagelijk appartement. Als zoon van een groot-industrieel kan hij
het veel beter doen dan ik. Om zijn vak grondig te leeren, werkt hij als gewoon
arbeider in fabrieken en gaat er 's morgens in zijn blauwe wambuis al vroeg op uit.
's Avonds eten we dan samen in een wat duurder gelegenheid dan ik gewend was,
tot het voor hem weer heel gauw bedtijd wordt. Zoo zien we elkander betrekkelijk
weinig en blijven er voor gemeenschappelijke ondernemingen alleen de
Zaterdagavond en de Zondag over. Maar 's Zondags is hij meestal ergens uitgenoodigd
en het eenige waartoe we voorloopig kwamen, was in het nachtleven hier een blik
te slaan. Maar daartoe leent zich dan ook de Zaterdag bij uitstek!
Het is een heel bijzondere beweging. Een obscedeerende gedachte om niet naar
bed te gaan. Een soort waanzin om van den nacht een dag te maken, zoodat het tegen
morgengrauwen nog drukker in de hoofdstraten is dan overdag. Van twaalf uur af
rijden er weer aparte nachtomnibussen; het tramverkeer gaat verder met nieuw
personeel; in de
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concerthuizen komenversche muzikanten aan gerukt. Zoo bestaan erhier een paar
café's, die de laatste jaren ook nog geen uur gesloten zijn geweest.
Waartoe dit alles? Men noemt het wereldstad-leven en legt er in bonte affiches
met voorliefde den nadruk op. Ook een verschijnsel, dat te denken geeft, die zucht
om toch vooral een metropool te willen zijn. Eigenaardig, hoe ik in den eersten tijd
van mijn verblijf, nog vastgeroesd in de goede oude degelijkheid, aan die bruischende
zee voorbij geleefd ben. Ik waardeer het er als een onpartijdig toeschouwer mede
kennis te hebben kunnen maken. Maar het was alweer een kwestie van piasters en
in mijn kasboekje komen dan ook enkele onevenredige posten voor, zoodat ik de
laatste avonden weer kalmpjes met den doctorandus doorbracht.
Maar genoeg voor heden. Het loopt tegen middernacht. Ik heb dit briefje nog eens
over moeten schrijven, omdat het door verbeteringen haast onleesbaar was. Ik stond
op punt om het te verscheuren, maar bedacht toen weer.... Allemaal omstandigheden,
die op een gebrek aan innerlijk evenwicht duiden. Ik laat het leven aan me voorbij
gaan, maar er is een geresigneerde binnenstilte, die me niet bevalt. Geresigneerd,
zonder nochtans zelf te weten waartoe. Zoo voel ik me na de korte opwekking door
het voorjaar. En dat is dan ook wellicht het eenige, wat ik te melden had.

10 juli.
Weet jij wat atmosfeer is, levens-atmosfeer? Somwijlen meen ik het zoo duidelijk
te voelen. Vooral nu er de laatste avonden zoo'n verslappende warmte over de stad
bezonken is. De groote huizenblokken stralen dan de overdag geabsorbeerde hitte
langzaam uit; de geluiden klinken traag en gedempt; overal in het donker staan deuren
en vensters open; de straten zijn van een lauwe damp vervuld. Wie het maar eenigszins
doen kan, gaat naar buiten. Naar de groote meren in de omgeving, om er op terrassen
aan het water van de koelte te genieten.
Ik heb dat ook reeds een paar maal gedaan, maar het naar huis komen in de
overvolle, verstikkend-heete treinen, bederft ten slotte de stemming weer. Daarom
geef ik er maar de voorkeur aan rustig in de stad te blijven, die als uitgestorven is,
zoodat men in de anders zoo drukke restauraties overal plaats vindt en op zijn wenken
wordt bediend. Mijn eenige zorg is dan niet al te warm te worden en zoo bracht ik
nog al eens een avond met den doctoran dus door, die ergens
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in de studenten-buurten zijn eethuis heeft. Hij houdt er een hond op na, het eenige
wezen, waarom hij nog iets schijnt te geven en waardoor hij, nog meer dan het toch
al in zijn aard ligt, met vreemde menschen ongenoegen heeft. Honden zijn hier nl.
niet in tel; ze worden slechts bij uitzondering in publieke gelegenheden toegelaten
en van uit de stad gaan is voor den doctorandus zoo van zelf geen sprake. Daarom
ook weet ik hem gewoonlijk te vinden en het eenige wat mij bij deze samenkomsten
hindert, is, dat ik hem bij gebreke aan beter gezelschap, uit verveling, in zijn
eenzaamheid opzoek. Hij voelt dit natuurlijk ook wel en, om mijn goede wil te toonen,
heb ik den Hollander, met wien ik samenwoon, een paar maal medegebracht. Kort
geleden hebben we nog zoo'n zitting gehad. Een smoorheete Zaterdag-avond. Het
lukte niet bijzonder, want de beide anderen kunnen elkander niet zetten, maar
onverwacht brak er toch weer die fijne stemming door, waarin al mijn verlangens
op wondere wijze gestild lijken. Besef van levensvolheid, zonder er zelf aan deel te
nemen. Geluk van weemoed niet meer te onderscheiden.
We zaten in een overdekte veranda voor aan straat. Het was al laat geworden. De
restauratie achter ons, waarvan alle deuren en vensters openstonden, was leeg. In het
donker buiten gingen telkens trams voorbij, dicht bezet met menschen, die nog uit
de omstreken terugkwamen. Werd het een oogenblik stil, dan voelde ik de nacht zich
over de verstarring der huizenstad zoel uitbreiden, tot waar het landschap zacht en
alom open lag, met trage heuvelingen van donkere bosschen aan het donkere water.
Dan klonken de geruchten van de straat weer op, was - van verre gedragen - een
koeltje de lichte veranda binnengekeerd en bleef nog slechts de herinnering aan een
geluk, dat niet volmaakter zijn kon en toch in zich zelf te loor ging, als het ruischend
breken van de zee.
Het is iets onuitsprekelijks, wat me in zulke vluchtige oogenblikken overkomt.
Dat doordringende besef van hoogste levensvolheid, zonder het in werkelijkheid tot
iets, hoegenaamd, te hebben gebracht. Dat laatste behoeft dan ook niet, maar juist
door die redelooze overtuiging, dat uiterlijk gebeuren nooit tot iets waardevollers
zal vermogen op te voeren wordt deze gelukkige ervaring door een even
onuitsprekelijke droefgeestigheid begeleidt. Of juister wellicht: het samengaan van
geluk en weemoed is de diepere grond der onuitsprekelijkheid van dat gevoel. Van
die woordelooze zekerheid tevens,

Groot Nederland. Jaargang 20

558
dat er van het leven in hoogsten zin geen praktijk als zoodanig meer bestaat, zoodat
men, om in deze zeldzame stemmingen consequent te blijven, aan zijn wereldsch
bestaan alleen nog maar een einde Zou kunnen maken.
Al schrijvende is het me gebeurd van het eene uiterste tot het andere te vervallen.
Van levens-atmosfeer tot zelfmoord-overweging. Wil het als terugslag van de
dagelijksche praktijk verontschuldigen. Want ik ben nog steeds maar al te zeer van
stemmingen afhankelijk. De uiterlijke dingen gaan monotoon, schier zonder indruk
achter te laten, aan mij voorbij, en toch voel ik me geweldig heen en weer geslingerd.
Zoodat ik de noodzakelijkheid onderkend heb, je voortaan van mijn leventje op een
geheel andere wijze te berichten. Veel korter dan tot nu toe, zuiver innerlijk, hoogstens
met wat kleuren of even aanduiding van plastiek. Als sommige kubistische
schilderijen. Misschien, dat ik het een volgende maal eens zoo probeer, maar een
zeer concreet geval, moet ik toch nog met een enkel woord vermelden.
Mijn kasboekje is weg. Door de nachtelijke onderzoekingstochten met mijn
huisgenoot, waren er reeds onevenredige posten in voorgekomen, tot een mistroostige
regenavond de uitgave bracht, die ik niet meer als alle voorafgaanden naar waarheid
heb willen boeken. Ik heb, toen ik 's morgens thuis kwam, mijn kasboekje in den
tuin van het ziekenhuis gesmeten. Het was een impulsieve beweging. Ik voelde me
zelf tot stervens toe ellendig. De aanblik van die vale kamer, met een slapend kind
achter een schot in den hoek, wilde niet wijken. Toch bespeurde ik geen berouw. Ik
moet er mee breken, maar zoolang het mijn weg nog kruist, zal ik er nimmer een
luchtig avontuur van kunnen maken en in zoover ben ik nog blij, dat het niet in koelen
bloede is geschied. Want mijn adem stokte, toen ik die vrouw op me zag afkomen.
Ze kwam opdoemen uit het verleden, dat aller-onverhoeds weer de hand op me legde.
Ze was bleek en mager, afgeleefd niettegenstaande haar jeugd, leelijk met vochtig
donkere oogen. Donker gekleed, deed ze me in niets haar beroep vermoeden. Was
het haar moeder-zijn, dat de zonde als een nachtmerrie uit den grond deed oprijzen?
Voelde ik bij ingeving, hoe het haar uit dagelijksche afstomping nog eenmaal met
een even fel begeeren op de regenstraten had gedreven? Uit donkerste onbewustheid
werden we elkander tegemoet gevoerd en niets van wat bereid stond, werd er
onaangetast gelaten. Een slachting, een....
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Maar het lijkt onbetamelijk daar verder over uit te weiden. Trouwens, honden op
straat geven in hijgende vrijmoedigheid hetzelfde dartele bedrijf ten beste. Die oolijke
rakkers, die verstandelijk het dichtst bij de menschheid heeten te staan! Wat ik maar
zeggen wou, ook met de beste wil, kan ik daar voorloopig nog geen verschoonbaren
vorm voor uitdenken. Ook in het huwelijk niet. Ik moet er heelemaal van afzien, het
komen te vergeten, of er midden in springen om te sidderen en te branden en daarna,
met de hand voor de oogen, als voor iets afschuwelijks wegvluchten. Ik kan me niet
uit de verte koesteren aan die hitte.
Het is geen eigen wijsheid, die ik hier debiteer. Je kunt het in Hebbel naslaan. ‘In
die Hölle des Lebens kommt nur der hohe Adel der Menschheit. Die Anderen stehen
davor und wärmen sich.’ Zoo ongeveer. Ik las het toevallig eenige dagen later en
dacht, dat het meer dan toeval was. Waarmede ik me zelf niet tot den adelstand wil
verheffen. Citaten en nog eens citaten, maar ik ben toch wat dankbaar, weer te kunnen
lezen. Want binnenkort zal ik alleen in het pension, waar nooit gekookt wordt, moeten
achterblijven. De Hollander gaat naar Engeland om zich verder in zijn vak te
perfectionneeren. Die omgeving daar, dat klapperen met deuren in den nacht, heeft
er ook het hare toe bijgedragen mij uit mijn voegen te rukken. Ik zal er dan ook wel
weer de langste tijd gewoond hebben.
Hoe rustig, bijna geestelijk, heb ik hier die eerste maanden geleefd. Ik weet nog,
hoe er een ochtend in de lentezon een klein meisje voor me uitliep. Ik zag de bijna
doorschijnende geledingen van haar fijne handje aan de zwakke teere pols en nog
nimmer waren van het scheppingswerk mij de schoonheid en de gedachte zoo zuiver
verbonden geopenbaard. Daarbij die koestering door het voorjaar. Ik voelde me
gelukkig. Er was niets meer, dat ik miste. Onthouding leek mij in dezen levensstaat
even van zelf sprekend om gewoon verder te kunnen leven als mijn ademtocht. Het
eenige, wat ik in mijn armoede niet kon prijs geven. Wel waren het heldere streken,
waar mijn scheepje henen dreef. Het ligt weer wrak geslagen. Hopen we op betere
tijden.

11 Augustus.
Je briefje was voor mij een groote geruststelling. Ik had n.l. het gevoel in mijn vorig
schrijven wat te ver te zijn gegaan. Voor
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jou intusschen beteekende het slechts ‘wereldsch gerucht je uit de verte toegewaaid’.
Mij was het de terugslag van het groote wereldgedruisch, dat me hier bij voortduring
omgeeft. Eén oogenblik van vergetelheid, en men stemt uit volle borst dezelfde tonen
aan. Men gunt weer recht van meespreken aan het verleden. Het blijkt niet uitgebloeid.
Of beter, het heeft nog de kracht om je onverwacht pal op het lijf te rukken en aldus
die korte spanne van bezinning te overbruggen, die het van het heden scheidt. Is dat
eenmaal gebeurd, dan blijft er niets meer over. Geen verleden en geen toekomst. Dan
zet zich die redelooze overtuiging eigenzinnig vast: dat het einde genaderd is en men
dienovereenkomstig handelen moet.
Ik heb tegen een dergelijke waanvoorstelling te kampen gehad. Ik weet, dat er
over te schrijven, reeds gelijk staat met een toegeven aan de mogelijkheid van deze
laatste bewustlooze daad. En ik zou er dan ook met geen enkel woord op terugkomen,
wanneer je bovendien niet als je meening uitgesproken had, meer nog dan van anderen
overtuigd te zijn, dat het mij niet uit mijn banen drijven zou. Zoo ongeveer. Je briefje
zelf heb ik niet meer ter hand.
Maar ik deel die overtuiging niet. Zelfs thans nog, nu mijn innerlijk evenwicht
weer eenigermate is hersteld, kan ik het gevoel niet van me afzetten, me in groot
gevaar bevonden te hebben. In mijn hoofd dreunt nog iets na van een leelijke ruzie,
alsof er een ruwe patroon in een vredig huis was binnengedrongen en daar met zijn
vuist op tafel had staan bonken, om oude rechten te doen gelden. Voor ditmaal is het
me nog gelukt hem er uit te smijten, maar ik moet op mijn hoede blijven.
Ik ben op mijn hoede en dat te beseffen kan me soms heimelijk doen glimlachen,
wanneer het leven, als tegenwoordig het geval, zoo gemakkelijk en zonder me erin
te willen betrekken, aan me voorbij glijdt. Die gewaarwording, dat de dingen
voorbijglijden, wordt plastisch nog versterkt, doordat ik deze laatste weken nog al
eens uitgenoodigd werd door het jongmensch met het pierrot-gezicht om tochtjes in
de omstreken te maken. Hij houdt er nl. een eigen automobiel op na en gewoonlijk
gaat het dan langs de groote meren, met telkens uit het donker van de bosschen een
ruim uitzicht over het tintelende water - nog verlevendigd door groote witte
raderbooten en talrijke blanke zeiltjes - en naar verre boschrijke heuvels in warm
zonlicht. Het zijn vroolijke uitstapjes, waaraan ook vroolijke dames deelnemen, want
de pierrot leidt een onbekommerd leven.
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Soms, tegen de schemering, kwamen we aan een afgelegen uitspanning, waar het na
de lange stilte van de buitenwegen, opvallend druk was en bij parelende wijn een
kostelijk avondmaal gebruikt werd. Gingen we onder het zoele donker van de
dennebosschen de stad weer tegemoet, dan lachte ik in stilte. Dan voelde ik een te
veel en een te kort, maar wilde niet verder denken. Eenmaal in mijn kamertje, onrustig
ingeslapen, duurde het vlotte rythmische bewegen nog, louterde zich het wezenlijk
beleefde tot zachte veiliger droomgezichten en bracht te ontwaken de zuivere
verheuging me weer een dag verder ongeschonden van dit sombere dreigement te
weten.
Kortom, ik schijn weer betere streken tegemoet te reizen en ben ook weer aan het
lezen geslagen.
's Middags, na kantoor - we zijn tegenwoordig dikwijls reeds om drie uur klaar begeef ik me naar de Hollandsche Vereeniging. Bij de groote hitte van thans is me
dat gemakkelijker dan naar mijn kamer terug te keeren, die een heel eind buiten het
centrum ligt. De Vereeniging bevindt zich, dicht bij het Gezantschap, midden in de
stad. We hebben daar een twee-kamer-woning tot onze beschikking, zeer netjes
ingericht. Een kleine speelkamer voor aan straat en achter, met uitzicht op een
binnenhof, de ruime conversatie-kamer, waar het heerlijk koel is. Ik heb daar wat
boeken heen gebracht, kan er een paar Hollandsche couranten geregeld inzien en wel vooral omdat ik er tot nu toe overdag nog nooit een sterveling aantrof - begin ik
me daar erg huiselijk te gevoelen. Veel meer dan op mijn kamertje. Een
gewaarwording van: ‘zie zoo, daar is hij weer behouden aangekomen’ wanneer ik,
na de huissleutel van een afgesproken plaats tusschen twee spijlers van de trapleuning
te hebben weggenomen, de kleine leege garderobe betreed en me even later in een
der lederen clubstoelen van het half donkere achtervertrek nederlaat. De eenige, die
me somwijlen een bezoek komt brengen is een jonge dienstmeid uit het restaurant
beneden. Een soort asschepoetser, die uit verveling een praatje begin. En - als om
de vergelijking te completeeren - af en toe, heel onverhoeds, zoo even juist, een
groote angora-kater, die vol kolenstof, ergens van een donkere vliering schijnt te
ontsnappen en, behagelijk snorrend, met eerbiedige strijkages zijn opwachting maakt.
Een omgeving dus, bij uitstek geschikt om het groote-stads-leven te doen vergeten.
Een rust zoo doordringend, een overgegeven vei-
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ligheid, die me telkens zelf opnieuw verwondert. In een dergelijke stemming las ik
er v. Hoffmannstal 's Kleine Dramen. De dood van Tizian. Ballade des äusseren
Lebens. Ik kan je niet zeggen hoe wonderlijk me dit werk heeft aangedaan. Dat is in
perfectie die levensatmosfeer benaderd, waarover ik je met enkele onbeholpen
woorden mijn eigen ervaring trachtte kenbaar te maken. Ook meende ik nauwe
geestverwantschap tusschen hem en Boutens te bespeuren en zeer eigenaardig lijkt
me, dat beide auteurs ook uiterlijk veel overeenkomst vertoonen. Iets voor astrologen.
Verder kwam me nog een onaanzienlijk boekje in handen, dat ik ergens voor twintig
penningen kocht. Een geschriftje van Spinoza: over de volmaking van het verstand.
Vele heb ik er tot heden niet van begrepen, maar zoo klein als het is, belooft het me
oneindig meer dan zijn dikke Ethica. Zoo zelfs, dat ik het geregeld bij me draag. In
de inleiding komt over de begeerte een uitlating voor, die ik in zijn geheel moet
overschrijven. ‘Auf den Genuss’ - het is een Duitsche vertaling - ‘jedoch folgt tiefe
Verstimmung, welche den Geist, wenn auch nicht ganz verstört, so doch in Unordnung
bringt und abstumpft.’ Zoo eenvoudig weg staat dat daar en wellicht vindt je er ook
niets bijzonders aan. In een tractaatje zon het me ook niet opgevallen zijn, maar het
is de bron, die het water louterde. Ik kwam als voor een geheel nieuwe waarheid te
staan en wat mij daarin persoonlijk het meeste trof, heb ik ten overvloede onderstreept.
Dan iets verder, waar gemotiveerd wordt, waarom hij zijn heil in de wijsbegeerte
zoekt, heet het dan nog eens: ‘Ich sah nämlich, dass ich mich in einer einer sehr
gefahrvoller Lage befand....’ In de rest van het werkje, dat nauwelijks zestig kleine
bladzijden telt, is over dit thema verder geen sprake meer en het kan dan ook niet in
mijn bedoeling liggen, het op het niveau van handleidingen voor kamertjeszonde
terug te brengen. Maar wat mij bij de lezing van die enkele woorden zoo trof, was
de plotselinge zekerheid: wanneer Hij ervan afweet, bleef geen ander ervan
verschoond. En indien hij het zóó wist, is het een eeuwige waarheid. Dan is het leven
de strijd, dien ik aan den lijve meemaak en zoo lang ik dus maar vecht, behoef ik me
niet te schamen. Ook besef ik dan weer zoo duidelijk, dat, in mijn bijzonder geval,
het socialisme - onverschillig, of het gelijk of ongelijk mag hebben - aan me
voorbijgaat. Want rijk of arm geboren, zou het hoofd-dilemma toch altijd hetzelfde
zijn.
Je merkt, ik tracht aan het bijzondere een algemeene zijde te

Groot Nederland. Jaargang 20

563
ontwaren. Die richting moet het uit. Maar daarvoor ben ik voorloopig nog op anderen
aangewezen. Op menschen, waarvan ik met zekerheid weet, dat zij het nauwgezet
met de waarheid nemen. Want de rest zoekt elkander een rad voor de oogen te draaien.
Zoo zet ik ook dikwijls in mijn onmiddellijke omgeving de ooren open. De
doctorandus maak er zich kort en bondig van af. ‘Geef mij maar liever een broodje
met ham.’ Daar behoeft men bij hem niet aan te twijfelen en er is zelfs iets treffends
in. Zijn misère lijkt te hard voor zinnelijk gemijmer. En dan, hoe zou hij het
onderscheid niet kennen tusschen geld voor een vluchtig oogenblik uitgegeven, of
aan een veiligen avond in een warme kroeg besteed, met een goed glas bier en nog
een kluif voor zijn hond. Het is bij hem alles zoo doorzichtig. Het vrouwelijke is uit
zijn bestaan verdwenen. Het laat zich ook uiterlijk niet meer met zijn persoon
vereenigen en zoo blijft er bij hem ook in dit opzicht al evenmin iets achter de
schermen. Zijn leventje is voor mij een opengeslagen boek. Daarbij is hij altijd
opgeruimd, zoodat ik zijn gezelschap telkens weer zoek. Wanneer hij toch op de een
of andere manier te helpen was. Maar hij is te eigenzinnig.
Wat het geslachtelijke betreft, drijft de pierrot de oprechtheid op een andere spits.
Die neemt vooral geen blad voor den mond. Hij houdt er een vrouwspersoon op na,
waarmede blijkbaar een geheel programma moet worden afgewerkt. Als een jonge
hond dompelt hij zich van de een lauwe moddersloot in de andere en staat dan nog
te kijken: ‘Wat nu?’ Misschien dat hem de lezing van ‘La Bas’ te stade zou komen.
Maar hij is daar nu eenmaal mede begonnen en wil het niet bij halve maatregelen
laten. Was het toevallig iets anders geweest wat hij flink en mannelijk vond, dan zou
hij ook daarin allerhand presteeren. Er gaat acrobaten-kracht van uit en dat, gepaard
aan zijn vrijmoedigheid, redt hem in mijn oogen. Daarbij heeft hij een goed karakter
en een helder verstand en zoo geloof ik beslist, dat hij het nog eenmaal tot iets brengen
zal. Pijnlijk was het mij in den aanvang, dat de oude Mr. J. van al die ondubbelzinnige
verhalen de getuige moest zijn. Maar het bleek op hem de uitwerking te hebben van
een malsch regentje op dorre bodem. Voor jaren nl. heeft hij, wat men zoo noemt
zijn partij meegeblazen. Tot de trompet een deuk kreeg en hij is gaan trouwen.
De doctorandas maakt tegen deze beiden geen slecht figuur. Hij heeft - ik zie het
thans duidelijk - iets reins en kinderlijks bewaard,
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dat echter meestal achter zijn grimmigheid verscholen blijft. Ik zelf heb voorloopig
geen reden me als een monstrum te beschouwen, te minder wanneer ik me daarbij
op mijn oogen verlaat.
Wat men hier zoo al aan zedenbederf te zien krijgt stemt tot nadenken. Een
soortgelijk verschijnsel als zich bij den rijkdom voordoet. Een verplaatsen van de
grenzen door het aanleggen van een verlengstuk, zoodat al wat zich binnen het eerste
rayon nog onderscheidde wordt genivelleerd. Een nacht met den Hollander op stap,
kwam ik er zoo toe in een paar deernen, door ons ter wille van haar terreinkennis op
sleeptouw genomen, bijna preutsche jonge dames te zien. Tegen het einde van de
exploratie-tocht, 's morgens vroeg, ergens in een dicht bezet etablissement verzeild,
hadden ze ons met onverholen broodnijd op een tafeltje met jongelui opmerkzaam
gemaakt, die ook zonder dat onze aandacht niet waren ontgaan. Gepoederde
aangezichten braceletten, verwijfde mimiek. Sindsdien is me in het straatleven ook
een en ander opgevallen, waaraan ik die eerste maanden zonder vermoeden voorbij
geloopen moet zijn. Een openlijke concurrentie met de veile bruidjes, die hier elkander
toch reeds geen voet terrein meer lijken te gunnen. Blijkbaar een toestand, die van
overheidswege wordt geduld, hoe ongelooflijk het dan ook schijnt. Een teeken van
verval, meer dan de brutaalste armoede het kon zijn, het besjte weer uit den
gezichtskring teruggedrongen.
Als terugslag leert men zich over andere kleinigheden minder verwonderen. Vooral
in den aanvang kon het me hoogelijk interesseeren een heer, een deftige meneer, zijn
hoed te zien afnemen voor een vrouwspersoon wier uiterlijk ook geen zweem van
twijfel meer omtrent haar kostwinning overliet. Waarom ook niet, denk ik
tegenwoordig en verontwaardig me ook niet meer Zondagsmorgens; terwijl de
kerkklokken luiden, reeds door een extra vlijtige juf te worden geabordeerd.
Verduiveld, denk ik dan weer, zijn daar soms bepaalde uren voor vast gezet, als voor
haarkammen of voor een bittertje. Neen, zoo ver zijn we gelukkig dan toch nog niet.
In gedachten glimlachend, had ik bijna mijn hoed afgenomen voor een statige matrone,
die mijn gemijmer te raden scheen en met een vriendelijk hoofdknikje bevestigde.

14 Augustus.
Ik ga hier nog al eens naar de Philharmonie. Ik ben daar voor
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mijn doen eigenlijk al dikwijls geweest, naar een bundeltje programma's te oordeelen,
dat me voor eenige dagen onder de oogen kwam. Ik had het te voorschijn gehaald,
bezig me rekenschap te geven van wat ik tot nu toe op het gebied der kunst, publieke
vermakelijkheden, als anderszins, had ondernomen, medé in verband met je laatste
desbetreffende vraag. Zoo ongeveer zou het in ambtelijke stijl moeten heeten.
Bij het doorbladeren der programma's trof het me hoe weinig van het gehoorde ik
onthouden had. Naar muziek te luisteren heeft voor mij het eigenaardige bezwaar,
dat ik er meestal nog aan gansch andere dingen bijdenk. Dit is natuurlijk totaal
verkeerd. Soms, bijv. met de ‘Unvollendete’ is het me wel gebeurd, dat mijn
bijkomstig gemijmer van zelf uitgeschakeld werd en alleen nog maar de muziek op
me inwerkte. Een zeldzaam genot, vooral wanneer er, als bij deze symphonie, de
zuiverste sensatie's van bosch en water bij avond mede gepaard gaan. Een grooten
invloed oefent natuurlijk de uiterlijke omgeving, de zaal en het publiek, daarop uit
en ik kan niet zeggen, dat men in dit opzicht hier erg tegemoetkomend is. In de zaal
staan tafeltjes, waaraan meegebrachte boterhammen opgepeuzeld worden, er wordt
flink gerookt, men hangt zijn garderobe over de stoelen. Maar dat alles zal wel een
gevolg zijn der lage entree-prijzen, waardoor het bezoek erg heterogeen is. Zoodra
echter het orkest heeft ingezet, wordt het behoorlijk stil en eenmaal aan deze storende
kleinigheden gewend, ben ik langen tijd een trouw volgeling der z.g. populaire
concerten geweest. Ook al om de stad te leeren kennen. Want gedurende den zomer
speelt de Philhermonie wekelijks in de meest afgelegen volksbuurten, in de groote
brouwerijen, en wel eigenaardig is op die antipodische plekken der peripherie ook
weer dezelfde gezichten te zien opduiken. Vaste klanten. Ik behoor er niet meer toe,
sinds ik achter in de stampvolle zaal bij een gelegenheid kwam te zitten, waar glazen
werden omgespoeld. Dit moest zijn voortgang hebben, want de dorst naar bier is hier
toch grooter dan naar muziek. Of liever, ook de kunstliefhebbers zijn hier erg dorstig.
Hoe dan ook, het lijkt me al lang geleden, sinds ik het dubbelbezette orkest hoorde
inzetten. Ik verlang weer naar dat oogenblik. Sòms, in het donker in bed liggend,
verneem ik die volle ruischende klanken, zooals ik me reeds geoefend had ze zuiver
van de dikwijls storende omgeving gescheiden te houden. Aanvankelijk sloot ik als
sommige anderen, de oogen. Maar dit hielp niet. Dan hoorde ik
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het gedempte leven in de zaal, het knetteren van een programma, een nauw bedwongen
hoesten, te irriteerender. Tot, weeropziende, ik me voorstelde ergens in een duister
vertrek bij geopende vensters te liggen, met buiten in het donker een zoele vredige
avond. Te liggen rusten; rusten vooral. Dan eindelijk verdween en verstomde de
omgeving en bleef alleen nog maar de muziek verneembaar, zoo zuiver en van alle
bij-gedachten bevrijd, als drong ze - terwijl ik met een lichte bevreemding half
ontwaakte - van uit de avondverte tot me door. Dan doemden er ook zachte tinten
uit het donker op en namen klank-groepeeringen onbestemde plastische vormen aan.
Tot zoo te luisteren een manier dreigde te worden en ik, een warmen avond, in plaats
van in het concert, op een station belandde, waar ik naar het af- en aanrijden der
groote D-treinen bleef zitten kijken.
Met het tooneel heb ik een dergelijke ervaring opgedaan, te weten, er geen geregeld
bezoeker van te kunnen worden. Toch woonde ik bereids een paar uitstekende
opvoeringen bij. Zoo Gorky's ‘Nachtasyl’ en de ‘Bieberpelz’ van Hauptmann. Vooral
het laatste heeft een zeer verfrisschenden indruk achtergelaten. Het aaneenrijgen,
zonder eenige werkelijke tendens, dunkt mij, van levensbeelden. Dan, met een
onderbreking van meerdere weken, Ibsen's ‘Gespenster’. Eigenaardig. Ondanks voor jaren - de ontroering tijdens de lezing, ging het geheel aan me voorbij. Spijt
van mijn geld. Als gevolg wel daarvan een periode van muzeumbezoek.
De schilderijen moet ik later, van den winter, nog eens kalm afloopen.
Kunstschatten. Ongelooflijk, onbetamelijk bijna, zoo veel uit den vreemde hier
opgehoopt te zien. Namen zouden me te ver voeren. Wanneer ik er weer eens mede
begin zal ik het systematisch moeten aanleggen. Me tot èèn, hoogstens tot twee
zaaltjes beperken.
Dit korte memorandum diene slechts den indruk weg te nemen, als zou ik hier
voortdurend bij de pakken neer zitten, een indruk, dien, naar ik vrees, mijn brieven
maar al te dikwijls verwekken. Het is waar, een eigenlijk thuis, heb ik hier niet, maar
tot nu toe dringt dit gemis slechts sporadisch tot me door. Kleinigheden vooral kunnen
me soms op eenmaal zoo hevig naar de vroegere intimiteit doen terugverlangen, dat
ik er door van mijn algemeenen toestand schrik en er dus ook maar liever niet verder
over nadenk. Een soort afstomping, als je wilt. Zoo verzeilde ik op een Zondagmorgen
in het post-muzeum, een inrichting, waar alles wat over de heele
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wereld op posterijen betrekking heeft, bijeen gebracht is. Modellen van mail-treinen,
een volledige verzameling brievenbestellerspakjes, kortom, een echte Duitsche
beweging. Geheel onverwacht kwam ik er voor een Hollandsche brievenbus te staan,
met opschriften in de moedertaal en ik kan je niet zeggen hoe beroerd me dat ijzeren
ding voor een oogenblik maakte. In het panopticum waar ik als eenige bezoeker
tusschen de voltallige keizerlijke familie terecht kwam, die me vanaf een armoedige
estrade zonder een zweem van belangstelling aanstaarde, gebeurde me iets dergelijks
op tegenovergestelde manier. Mijn gansche verblijf hier scheen ook door niets meer
gemotiveerd en ik heb maar overhaast de wijk genomen.
De laatste weken, door de overmatige warmte, heb ik van verdere ondernemingen
afgezien, maar terugblikkend is er toch een te goed te boeken. Je merkt, ik tracht
actief te blijven en al neigt mijn leventje tot inzinking, ik zelf geef er zoo weinig
mogelijk aan toe. Van den anderen kant ontbreekt me de noodzaak mezelf in dit
opzicht eenige dwang op te leggen, want als regel ga ik nog immer geheel alleen op
stap en kan dus altijd nog rechtsomkeert maken, zoodra er geen glans meer over de
dingen ligt. In gezelschap is men te dikwijls genoopt nog vol te houden, ook wanneer
het reeds lang geen genoegen meer is en kan men sommige dingen ook niet voorslaan,
van te voren wetend er om uitgelachen te worden.
Zoo ga ik deze avonden nog al eens naar een theater, in de buurt van dien grooten
brug, waarover ik je reeds schreef. Er is daar een ruime koele vestiaire voor aan
straat, met rieten stoelen, roode draperieën, palmpotten en een klein buffet, zoodat
men het zich er eenigermate huiselijk maken kan. Een ieder kan er binnen gaan om
zijn bekenden af te halen en dat is natuurlijk de bedoeling. Maar ik zorg dan ook
maar er tegen het einde der voorstelling te zijn, ga ergens in een hoekje zitten en
behoef me ook zelfs in gedachten geen geweld aan te doen om den schijn te redden.
Ja, het kan me gebeuren, niet minder geïnteresseerd dan de werkelijk wachtenden
den stroom der bezoekers te monsteren, als kon er ieder oogenblik ook een goede
bekende op mij afkomen. En wordt het dan langzaam leeg, terwijl de groote deuren
naar de straat nog openstaan, zelfs dan ondervind ik het, zonder eenige rancune,
telkens als een bijzonder geslaagd experiment. Niet iets, waarvoor ik veel liefhebbers
zou vinden, dat begrijp je wel en als terugslag soms
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vraag ik me dan ook wel af, of het geoorloofd is zijn verbeelding zoo den vrijen loop
te laten. Overvalt me iets als angst, dat eenmaal mijn verbeelding te sterk en
eigenzinnig zou kunnen worden. Maar het positieve, dat er toch tevens uit overblijft,
is de zekerheid, desgewild, ook mijn leven een inhoud als dier anderen te kunnen
geven. Wanneer ik slechts wilde, maar zoo ver is het voorloopig niet, omdat voor
een inrichting de tijd nog niet genaderd is. Hoe vreemd het moge klinken, ik heb er,
om zoo gewoon weg te leven, den tijd niet voor. Er heerscht nog te groote
onzekerheid, vooral in mijn eigen denken en daarom ben ik als de dood mijn uiterlijke
verschijning te vroeg en ten onrechte te binden.
Van den anderen kant verheel ik me niet op deze wijze wel eens achter het net te
kunnen visschen. Te goeder ure misschien te laat te komen, doordat het leven wanneer er aan een inrichting begonnen zou kunnen worden - toevallig juist
afgeloopen was. Noem het speculatie, de meest-gewaagde. Naar je wil. Maar
voorloopig schijnt er voor mij persoonlijk niet veel beters op te zitten. ja, er waren
zelfs oogenblikken, dat, ook van een algemeener standpunt, een andere dan deze
negatieve houding door niets meer te rechtvaardigen leek.
Ik heb het gehad, wanneer ik 's avonds met den doctorandus ergens in de stad had
afgesproken, na eerst opzettelijk nog wat te zijn rondgeloopen om de zekerheid te
hebben, dat hij er reeds zitten zou. Wanneer dan de portier de deur voor me
openzwaaide met de ongevraagde bevestiging, dat de ander er al was en deze - terwijl
de hond me tegemoet sprong - verachtelijk om mijn telaat komen op tafel sloeg en
zich daarbij in zijn grimmigheid toch gewonnen gaf, dan week de laatste terughouding
ook in mij. Dan voelde ik het leven in zijn warmste bedding vloeien, dan was het
goed en sterk en ook licht, maar drong het tegelijkertijd tot me door, dat er - even
toegankelijk en even veilig - nog iets geheel anders moest bestaan en dat ik, om
daarvan de ervaring op te doen, nog diende te wachten om me, langer dan voor die
vluchtige momenten, in het zoo maar gebodene leven te verzinken. Toch kon er zoo
geen sprake van wezen, dat daardoor het gewoon alledaagsche tot een leege schijn
verbleeken zou. Het werd bij voortduring door de belofte van dat nieuwe doortinteld
en zonder den doctorandus en zijn hond zou dat onbekende volmaakt onzichtbaar
blijven.
Het valt me moeilijk er hier thans meer van te zeggen, zonder aan
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de zuiverheid dezer ervaring afbreuk te doen. Wellicht omdat me dit alles zelf zoo
uiterst eenvoudig lijkt. De zekerheid omtrent het bestaan van dat andere wordt op
het eerste gezicht in me gestort, maar nooit anders dan bij den aanblik van het meest
concrete. Er zoo beredeneerd over schrijvende, kan ik er ook wel gevolgtrekkingen
uit maken en daaruit weer nieuwe, zooals door de eerste twee punten eener projectie
alle verdere verhoudingen worden vastgelegd. Maar voorloopig verwijl ik nog het
liefste in de bevreemding dezer vluchtige momenten, van waaruit bezien het gansche
leven nog enkel voorbereiding is en het liefste vermijd ik daarom alles, wat maar
eenigermate geacheveerd is. Waarmede ik weer op mijn punt van uitgang aangekomen
ben.
In zoover ook is het me niet onwelkom binnenkort weder alleen te zullen blijven.
Ik meen je reeds geschreven te hebben, dat mijn huisgenoot naar Engeland gaat. Ik
heb dan een gereede aanleiding eveneens mijn kamertje op te zeggen. Ik voel er wel
iets voor om buiten te gaan wonen. Ergens aan de peripherie met uitzicht over de
landen, om daar nog eens geheel op nieuw te beginnen. In verband met deze plannen
heb ik mijn koffer gerevideerd en allerhand oude rommel opgeruimd. Ook omdat ik
nu eenige nieuwe kleeren heb aangeschaft. Een sluitjas bleek onontbeerlijk voor de
betrekking. Ook een paar witte overhemden. Toen was er weer plaats te kort en heb
ik er nog een kleine coupe-tasch bij moeten koopen. Maar dat alles zal je wel matig
interesseeren. Meer wellicht het feit, dat ik voor de aanschaffing van het gekleede
pak bij den kleermaker terecht kwam, bij wien ik in het begin gewoond heb. Ik wist
nl. niet hoe het aan te leggen om hier ergens crediet te krijgen, tot ik hem tegen het
vallen van den avond met zijn kleine fret voor me uit zag gaan. Het maakte een
armzaligen indruk, die beiden door den dood eener vrouw al even hulpeloos
achtergeblevenen, tegen den onverschilligen menschenstroom van het feestelijk
verlichte centrum te zien opstrompelen. Hoe kil en leeg, hoe liefdeloos vooral,
verscheen me dat wereldstad-gedoe. Het belette me niet hem den volgenden morgen
op te zoeken. Hij was minder verwonderd over mijn verschijnen, dan ik wel gedacht
had. Eenmaal gehoord, wat ik wilde, begon hij mij onmiddellijk de maat te nemen.
Nog wilde ik over de betaling wat in het midden brengen. Hij lette er niet op en
mompelde slechts als voor zich zelf: ‘Als de bank, als de bank is hij, zoo goed!’
Bijna had hij me nog bewogen reeds dadelijk voor zwarte avond-
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dracht te zorgen. Alles tegen geringe maandelijksche afbetaling. Ik zag er nog van
af, maar het was toch een groote geruststelling ook dat zoo noodig te kunnen hebben.
Ik vind het een zeer aangename gedachte thans alles goed in orde te hebben. De
wrijving met de omgeving wordt daardoor tot een minimum gereduceerd. In mijn
coupe-tasch kan desnoods nog iets opgenomen worden, zoodat ik - wanneer er iets
mocht gebeuren - in staat ben me gemakkelijk te verplaatsen. Ik ben voorbereid en
zoo had ik het reeds lang moeten inrichten. Ten slotte dus toch een inrichting, zij het
dan ook voor een op handen zijnd vertrek.
W. VAN OUDSHOORN.
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Duizend en een indrukken.
I. Het Ei.
Het was een man van in de dertig, ongehuwd. Hij oefende het ambt van schrijnwerker
uit, maar het was vooral een knutselaar, een zoeker, een uitvinder en toepasser van
allerhande kleine wijzigingen en verbeteringen aan reeds bestaande dingen. Hij
maakte doosjes, die anders open en dicht gingen dan gewone doosjes, hokjes met
verrassingen, allerlei gecompliceerde geriefelijkheidjes, die eerder ingenieus en
eigenaardig, dan wel praktisch waren. In 't beekje, dat achter zijn tuintje stroomde,
had hij een watermolentje geplaatst, waarmee hij touwen draaide, die hij trouwens
moeilijk verkoopen kon; en toen het rijwiel begon op te komen, bouwde hij zich zelf
een rijwiel, van hout en staaldraad, met veerende hoepels in plaats van
caoutchoucbanden: een groteske piep-en-rateltuig, dat joelende benden straatjongens
achter hem deed loopen, wanneer hij er mee uitreed.
Toen hij dat rijwiel eenmaal had, zou hij geen rust meer kennen, alvorens hij 't
verbeterde tot het boven alle andere rijwielen verheven stond. Hij had zich ook wel,
even goed als een ander, een rijwiel kant en klaar in de fabriek kunnen aanschaffen;
maar dat wilde hij nu juist niet; hij wilde zijn rijwiel berijden, van zijn eigen maaksel,
met zijn verbeteringen eraan toegebracht.
Het duurde niet lang of hij ging ervaren, dat de groote vijand van het rijwiel, - en
voornamelijk van een rijwiel als het zijne, - de wind was! Daar ging hij over
prakkizeeren en hij vond iets uit, iets waardoor je den wind minder voelde, iets dat
door den wind als 't ware sneed.
't Leek op een ei. Het was een licht hulsel van gebogen hoepels met linnen bekleed
en aan den voorkant voorzien van een soort ruit in mica. Het liep eenigszins spits
naar voren uit; hij kon het heele ding ineens als een kap over zijn hoofd en borst
heenschuiven; en
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hij zat daarin als in een kooi, met een gek gezicht dat onnoozel leek achter het troebel
mica-ruitje; maar met een glans van triomf in zijn oogen, want van den wind had hij
geen last meer; hij sneed er met vlugheid doorheen, terwijl de gewone fietsers, over
hun stuur gebukt, zaten te zwoegen en te ploeteren.
Het succes in het dorp was van dien aard, dat het er op een opstootje leek. De heele
straat stond lachend uit; en de straatbengels joelden achter hem aan, aanhoudend
gillend:
- Het ei! Het ei! Doar komt het ei!
Ik zie nog vóór mij het geconsterneerde gezicht van den ouden baron-burgemeester,
die juist toevallig dien ochtend, hinkend op zijn stokje, te voet naar 't Gemeentehuis
ging; en de roode tronie met verwoede oogen van den veldwachter, die even zijn
kort sabeltje trok, waarmee hij de straat trachtte te versperren.
***
Maar ‘Het Ei’ - anders werd hij in het dorp niet meer genoemd, - hield zich met deze
eerste zege niet tevreden. Hij broeide al gauw op iets nieuws, nog een verbetering
aan 't rijwiel; en, na een paar weken onverpoosd en mysterieus werken, kwam hij er
mee voor den dag.
Totnogtoe was het rijwiel slechts een rij-wiel. Hij wilde er een vliegtuig van maken!
Niet precies een vliegtuig, dat in 't geheel den grond niet meer genaakte; maar toch
iets, dat niet zoo zwaar op den grond drukte als een gewoon rijwiel deed; iets, dat
licht-opgetild en zwevend, nog wel bij den grond behoorde, maar toch ook min of
meer kon drijven, zoowat gelijk een kip, die meestal liep, maar ook in staat was
eventjes te vliegen. Tot dit doel vond hij twee vleugels uit en bond ze zich met sterke
riemen over de armen.
***
Nooit heb ik zotter schouwspel bijgewoond. Hij reed er op een windigen ochtend
mee door de straat; en 't was precies een vliegend ei, terwijl zijn hoepelbanden piepten
alsof er werkelijk een levend kuiken in zat. De wind sloeg hem rechts, sloeg hem
links en even keerde een van zijn vleugels binnenste buiten, als een omgewaaide
paraplu.
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De menschen stroomden naar buiten; de huisbelletjes rinkelden, de straatbengels
gilden als dol; en vlak vóór 't Gemeentehuis had bijna een ongeval plaats: een
boerepaard, aan een kar gespannen, schrikte hevig en krabde met zijn voorpooten
de stoeptreden op, waarbij de brute veldwachter naar buiten kwam gehold, gevolgd
door den hinkenden burgemeester, die dreigend met zijn stokje zwaaide.
De veldwachter sprong zonder aarzelen naar het Ei, rukte hem van zijn wiel, begon
heftig te schelden.
- 'K 'n doe ik niemand gien kwoad; 'k mage toch wel mijn uitvindijnge probeeren!
protesteerde Het Ei van achter zijn mica-ruit.
- Kij mak niet in de straat! Kij mak niet in de straat! riep heftigopgewonden de
baron-burgemeester, die heel moeilijk Vlaamsch sprak.
- Goa noar buiten in 't veld, as g'ou wilt den nekke breken, gie verdomsche zot
woar da ge stoat! gilde de veldwachter hem met van woede uitpuilende oogen toe.
En ‘Het Ei’ moest gehoorzamen! Ik zie hem nog gaan, zijn houten piepwiel aan
de hand, zijn eenen vleugel scheef, gehuld in 't ei, een zijstraat door, de velden in,
met een lachende, loeiende, proestende bende achter zich aan. De molenaar, op zijn
hoogen, houten molen, hoorde 't gejoel van verre en zag hem door zijn kijkgat komen;
de boeren kwamen dwars over hun akkers naar den weg geloopen.
Dààr, op een effen eindje, tegen den sterken wind op, probeerde hij 't nog eens.
Ik geloof, als zijn vleugels niet gefaald hadden, dat hij misschien wel iets bereikt zou
hebben. Een oogenblik, trappend met verwoede energie, scheen hij werkelijk van
den grond te komen, als een gedrochtelijke vleugel-engel zonder hoofd die gaat ten
hemel stijgen. Maar toen was het of hij plotseling een geweldige flap kreeg tegen
zich gezicht: een wind-oorveeg, die hem den rechtervleugel als een zwaard langszijde
sloeg en hem te gelijkertijd met wiel en ei en alles wat er aan hem was in een partij
rapenloof deed ombuitelen.
Een bulderend gejoel steeg op; men zag het gezicht van den molenaar, ginds hoog
in zijn kijkgat, als 't ware een stuiptrekkende lachkramp krijgen.
***
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't Is droevig afgeloopen met ‘Het Ei’....
Toen de eerste vliegtuigen in de wereld kwamen, - de echte, - ging hij daarnaar
kijken en, natuurlijk, moest hij ook ‘zijn eigen’ vliegtuig maken.
Hij had daar geen geld voor. Hij kon niets beginnen en toch wilde hij. Hij ging bij
den baron om hulp en werd er smadelijk aan de deur gezet. Hij toog ter stad, ging
naar de groote bazen toe, vond overal het zelfde onthaal. Toen begon dat in zijn
hoofd te malen. Hij wilde, hij moest, hij zou een eigen vliegtuig maken. Hij maakte
er eindelijk een. Alles wat hij bezat, tot zijn laatsten cent, werd eraan besteed. En
toen het klaar was stond het daar, als een groote vogel zonder ziel in de loods waar
hij 't gebouwd had. Het had geen motor en geen schroef en hij stond er maar tot in
den treure naar te kijken, alsof hij wachtte dat die motor en die schroef er uit den
hemel zouden in neerdalen.
Zoo vond men hem eens zitten, op een killen najaarsavond van wilde slagregens
en gierenden wind.. Hij zat er nu al dagen, beweerden de buren, zonder eten en zonder
slapen en af en toe uitte hij vreemde geluiden, als van een krachtig-snorrenden motor.
- Heurt g'hem! riep hij. Zie-je hem vliegen! gilde hij jubelend; en zijn oogen
dwaalden schitterend weg in 't onbestemde, alsof zij wonderen zagen.
De burgemeester werd ontboden. Hij kwam, steunend op zijn stokje, worstelend
tegen den wind, vergezeld van zijn veldwachter, die de menigte op zij deed gaan.
Zoodra ‘Het Ei’ hem zag kwam hij opgewonden naar hem toe, greep zijn beide
handen en schudde die hartstochtelijk, in dankbaar jubelen:
- Ghoo! menier den baron, wa zij-je gij toch broave geweest veur mij! Wa vliegt
hij scheune! scheune! Heurt hem ronken: Rrrrrr...
De burgemeester, die op de hoogte was, had een rijtuig besteld, dat in de
schemering, op korten afstand van het huisje, stond te wachten. Hij praatte vriendelijk
met ‘Het Ei,’ zei hem dat er groote mannen waren in 't kasteel om hem over zijn
uitvinding te spreken, lokte hem zoo zachtjes mede naar het rijtuig.
De menigte volgde, in doodsche stilte. Er lag iets aangrijpends tragisch in dat alle
spotlust doofde. Men voelde iets van innig medelijden. Vlak vóór 't rijtuig had ‘Het
Ei’ een korte aarzeling, als van wantrouwen en tegenstand. Schichtig keek hij even
op naar
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veldwachter en burgemeester en schudde 't hoofd. Het duurde slechts een oogenblik.
Een stralenglimlach van triomf kwam op zijn bleeke lippen en buigend stapte hij het
rijtuig binnen.
De veldwachter volgde hem met een wip, 't portier sloeg dicht, de wielen ratelden.
***
Nooit meer heeft men ‘Het Ei’ op 't dorp teruggezien. Ik hoorde dezer dagen dat hij
heel onlangs gestorven is, in het gesticht waar hij sinds jaren opgesloten zat.

II. Het Meesje.
Ik zit in mijn zonnige kamer te ontbijten.
Licht en zon stroomen langs alle kanten binnen door de breede ramen, die wijd
en verre uitzicht hebben over 't heerlijk landschap.
Het is een zachte, groote weelde van geluk en schoonheid. Ik wou dat iedereen op
aarde het had als ik: een gezond en eenvoudig ontbijt, hoog in een zonnekamer, met
de blauwe lucht die door de ramen schittert.
't Is winter; en buiten moet het koud zijn. Ik merk er niets van. Ik voel alleen de
warmte, die zacht over mijn handen stooft; ik zie alleen het helder licht, dat over het
tafelkleed schittert.
Daar komt alweer het meesje, evenals elken dag. Het floddert tegen een der ramen,
of het wou binnen komen. Ik zie zijn zwart, kopje, zijn blauwgroen jasje, zijn
geelgroen vestje. Waarom vliegt het niet eens bij mij binnen? Waarom komt het niet
eens tegenover mij zitten, aan mijn ontbijttafel, in de zoete, zacht-stralende zon?
Ik stel mij dat voor, en droom, en glimlach....
Als het wist hoe ik daarnaar verlang; als het wist hoe het zou welkom zijn, hoe ik
het zacht zou aaien, hoe ik het zou geven wat het 't liefste eet,.... als het wist hoe ik
een vriend der dieren ben, hoe ik meer van ze houd dan van de menschen; als het
voelen kon hoe het, als meesje, als lief, mooi meesje uit de vrije vogelwereld mij
interresseert, o, het zou zeker binnenkomen, en daar gaan zitten waar ik het zoo graag
zou willen zien en mij het groot mysterie van zijn wezen en zijn leven laten
bestudeeren, dat wezen en dat leven 't
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welk mij zoo oneindig veel liever is dan 't wezen en het leven van mijn miserabele
medemenschen.
Maar het komt niet, helaas! en het zal ook niet komen. Ik ben immers de Mensch,
zijn natuurlijke vijand, Waarom moet dat? Waarom is de Mensch de natuurlijke
vijand van 't meesje; evenals hij de natuurlijke vijand is van den nachtegaal, en van
den leeuwerik, en van elk dier dat goed en nuttig en aangenaam voor hem is en dat
hem heeft leeren schuwen en vluchten?
Neen, neen; het zal niet komen! Nog eventjes fladdert het vóór het raam heen en
weer, vindt er de kruimeltjes die ik er voor hem heb neergestrooid; en weg is het,
met blijden vleugelslag de schoone, ruime vrijheid in!

III. De gewasschen voeten.
De twee kleine koewachtertjes hadden hun spelen gestaakt....
Hijgend waren zij in het gras komen zitten, op den rand van het poeltje, de bloote
voeten naar het water toe. Die voeten waren zwart en vuil, zooals voeten van
koewachtertjes, die gansche dagen door de weide loopen, zijn.
Het was een helder-glanzende September-namiddag. Het imposant kasteel van de
oude gravin strekte de machtige schaduw van zijn torens en zijn hooge boomen tot
ver over de goudtintelende vlakte van het weiland uit en aan de overzijde der rivier
lag het kleine dorpje als 't ware te glimlachen in de zon, met zijn spits kerktorentje
in de diepte en zijn ouden molen op de hoogte; met zijn witte en roze huisjes, waarvan
de ruitjes tintelden als vuur in den oranje westergloed. Langzaam, heel langzaam,
als traag-bewegende, groote, bonte bloemen, gingen de koeien, rustig-grazend, naar
de pont toe, die ze weldra aan den overkant zou overzetten.
- Ik goa mijn voeten wasschen, zei Jantje; en maakte het gebaar of hij zich in 't
modderpoeltje neer zou laten glijden.
- Ik euk! zei Pierken, hem nadoende.
Jantje hield zich even in, bekeek Pierken met ernstige oogen.
- Weet-e gij, vroeg hij op gewichtigen toon aan Pierken, dat d'ouwe groavinne de
voeten van Basiel Ide gewasschen hèt?
- 't Zijn leuëns! riep Pierken. Hoe weet-e gij datte?
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- 'T 'n zijn gien leuëns! weerlegde Jantje. Z'hè 't huis verkocht woar da Basiel Ide in
weunt; en Basiel en zijn ouërs moeten verhuizen. Heule doagen 'n doen ze nie anders
of schriemen en nou goa Basiel Ide overal vertellen: ‘'t Es hier gedoan mee ons;
d'ouwe groavinne hè onz' voeten gewasschen!’ Iedereen verstoat datte. Da wil zeggen
da ze moeten verhuizen!
De kleine koewachtertjes zaten een oogenblik starend te peinzen. Hun blik volgde
de langzame beweging van hun koeien naar het water en de kruipende schaduw der
kasteeltorens en boomen over het groene goudtapijt der vlakke wei. Toen vroeg
Jantje plotseling aan zijn makkertje:
- Het de groavinne euk ou voeten gewasschen, Pierken?
- Neen! antwoordde Pierken met iets trotsch in zijn candide oogen. 't Es mijn
moeder die mijn voeten wascht.
De koeien waren aan den oeverrand van de rivier gekomen en loeiden met
uitgerekten hals naar de pont. Bij dit bekend geroep wipten de beide koewachtertjes
haastig overeind en renden in volle vaart, klappend met hun zweepen, naar het water
toe. Hun snelle voetjes zwiepten door het groene gras en 't leken zwarte negervoetjes
rennend door de wildernis. De pont voer over....

IV. Guustje's autotochtje.
Mijn chauffeur komt naar mij toe met een vriendelijken, toch ietwat bedremmelden
glimlach op de lippen. Ik voel dat hij mij iets te vragen heeft. Een uitstapje is voor
vanmiddag ontworpen, het weer is prachtig, 't is zondag; ik denk, ik vrees, dat hij
mij komt vragen of hij niet van middag vrij zou kunnen krijgen.
Ik ben vooruit besloten het hem toe te staan. Wat zou ik ook anders?
De tijden zijn niet meer als vroeger. Ik wacht dus vol berusting; en mijn hoofd
begint reeds vriendelijk van ja te knikken, nog vóór hij zijn verzoek heeft uitgebracht.
- Meniere, zoe 'k ou misschien iets meugen vroagen? begint hij aarzelend.
- Zeker, Gaston, wat es 't, jongen?
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- Of da Guustje van den achternoene nie ne keer zoe meugen meerijen.
- Guustje.... wa veur 'n Guustje? vraag ik.
- Guustje Donckers, meniere. 't Zoe toch zeu ieuwig geirne ne keer meerijen; 't 'n
hè nog noeit in geenen automobiel gezeten!
- Es da Guustje van de greute hofstee ginter?
- Joa 't, meniere.
- Hawèl, 't es goed, Gaston; 't mag het meerijen.
- Merci, meniere; 'k goa 't hem al geiwe goan zeggen.
En op een drafje is Gaston de garage uit.
Wij rijden.... Ik zit aan stuur en achter mij hebben Gaston en Guustje plaats genomen.
Guustje is 't jongste van boer Donckers talrijk gezin. Een dezer dagen wordt hij
vijftien haar. Het is, voor zijn leeftijd, een schraal, mager ventje, met een bleek
gezicht, maar met groote, lichtblauwe, intelligente oogen, die stralen als sterren. Hij
lijkt bedeesd en zegt niet veel, doch telkens als ik mij even omkeer en hem vraag of
hij het tochtje prettig vindt, knikt hij heftig met hoofd en zijn oogen stralen.
Om vijf uur, na de grootste middaghitte, zijn wij vertrokken. Ik heb slechts vagelijk
een bepaald doel; ik rijd zoo maar, in matig tempo, om nog eens het mooie
lente-Vlaanderen te bewonderen.
De weg golft en deint, heuvel op, heuvel af, onder wuivende boomkruinen, door
de weelderig-groene velden. Roode dakjes schitterlachen tegen den blauwen hemel
aan; witte huisjes, met open groene-en-witte luikjes, tintelen. Hier en daar een molen,
met in zondagsrust gekruiste wieken, eenzaam op een berm; hier en daar een grijs
of wit kerktorentje oppuntend in de verte, uit een wolk van groen.
De auto zoemt verrukkelijk; en, ofschoon ik eerder langzaam rijd, toch schieten
wij flink op, omdat er niets in den weg is en omdat alles zoo harmonisch en geleidelijk
loopt. Er zijn zoo van die dagen waarop je, zonder je een oogenblik te haasten en
zonder het bijna te merken, ontzaglijke einden aflegt.
Wij komen weldra in Cruyshautem. Guustje kent dat groote dorp. Tot zoover is
hij eens met zijn moeder te voet geweest. Het was een heele tocht en hij voelde zich
doodmoe. Zij waren met den stoomtram teruggekeerd.
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Nu komt voor Guustje het nieuwe, het onbekende. De wagen trekt met krachtig
gesnor een vrij steile en lange helling op en, daarboven gekomen, ontvouwt zich een
wijd en prachtig panorama aan onze oogen.
- Da es hier scheun, hé, Guustje? hoor ik Gaston tot den kleine zeggen.
- Joa 't zille! antwoordt Guustje; en zijn verwonderde oogen staren en stralen naar
alle kanten.
Gaston noemt hem de namen van de dorpen waar wij langs trekken, of die wij op
een afstand zien.
- Zie-je dien toren doar, Guustje? Da es Wannegem-Lede. En den dienen, ginter,
Oycke. Nog verder het-e Nokere en ginter heul-de-gansch omheuge Wortegem en
Ansegem. Moar ge'n zil gij da nie keunen ontheiwen, e-woar Guustje?
- 'K doe, zille! antwoordt de kleine met besliste overtuiging.
Weer snort de wagen een flinke helling op en in de diepte verschijnt de oude,
grijze, machtig-massieve toren van Oudenaarde.
- Kijk, Guustjen, da es Eiwenoarde. He-je doar nog van g'heurd? vraagt Gaston.
- Joajoa, zille! Voader het er e-kier 'n peird gekocht, antwoordt Guustje.
Wij rijden door Oudenaarde. Guustje kijkt, rechts en links, met stralende
verwondering. Verder uit hij zijn indrukken niet. Gaston toont hem de half
stuk-geschoten kerk, maar dat interesseert hem minder: ook in zijn streek heeft hij
genoeg stuk geschoten huizen en kerken gezien. Wij draaien rondom 't gansche stadje
en stuiven dan den weg naar Ansegem op.
Hier worden 't bergen, echte bergen. Guustje weet niet waar hij 't eerst zal kijken,
rechts of links, 't Is alles even mooi en nieuw voor hem; men voelt als 't ware dat hij
zich volpropt met indrukken. Weer dalen wij, nu naar het Scheldedal en zoodra wij
over de brug zijn begint weer het stijgen, stijgen, stijgen, zóó hoog dat de lucht frisch
wordt, terwijl langs alle kanten rondom ons een prachtig panorama van uren en uren
wijdte zich uitstrekt. De grond, vol ijzererts, ziet daar oranje-geel en de groote
bosschen komen er zóó groen op uit, alsof ze met een borstel overschilderd waren.
- Zie-je wel, Guustjen, zegt Gaston gekscherend, z'hen hier de grond geverfd mee
geelewen oker en de bosschen mee Parijsch-groen.
Guustje kijkt Gaston strak-stralend aan, doch zegt geen woord.
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Hij laat zich niet zoo maar voor den gek houden, maar begrijpt toch blijkbaar niet
waarom de kleuren hier zoo anders zijn dan in zijn streek. Eensklaps wipt hij in den
wagen overeind, wijst rechts, tusschen een inham in de bosschen naar de diepte waar,
als een wonder, een kleine, roze stad ligt midden in een breeden gordel van het helste
groen.
- Wa es dat toch? vraagt Guustje bijna angstig.
- Dat es de stad Ronse. Hè-je doar nog van heuren spreken, Guustje? vraagt Gaston.
Neen, daar heeft Guustje nooit van gehoord. Dat is te vreemd, te verre; het lijkt
wel van een onbekende wereld en Guustje wordt er stil onder.
Wij rijden voort. Wij komen op een kruispunt waar ik even naar den weg moet
vragen. Er staat daar een huisje, met een man voor de deur en ik vraag het hem, in
gewoon Vlaamsch dialekt, zooals ik altijd doe.
- J'suis au regret, m'sieu; comprends pas le Flamand, antwoordt de man met een
beleefd glimlachje, alsof hij zich excuseeren wilde.
Hè! Zouden we hier reeds in 't Walenland zijn!
Ik vraag het hem en hij antwoordt:
- Mais oui, m'sieu; vous êtes ici dans la province du Hainaut; mais là-bas, vers
cette rangée d'arbres, vous rentrez en Flandre Orientale. Vous n'avez qu'à suivre la
chaussée tout-droit.
- Hè-je da g'eheurd, Guustje? We zitten hier in de Woale-pays! zegt Gaston.
Guustje heeft het gehoord en er een kleur van emotie door gekregen. Hij is er als
't ware door bedwelmd, overweldigd. Zijn lichte oogen stralen en hij bloost als een
meisje. Hij glimlacht gegeneerd alsof hij zich over iets schaamde. Als het maar een
praatje van Gaston was geweest, een grapje als van die geverfde aarde en geverfde
boomen, hij zou er voorzeker niet ingeloopen zijn, maar hij heeft het daar in den
volsten ernst gehoord uit den mond van dien man van de streek; hij kent nog genoeg
Fransch van op school om alles duidelijk te begrijpen; en nu beseft hij hoever hij
van huis is, zoo geweldig ver in een zoo korten tijd; en hij wordt er als 't ware benauwd
onder en kijkt mij raadselachtig - ondervragend aan, als weet hij niet welke wonderen
nu nog meer staan te gebeuren.
Geen wonderen meer. Ik denk dat het nu wel langzaam aan tijd wordt om terug
te keeren; en dat doen we dan ook, langs andere
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wegen en door andere dorpen, tot wij eindelijk, lang nog vóór zonsondergang, op
ons eigen dorp terug zijn. Ik kijk op mijn horloge. We zijn precies twee uur en tien
minuten onderweg geweest en hebben door gedeelten van drie verschillende provincies
gereisd.
- Hawèl, Guustje, hèt 't giestig geweest? vraag ik aan den kleine bij het
afscheidnemen.
- Stijf giestig, meniere; ge zij wel bedankt!
Hij groet, vlug en gegeneerd even zijn pet afnemend; en met Gaston, die vlak in
zijn buurt woont, is hij weg.
***
Den volgenden ochtend, zoodra ik bij Gaston kom, die den wagen aan 't schoonmaken
is, vraag ik hem:
- Hawèl, Gaston, wa hèn ze thuis bij Guustje van zijn excursie gezeid?
Gaston, die in zijn linkerhand een spons en in zijn rechterhand een poetslap houdt,
richt zich bij den wagen op, strijkt met de mouw het haar en het zweet van zijn
voorhoofd, kijkt mij ietwat schuchter aan en antwoordt eindelijk, niet zonder eenige
aarzeling:
- O, meniere, 't hè nog al wried geweest.... Z'hèn gevochten!
- Wat!.... roep ik verbaasd. Wie het er gevochten? En woaromme?
- Guustje, meniere, tegen zijn broers en zusters. Hij hè veel sloagen g'had!
- Moar waoromme?.... woaromme! herhaal ik, steeds dieper verbaasd.
Gaston legt spons en poetslap neer en vertelt:
- Hoad hij da stillekes aan gezeid 't 'n zoe niets geweest hèn, meniere; moar van
as hij thuiskwam en da z'hem vroegen: ‘Hawèl, van woar komt-e nou?’ het hij
geantwoord: ‘van uit de Woale-pays!’ Doarop zijn ze begost mee hem uit te lachen,
en te zeggen dat hij ne leugenaore was, en azeu meer vijven en zessen. Doarop hè
Guust hem kwoad gemoakt en al de dorpen opgenoemd woar da we gepasseerd
woaren, zonder ien enkel te vergeten, meniere. Moar tons zijn d'ander nog veel meer
beginne lachen en doarop es Guust al mee ne kier zeu roazend dul geworden, dat hij
zijn zuster Cordúla ne slag in heur gezichte gegeen het. Moar tons het 't er op gezeten,
meniere! Ze zijn al te goare op hem gesprongen en z'hèn hem leulijk
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afgedreugd. Hij leupt mee 'n bloemuile dat hij hem hoast nie meer 'n dufst verteunen.’
Zoo'n uitkomst was wel 't laatste wat ik zou verwacht hebben. Ik bekwam er niet
van en vroeg aan Gaston:
- Zeu da ze nie 'n geleuven da w' in dien korten tijd zeuverre geweest hèn?
- O, nie, zulle, meniere! Doar 'n meugt-e nie van klappen. 'T 'n es nie meugelijk,
't zijn leugens, zeggen zij.
- Moar het-e gij ulder nie gezeid dat 't wèl woar es, Gaston?
- Joajoaik, meniere, moar ze zeggen da 'k euk ne leugenoare ben. 'T 'n school geen
hoar of 'k kreeg er euk ruize veuren, mee Deefiel, Guustje's oudste broer. Hij wilde
tegen mij vechten.
***
Nauwelijks was mijn gesprek met Gaston afgeloopen en zat ik weer in mijn kamer,
toen het dienstmeisje mij eenigszins geheimzinnig kwam mededeelen dat boer
Donckers daar was, die mij verlangde te spreken.
- Laat binnenkomen, zei ik, nog al verwonderd.
De boer kwam binnen. Hij nam zijn pet af terwijl hij mij groette en zette die dan
dadelijk weer op, onder het plaats nemen op den stoel dien ik hem aanwees.
- 'n Sigare, Donckers, zei ik, hem het kistje presenteerend. Hij bediende zich en
brak de punt af met zijn duimnagel, waarbij de sigaar kraakte en barste als een droge
stok. Hij zuchtte, strekte zijn dikke beenen uit, wrong zich zwaarlijvig op zijn stoel
en begon, nadat hij smakkend de sigaar had aangestoken:
- 't Es te wille van da reiske van gisteren, mee onze kleinen, da 'k ne keer gekomen
ben, meniere. Ge zoedt mij plezier doen, meniere, mee hem nie meer mee te nemen.
De dikke man sprak zeer gemoedelijk, zonder de minste misnoegdheid, zelfs met
iets leuk-ondeugends in zijn oolijk boerenoog. Het leek wel of hij innige pret om iets
had, dat hij in den grond toch niet kon goedkeuren. Ik wist niet precies wat ik van
zijn bezoek wel denken moest, begreep niet goed waarom hij dat zoo ernstig, bijna
zwaarwichtig opnam.
- 'K hè g'heurd van Gaston dat de kleinen 'n beetse ruize g'had
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hè mee zijn broers en zusters, terwille van da reiske, begon ik aarzelend.
- Z' hèn gevochten, meniere, antwoordde de boer; gevochten lijk de kroaien. 'K
ben d'r moeten tusschen komen en 'k hè aan de kleinen moeten verbien dat hij noeit
geen woord meer van da affeiren 'n mag spreken. Hij liegt te geweldig, meniere. 'K
hè d'r mij euk kwoad in gemoakt!
- Wa het hij dan toch verteld, Donckers?
- Da ge toe in de Woale-pays geweest hoadt! Da ge doar Woalsch gesproken hoadt
mee nen boer die veur zijn deure stond en da ge wel twintig dorpen op en af gereje
woart. Hij zei euk nog da Gaston gezeid ha dat de grond ginter mee geelewen oker
gevirfd was en de bosschen mee Parijsch groen. 't Es tons da z'hem kletsen op zijn
gezichte gegeen hèn.
- 't Es allemoal de zuivere woarheid, Donckers, uitgenomen natuurlijk die gevirfde
grond en bosschen. Gaston 'n hè da moar gezeid om te lachen. We zijn heul zeker
wel deur twintig dorpen gepasseerd en 'k hè inderdoad, in de Woale-pays, mee ne
Woalschen boer gesproken.
- En da amoal in nog geen twie uren tijd! riep de boer eensklaps bulderlachend
zijn beide handen ten hemel slaande.
- Precies twee uur en tien menuten, Donckers; 'k hè op mijn harloezie gekeken.
De boer zei niets meer. Hij lachte stil - schokschouderend en knoeide met zijn
sigaar, die als een borstel in zijn mond stak. Eindelijk stond hij op en nam afscheid
met de woorden:
- Ala, meniere, 'k verstoa wel da g'ulder euk ne keer wilt amezeeren, moar die
jonge gasten nemen da serieus op en azeu komt er ruize. 'T 'n zoe nog zeu irg nie
zijn da ze wat onder mallekoar liegen en vechten; moar mijn vreiw es nog al ziek en
ze trekt heur dat te veel aan os er gekeven en gevochten wordt. Zoe-je mij 't plezier
willen doen, meniere, mee hem nie meer mee te nemen?
Ik poogde nog den boer aan het verstand te brengen dat Guustje niet in 't minst
gejokt of opgesneden had, maar hij begon weer met zijn dikke schouders te
schoklachen en zoo liet ik hem dan ook maar gaan, onder belofte, aangezien hij daar
zoo op gesteld was, dat Guustje in 't vervolg niet meer zou uitgenoodigd worden.
***
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Ik had dat klein gebeurtenisje heel en al vergeten en zou er wellicht niet meer aan
gedacht hebben, had ik niet, enkele weken later, Guustje toevallig weer ontmoet.
Ik kwam hem op een ochtend tegen, in het dorp, vlak vóór de kerk, terwijl hij op
een kar zat, waar hij 't paard van mende. Ik glimlachte en knikte reeds van op een
afstand, blij hem terug te zien, met nog een vaag gevoel van medelijden voor den
onverdienden smaad, dien hem, onrechtstreeks door mijn schuld, te beurt gevallen
was; en ik stak alvast de straat dwars over om eenige woorden met hem te wisselen,
toen ik hem, tot mijn stomme verbazing, moedwillig en opvallend 't hoofd van mij
zag afwenden, om mij niet te moeten groeten.
Ik stond daar even, roerloos, als versteend. Was was dàt! Had hij mij werkelijk,
en met opzet, vermeden; of had ik mij vergist en had hij mij in werkelijkheid niet
gezien of niet herkend? Ik liep hem enkele schreden achterna, om althans te weten
wat er van aan was; maar op hetzelfde oogenblik keerde Guustje zich op zijn ratelkar
om, en keek mij duidelijk aan, zóó strak en zóó onvriendelijk, dat ik geen oogenblik
langer aan zijn ware gevoelens behoefde te twijfelen. Guustje was boos op mij,
Guustje haatte mij en wilde mij niet eens meer groeten: er was iets met Guustje
gebeurd dat ik niet wist en weten wilde.
Ik kwam bij Gaston in de garage en vroeg hem:
- Gaston, wat es er toch mee Guustje gebeurd? Ik kom hem doar in de stroate tegen
en hij 'n wil mij zelfs giene goen dag meer zeggen?
- 'T 'n verwondert mij nie, meniere; 'k 'n ben doar hoegenoam nie in verwonderd,
antwoordde Gaston met een plotselinge kleur over zijn wangen en oogen die
schitterden van verontwaardiging.
- Joa moar, woarom, Gaston?
- 'K zal ou da ne keer goan vertellen, zie, meniere, zei Gaston met hijgende stem,
terwijl hij spons en poetslap, waarmee hij werkzaam was, op het spatbord van den
wagen neerlegde. ‘Dien dwoaze loebas, aan wie da ge zeu veel plezier gedoan het,
mient nou, da ge da moar gedoan 'n hèt om de zot mee hem 't héwen! Z'hén hem in
zijn huis zeudoanig uitgelachen en gezeid da dat onmeugelijk was van zeuvele te
zien in zuk ne korten tijd, dat hij nou zelve nie mier 'n geleuft aan al 't gene dat hij
gezien hét. Hij 'n geleuft nie mier dat
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hij in Eiwenoarde geweest het; hij 'n geleuft nie mier dat hij van op dien birg Ronse
in de diepte gezien het; en hij 'n geleuft sitoe nie mier dat hij in de Woale-pays
geweest hét. Doarveuren moe-je nou toch nen ezel van 'n kalf zijn, es 't gien woar,
meniere?
Ik moet het bekennen: ik stond er paf van! Wat moest er in die jeugdige hersens
wel zijn omgegaan en welke diabolische bedoelingen moest hij mij hebben toegedicht!
- Joa moar, Gaston, riep ik opgewonden; hij heeft toch diene man in de Woale-pays
tegen mij heuren klappen, hem heuren zeggen da we doar in de Woale-pays woaren
en hem ons de wig zien wijzen om eruit te komen! Wa zegt hij doar wel van?
- Wa dat hij doarvan zegt, meniere! riep Gaston sidderend van woede.... datte gij
mee diene man afgesproken woart; da g'hen doar bij da huizeken doen stoan hét en
da ge mee hem in 't Woalsch geklapt hét om Guustje te doen geleuven da we doar
in de Woale-pays woaren; - ala dat 't van 't begin tot 't einde nen heup leugens zijn
die-je gij uitgevonden hét om de zot mee hem t'hêwen! Zoe-je hem niet de kop
insloan, meniere! Moar hij 'n zal nie mier meegoan, zulle! 'K zeije nog liever mijnen
dienst op, meniere!
Ik schrok, geweldig! Dienst opzeggen in dezen tijd! Dat was natuurlijk maar een
praatje, maar 't klonk zoo akelig. Ik waagde 't niet eens aan den goeden Gaston te
herinneren, dat het plan om Guustje mee te nemen eigenlijk niet van mij, maar wel
van hem was uitgegaan; en evenmin repte ik nog een woord van den met gelen oker
gekleurden grond en de met Parijsch groen geschilderde bosschen, die er achteraf
wellicht iets toe bijgedragen hadden om Guustje's argwaan ten opzichte van al de
verdere wonderen van het tochtje op te wekken.... ik zei maar niets meer en ging
stilletjes heen.... wel met een gevoel van spijt over het gek geval van Guustje, maar
verder met de filosofische berusting, dat je de dingen niet forceeren kunt, dat zij hun
beloop en hun tijd moeten hebben, en op die manier dan eindelijk ook wel weer
terecht komen.
Ik wacht nu maar tot Guustje kennis en verstand genoeg gekregen heeft om dat te
voelen.
(Wordt vervolgd)
CYRIEL BUYSSE.
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Nora. (slot)
XVII.
Jan Stronck stond in zijn kamer, met een geopende brief in zijn hand. Hij las en herlas
de dichtbeschreven blaadjes, terwijl zijn hand door zijn haren voer. Het was het
schrijven van een vriend, waarin hem het directeurschap van een inrichting
aangeboden werd.
Terwijl hij las, drong meer en meer den omvang van dit voorstel tot hem door.
Het vooruitzicht van deze ingrijpende verandering overweldigde hem, maar tegelijk
wist hij: Het was de beslissing van zijn leven.
Hier lag de weg, dien hij te gaan had. Het kwam hem als een bizondere beschikking
voor, dat dit onverwachte tot hem gekomen was op dit keerpunt van zijn leven.
Zijn voorhoofd rimpelde zich. Met een nadenkende frons bergde hij den brief in
zijn borstzak. Hij sprak er niet over, maar zijn gedachte bleven er voortdurend mee
bezig.
's Middags na zijn spreekuur riep hij Phine tot zich en liet haar het schrijven lezen.
Zij zag verrast naar hem op, met verwonderde oogen.
‘Doe je 't?’ stamelde ze geheel onthutst.
De plotselinge verrassing dreef haar 't bloed naar de wangen.
Hij glimlachte.
Hij begreep, van haar had hij geen tegenwerpingen te wachten, en even ontroerde
hem die openlijk getoonde vreugde van haar.
Och, hij was immers zelf al besloten....
Met zijn rug naar haar toegekeerd, droogde hij zijn handen.
Phine was op den bank gaan zitten en zag nadenkend voor zich uit. Ze hoorde Jan
spreken van beter finantieele positie, goed voor de opvoeding van de kinderen.... Ze
antwoordde niet.
Zelf vond hij 't vreemd, dat hij daar zoo koel en practisch de bizonderheden stond
te overleggen, terwijl het immers van 't eerste oogenblik af, bij hem vast gestaan had:
Zóó, als 't daar stond, en niet anders, zou 't gebeuren. Wat hij verder deed of zeide,
geschiedde voor den vorm.
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In Phine schoot als een lichte vogel deze ééne gedachte op, hoog boven al die nieuwe
gewaarwordingen en overwegingen uit, die haar duizelen deden. Daargindsch zou
geen.... Nora zijn! Het joeg door haar heen in een plotselinge, triomfeerende
blijdschap. Het was haar onverschillig, waarheen zij gingen, zij vatte alleen dit eene,
zij gingen weg van hier, waar 't leven haar, ondragelijk geworden was, zij met hun
vieren alleen! En Jan deed dit, om de kinderen, de zorg voor zijn kinderen ging hem
toch boven àlles, dacht ze, getroffen.
Hij had zich omgekeerd, zag haar aan.
‘Maar doen dan?’
‘Ik vind het best!’
Voor de doorschijnende blijdschap in haar vochtig tranende oogen, sloeg hij met
een stille wroeging de zijne neer.
Het was dus gedecideerd.
Toen zij opstond, legde hij even zijn hand op haar schouder.
‘Ben je blij?’ vroeg ze onzeker.
‘Jawel.’ Hij had zich alweer afgewend, sloot zijn kast.
‘Vroeger,’ dacht hij onwillekeurig, ‘zou Phine aan zijn hals gehangen hebben, om
haar vreugde te toonen, met deze onderscheiding voor hem. Samen zouden zij zich
verdiept hebben in al 't nieuwe dat hen wachte, en hij zou plezier gehad hebben als
een schooljongen in wat zij beiden enkel wisten.....’
Och, hij kon 't niet helpen, dat hij thans geen enkele vreugde vond, niets dan
ernstige overwegingen en zware verantwoordelijkheid.....
Phine was zacht heengegaan.
In het voorportaal aarzelde ze even.
Er was een behoefte in haar, terug te gaan, naar Jan's kamer, ze had zooveel te
vragen op eenmaal.... Maar ze bedwong zich. Later misschien zou 't komen, en over
haar eerste blijde opgetogenheid, zweefde, als een schaduw de zorg weer aan.
In de huiskamer vond zij op den tafel den bak met waschgeod weer, die zij aan
het vouwen was geweest, toen Jan haar wegriep voor dit wonderlijke nieuws.
In de omgeving teruggekeerd, leek 't haar onwezenlijk bijna, dat haar leven op het
punt stond, zoo groote verandering te ondergaan. Werktuigelijk begon zij weer de
stapeltjes te vouwen.
In haar hoofd joegen haar gedachten, de dingen vooruit. Ze zag zich al dit huis
opbreken, afscheid nemen op het dorp.... Weg van hier, naar een nieuwe omgeving!
O, zij zou geen moeite hebben,
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dacht ze smartelijk, zich los te maken van deze plaats, waar zij haar bitterste
levenservaringen had opgedaan. Ze herinnérde zich nog, hoe blij en verwachtingsvol
ze waren begonnen hier..... Het was haar spoedig vergald.....
Maar Jan.... Dat hij dit wilde, en uit eigen beweging, zonder dat zij er in 't minst
op aangedrongen had. Zij wist, op zoo iets onverwacht had ze nooit durven hopen!
Er kwamen haar weer brokstukken van den brief te binnen nu, die zeer vleiend
voor haar man getuigden. Het was wel een bizondere onderscheiding voor hem....
Toch was hij niet blij, dat had ze wel gevoeld.... Om haar mond krampte een smartelijk
lachje.
Het kwam haar voor of zij in dit uur heel den last van dezen moeielijken tijd, die
haar had geknauwd, op zich terugkomen voelde.
‘Dat wat eenmaal tusschen hen gekomen was,’ dacht ze droef, ‘zou zij nooit kunnen
vergeten. Nooit. Te diep had het haar gewond.’
Bijna scheen het haar toe, of zij te moe was, voor al dit nieuwe. Zij was dikwijls
moe in den laatsten tijd, en zij voelde zich vreemd en alleen staan tegenover dit
onverwachte.... Moeilijk volgde zij den gang van haar gedachten, die trachtten te
benaderen, dit van Jan, dat zij niet begreep....
Telde al dat wat geweest was, in deze weken, nu opeens niet meer voor hem mee?
Kon hij zoo makkelijk zich losmaken nu ineens? Zij voelde wel, dat zij hem niet
vatte.... Met een vermoeiden rimpel boven haar oogen, die hun zachten tevreden
glans verloren hadden, bleef zij 't al staan door denken. Ze probeerde het tenminste.
Ze trachtte dikwijls hem te begrijpen, in den laatsten tijd. Met een inspanning, die
boven haar krachten ging, poogde zij zijn gevoelens te peilen, soms als ze hem over
zich zitten zag, met een uitdrukking op zijn gelaat, die haar vreemd was.
Zij merkte op, den afwezigen, zorgelijken trek op zijn anders zoo zonnig gezicht
en zij wroette, aan alle kanten bezeerd, in dit vreemde, ingewikkelde, dat zulk een
bitter lijden over hun vredig bestaan gebracht had.
Er waren oogenblikken van den dag, dat zij dacht, niet langer buiten zijn vroolijke
onbezorgdheid te kunnen. Zij smachtte naar zijn lach, zijn onbekommerde
opgewektheid, waardoor zij alles in een tevreden licht zag, en zij hunkerde naar zijn
oude liefde, de schuttende hartelijkheid, waarmee hij haar omgaf.
Hoe kil en moeilijk vergingen toch de dagen, dat zij zich verslappen
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voelde, in een onverschillige schijn-berusting, een schuwe bezeedheid, waarmee zij
elkander voorbijgingen. Zij dacht alleen maar nu, aan dat wat zij als een ver lichtje
had zien flikkeren.
En hoe vreemd was daarin op eenmaal gevallen, die brief, die hij haar lezen liet,
met zijn oude vertrouwelijkheid.... heel deze onverwachte beslissing als een
verrassing.....! Daarnet in zijn kamer had zij, even in zijn doen, het oude tusschen
hen gevoeld.... Er was iets geweest in zijn oog, waaraan zij met ontroering terug
dacht nu. Zou het misschien tóch..... daargindsch waar geen derde tusschen hen
stond?
Haars ondanks klampte zich heel haar wezen aan die toekomst. Zij voelde, hoe al
't overige voor haar wegviel en uit de vermoeidheid van haar ziel waarin haar
gevoelens verslagen lagen, knoopte zich een nieuwe verwachting los....
Toen zij eindelijk met den zwaren bak met waschgoed naar boven ging, zoemde
onwillekeurig door 't huis, haar ouden neuriënden zang, die in geen weken over haar
lippen gekomen was.
Jan hoorde 't in den gang, waar hij zijn fiets oppompte. Phine zong weer....
Hij trok de deur achter zich dicht, stond buiten in den triesten regenmiddag. ‘Arm
kind!’
Onder zijn snor trilde zijn glimlach, waarin iets zeldzaams weemoedigs gekomen
was. Zijn oogen zagen stil, ernstig voor zich uit, terwijl hij voortging, den dorpsweg
af, waar 't gele blad rotte aan weerszijden onder de boomen. Hij kwam zich zelf als
een oud man voor, op eenmaal, die vermoeid van het leven, waaraan hij zijn deel
gehad heeft, om alle leed en vreugd, slechts toegevend glimlachen kan.......
Werktuigelijk deed hij den rondgang bij zijn patienten. De gedachte dat het spoedig
voor 't laatst wezen zou, deed hem met verdubbelde belangstelling neer zetten in de
eenvoudige dorpshuisjes, waar hij een vriend geworden was. Hij had geen haast dien
middag, maar waar hij kwam, misten zij zijn opgewekten groet, en als hij heenging
was zijn goed gehumeurde grap uitgebleven.
Drie eindeloos lange grauwe dagen waren voorbijgegaan. De laatste bracht het
antwoord van Jeanne. Nora had het in haar blouse gestoken. Onder het lezen had
haar even in haar ontredderde gemoedstoestand, waarin alles buiten zijn verhoudingen
trad, getroffen het
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opgetogen hartelijke van Jeanne's welkom, en verwonderd bedacht zij hoe Jeanne
niet vermoeden kon, met welk een verslagenheid zij deze reis aanvaardde.
Haar koffers stonden gepakt, en er bleef haar niets meer over te doen, dan dezen
ééne laatsten avond door te komen. Aan tafel waren ze dien middag voor 't eerst weer
alleen. Van Heertsema was in den loop van den middag naar zijn ouders gegaan.
Emilie, die over was geweest, om Fee te zien, reisde voor 't eten af, en in de rust die
over hen allen viel, na de drukke dagen, die achter hen lagen, hield elk zich met zijn
eigen gedachten bezig.
Nora had heel den dag in een onrustige gejaagdheid geleefd, wikkend in stilte de
kansen van nog een enkele ontmoeting, die zij had vermeden, toch in haar hart zoo
vurig begeerd. Zij wás niet in het dorp geweest, geen enkele dag had ze zich buiten
het hek van Beresteijn gewaagd. Er was ook niemand bij hen geweest, en zij had
gedacht dat het goed was zóó. Maar nu de dagen versmolten waren tot deze enkele
avonduren, en iedere mogelijkheid uitgesloten scheen, wist zij dat zij toch gewacht
had, op een woord, een teeken van hem.... Onbedwingbaar overviel haar het verlangen,
hem nog eenmaal te zien, iets van hèm te hooren. Al kon ze maar even langs zijn
huis gaan, 't licht door de blinden zien schijnen, en weten, dat hij daarachter was.
Het was 't laatste, 't éénige, dat ze nog vroeg. Zóó kon ze niet heengaan.
Soezerig zag zij over de witte tafel heen, waar het zilver op glansde onder den
lichtkring van den staanden lamp. Het maal was afgeloopen. Grootmama gaf het sein
tot opstaan. Achter de anderen aan, verliet zij de eetkamer.
Willem reed den majoor den gang door naar de voorkamer, de tuinkamer was
buiten gebruik gesteld met het intreden van den herfst.
Grootmama huiverde even bij de wisseling van temperatuur.
‘Nora, kindje, wil je mijn shawl eens halen, boven?’
Nora liep gedienstig naar boven. In de donkere slaapkamer, van Grootmama stond
de maan, wit op de ruiten.
Zonder licht te maken, zag zij den shawl over een stoelleuning hangen en met de
zachte wol in haar handen, trad zij voor het raam.
Het was zuiver stil om Beresteijn, in de koude glinstering van het maanlicht, dat
de lijnen scherp trok....
‘Fee,’ zei ze zacht, toen ze weer binnen was, ‘wou je nog naar de bus? 't Is helder
licht, dan ga ik mee.’
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Fee pelde een noot. Ze zag op, met een blik op haar vader, die 't zich gemakkelijk
had gemaakt, met het oog op zijn dutje.
Met een vlugge beweging gaarde zij de basten en schilletjes in haar hand, streek
ze weg van het tafelkleed.
‘Ik wil wel,’ zei ze opspringend. Ze deden dikwijls een loopje samen na tafel, al
bromde de majoor, op deze gewoonte, die hij voor ongezond hield.
Op den stoep haalden zij beiden diep adem.
Gearmd gingen ze den laan uit.
De ruimte om haar heen, scheen Nora als een bevrijding....
Ze hadden niet veel te zeggen. Er was te veel gebeurd de laatste dagen en zij
vonden 't beiden een rust zoo naast elkaar te gaan, zonder te hoeven praten. Hun
stappen klonken hol, gelijk. Met een wonderlijke ontroering bezag Nora de huizen
in de dorpstraat. Op het postkantoor brandde licht. Een helder lichtvlak viel daar
over den grond, bescheen de kiezels en de stoepen van de huizen van den overkant.
Nora rekte haar hals. Iets verder nog.... konden ze niet een eindje omloopen?....
Toen, onverwacht, hielp Fee haar.
‘Heb jij nog iemand goedendag gezegd?..
‘Wie bedoel je?’
‘Mevrouw van Starenberg, bijvoorbeeld, of Phine.... Je gaat zoo lang weg.’
‘Phine?....’
Dof klikte de brief in de bus.
Nora bezon zich. Fee stond stil.
‘Vindt je 't niet een beetje onaardig?’
Nora weifelde. Kon ze niet, nog één keer?
‘Ik zou 't doen,’ vond Fee.
Toen op eenmaal wist Nora dat ze gaan zou. Jubelend greep haar hart deze laatste
mogelijkheid. Nog éénmaal....
Ze kón niet heengaan zonder een enkel afscheidswoord van hem....
‘Ga je mee?’
‘Nee,’ schudde Fee beslist. ‘Ik ga schaken met Papa. In geen drie avonden heb ik
't kunnen doen.’
Toen klemde Nora in haar mantelzakken, haar koude handen tot vuisten ineen, en
ging de weinige stappen, die haar van het doktershuis scheidden.
Boven de deur brandde licht. In zijn kamer, ze zag 't met de eerste
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oogopslag, was 't donker. O, ze hoopte, ze hóópte eigenlijk maar, dat hij uit was!
Wat dreef haar tot dezen laatsten wanhopigen gang?
Ze belde. De deur kon van buiten opengeduwd worden en dikwijls was Nora op
deze wijze, onaangediend binnen gegaan. Van avond weerhield een zekere schroom
haar, 't zelfde te doen.
Ze was te lang niet hier geweest.....
In de vestibule miste ze zijn fiets. Zijn kamer, donker, stond open.
De eigenaardige geur prikkelde Nora's neus. Uit! Ze had het verwacht, toch sloeg
haar deze ontdekking op 't oogenblik zelf, als een felle teleurstelling.
Langzaam, met een troebeling in haar oogen, deed zij den weg naar boven.
Mevrouw was bij de kinderen, had de meid gezegd en was meteen naar de keuken
teruggegaan, gewend dat Nora in huis haar weg wel vond.
Phine stond over de kinderbedjes gebogen, toen Nora om de deur keek.
Een luide juichkreet van Jaapje begroette haar. Hij stond meteen rechtop in zijn
bed, klein wit manneke nog, in zijn nachtgoed.
Wat houterig was Phine overeind gekomen, en boven 't kinderrumoer uit, boorden
hun oogen, onderzoekend even, in elkaar.
‘Ik kom om afscheid te nemen,’ haastte zich Nora, boven haar even-verwarring
uit, te verklaren.
‘Morgen ga ik naar den Haag.’
Phine stopte de dekens aan Frits voeteneinde in.
Ze keerde zich half om, nu.
‘Zoo!’
Nora smoorde in Jaapje's omhelzing die bedelde op haar rug te mogen zitten.
‘Mag ik, tante Nora’?
‘Even dan, Jaap.’
Hij strengelde zijn armen om haar hals, zijn voetjes nam zij in haar handen, en
zóó deden zij een keertje de kamerronde, en toen nog één keertje.....
Langs den spiegel gaand, zag Nora 't stralend kindergezichtje gebogen over den
goudglans van haar eigen haar, waarover 't lamplicht vlood. Zijn oogen schitterden
als sterretjes, en onwillekeurig klemde zij vaster, 't vrachtje, op haar rug. Eenmaal
gingen zij nog de tafel rond, het kind juichte en Nora rekte het spelletje.... alsof zij
niet scheiden kon van iets dierbaars.
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Phine stond het zwijgend aan te zien. Zij voelde hoe er van binnen iets van haar blijde
voldoening afbrokkelde, tegenover de plotselinge gedachte, die door haar heen schoot,
hoe Jan met dat kind daar, had samengespannen misschien, nog voordat hij met haar
sprak..... Haar had hij ontvouwd, waarnaar zij altijd vorschte........
Vroeger had ze 't altijd zoo aardig gevonden, als Nora met de kinderen speelde,
nu dacht ze, stroef, deed ook dit haar pijn.
Met een frons zag ze 't aan, hoe Nora Jaapje van haar rug deed glijden, zich over
hem bukte, zoenend heel zijn gezichtje over, dat in 't kussenholletje verdween. Er
was in haar doen een teederheid, die Phine trof.
Wist Nora dat zij weggingen? vroeg zij zich angstig af. Zou Jan haar.... in
vertrouwen....? dacht ze jaloersch. Natuurlijk had hij 't haar verteld! Binnen een paar
dagen, als 't in orde kwam met die jongen dokter, die de praktijk hier overnemen
wilde, wist immers heel het dorp......
Met wreede voldoening bedacht ze: Dit moest een slag voor Nora wezen.
Bij de deur bleef ze wachten, terwijl Nora Frits goedennacht zei, talmde bij zijn
bed. Hij wilde haar niet laten gaan. Een voor een moest zij haar vingers vrij maken
uit den greep van zijn mageren vuist, die niet loslaten wilde.
‘Kom Frits!’ maande Phine, wrevelig haars ondanks. Lachend, met een schok,
viel hij op zijn kussen terug. Door de kamers heen begeleidden Nora de opgewonden
kinderstemmen:
‘Kom je gauw weerom, tante Nora??.....’
Phine trok de deur achter hen beiden dicht.
Met een snelle berekening vroeg zij plots:
‘Blijf je lang in den Haag?’
‘Een paar maanden, denk ik.’ Nora's stem klonk uitdagend bijna, en met een gebaar
van trots, wierp zij haar hoofd achterover.
‘Dan zie je...’ rekte Phine, gescherpt door dien toon, haar woorden, ons.... misschien
niet eens meer terug.... hier. Er is Jan een directeurschap aangeboden.....’
Bij 't onzekere licht op het portaal, voelde zij, meer dan zij zag, 't gezicht over
haar verschieten.
Nora's hand had, als blind, getast even, naar den kalen witten muur, met een
onwillekeurige beweging, als om steun....
Phine begreep meteen. Ze had het niet geweten.
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Maar ze moest nu verder gaan en op zachten toon verhaalde zij Nora de bizonderheden
van dit onverwacht besluit.
Nora's mond wrong in haar bleek gezichtje tot een antwoord, zij stonden stil boven
aan den trap en haar vingers klemden on de kille ijzeren spijltjes.
In Phine scheen op eenmaal nu zij de ander 't feit had uitgezegd, de striemende
behoefte van te wonden, gedoofd. Tegenover de uitwerking van haar woorden, voelde
zij zich zachter worden. In 't besef van haar meerderheid thans, schenen haar
gefluisterde woorden hun vroegere beschroomde vertrouwelijkheid te willen naderen.
‘Niemand weet het eigenlijk nog....’
‘Nee.’
Langzaam, trede voor trede, gingen zij naast elkaar den trap af.
Nora's hand gleed stroef de leuning langs.
Om haar had hij dit gedaan! Enkel en alleen om haar! sloeg het weten door haar
heen.
Ze had het Phine wel toe willen schreeuwen, die uitweidde over de financieele
overwegingen, die de drijfveer waren geweest tot dit besluit.
Ook hij had hierin den eenigen uitweg gezien, dat hun levens elkander ontweken,
voortaan. Als een slag voelde zij tegelijk 't onherroepelijke, als zij dan beiden zouden
zijn gevlucht......
Over Phine's zorgelijk praten, die hangen bleef aan de beslommeringen, waarvoor
een plotselinge verhuizing haar stelde, vlogen Nora's gedachten naar hem heen, en
zij peilde zijn gemoedstoestand bij deze onverwachte verandering, waarin hij hun
redding had gezien. Zij huiverde in haar mantel.
O, dat zij niet bij hem was geweest! Niet met hem had mogen spreken, van wat
hem zóó vervuld moest hebben! Hoe had in deze weinige dagen het leven hen reeds
uiteengedreven! dacht ze bitter.
Een oogenblik joeg in haar op de onzinnige gedachte, Phine op zij te duwen en
de deur uit te snellen, om hem te zoeken, alles tartend.... Zij hoorde immers bij hem,
zij alleen, die hem kende, zooals hij was! Niet Phine, die zijn dagelijksche zorgen
deelde, die spreken kon van de nieuwe woning, die hen wachtte.... Alsof het iets voor
hem beduidde, dat nieuwe huis! Maar smartelijk trof haar over deze gedachte heen,
de gewaarwording, dat nu voortaan haar geest zijn beeld verloren zou hebben in de
omgeving, waarin hij immer voor haar bestond. Het zou haar een vertroostende
gedachte geweest zijn, hem te
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kunnen denken in het lage witte huis, in de kamer waar haar droomen hem beslopen.....
Daargindsch in die verre verten, waarin haar herinnering den weg niet kende, was
alles van hem haar afgenomen. En voor die koude, vijandige werkelijkheid bijna,
vlood haar gevoel van dwazen overmoed. Het was een nieuwe slag van het leven,
dat niet stilstaat, dat hem en zijn gezin verder voerde.... En zij had zich schrap te
zetten om ook dit te kunnen dragen.....
Beneden in den gang wilde ze meteen afscheid nemen.
Phine opende nog de deur van de huiskamer.
‘Kom je niet nog even binnen?’ maar haar slappe uitnoodiging verging ongeacht.
Nora had haar hand uitgestoken.
‘Ik zie je dus naar alle waarschijnlijkheid niet meer?’
‘Nee....’
‘Nu dan....’
In Phine's hand, grooter dan de hare, lagen Nora's vingers dun en koud, haar oogen
zagen, met plotselinge vochtigheid de andere aan. Een stroom van onuitgesproken
gewaarwordingen joeg door haar heen. Als in een lichtflits zag zij Phine's gezicht,
waarop de zorgentrek zich had verscherpt, en al 't kinderlijke was uitgewischt. Het
vloog zonderling door haar denken, dat zij zich verwant voelde, aan deze smart.
Waren zij niet beiden, een paar verslagen ontredderde, hulpelooze vrouwen, die
eenzelfde leed uiteendreef?...
Zij hadden misschien in de bitterheid van hun lot, gedacht dat, zij elkanders
vijanden waren; in het verzoenend besef van dit oogenblik, waarop zij uiteengingen,
kwam het tot Nora, dat zij slechts willooze werktuigen hadden kunnen zijn, in
elkanders leven. Eén oogenblik was 't haar of zij 't Phine zeggen moest! Phine die
haar slechts haten kon..... Wist Phine, dat zij heenging nu, uit eigen beweging? Had
zij 't beseft, dat om haar heen twee menschen bereid waren om hun levensgeluk ten
offer te brengen?
Phine voelde zich schuchter staan, tegenover Nora's bewogenheid, zij dacht
onwillekeurig terug aan de eerste dagen van hun vriendschap en hoe anders alles
geëindigd was, hoe nameloos onherstelbaar droevig verstoord....
Een gesmoord geluid brak uit haar keel, en tegenover deze wondere obnegrepen
émoties, stonden zij beiden ontroerd en zonderling verward......
Een sleutel werd van buiten op het slot gestoken.
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Phine dacht dat zij nooit vergeten zou, het licht in Nora's oogen, toen zij zich
omwendde bij dat geluid.
Tóch nog!....
Haastig de fiets voor zich uitduwend, stootte Jan de deur open, en daar in 't half
verlichte vestibuletje omving zijn blik de beide vrouwen zooals ze dicht op elkaar
gedrongen, plaats voor hem maakten. Zijn scherpe waarnemersblik merkte meteen
op, hoe afgetobd Nora er uitzag.
‘Goeden avond....’ zei hij zacht, keek even om zich heen, als vorschend naar hun
plannen.
Kwam zij net, of ging ze....?
‘Ik kwam Phine goeden dag zeggen. Morgen ga ik naar den Haag,’ raffelde Nora
nerveus, af.
Hij had zich snel naar haar toegekeerd.
‘Dat hoor ik.... van... uw vader.’ Zijn oog drong vragend in het hare.
Gejacht had hij van Beresteijn, waar hij den majoor in een moeilijk onderhoud
zijn besluit was gaan uiteenzetten, gedreven tot dezen zwaren gang, met het eenig
gevoel, te verhoeden, dat Nora ui vreemden onverschilligen mond zou hooren, wat
hij haar niet rechtstreeksch meedeelen kon, sinds zij iedere ontmoeting had vermeden.
Stom had hij 't aangehoord: zij was niet thuis.... En hij had verstrooid gerekt, 't
gesprek met den ouden man, die gewond door zijn teleurstelling, dat hem nu ook
deze aanspraak werd ontnomen, de eenige, waar hij wat om gaf, zich opsloot in een
narrig verbeten zwijgen, waaruit slechts nu en dan een geprikkelde hatelijkheid
opschoot. De oude mevrouw met lieve belangstelling had geïnformeerd naar zijn
vooruitzichten, en hij voelde zich scherp zitten luisteren naar iedere deur die kraakte....
Zóó lang kon zij toch niet uitblijven.
Toen was Fee gekomen, en argeloos was het uit haar mond geglipt, dat Nora bij
Phine achtergebleven was. Als een bijkomstigheid hoorde hij toen ook dat Nora op
het punt stond voor geruimen tijd naar den Haag te gaan en hij had niet gelet op de
schimpscheuten van den majoor, die ook hierover niet uitgeërgerd kwam.
Het gonsde in zijn hoofd van zonderlinge gevolgtrekkingen en hij wist niet hoe
gauw hij na een haastig afscheid buiten gekomen was, uit de warme kamer, waar
zijn zinnen als beneveld schenen.
Hij had maar één gedachte: Als hij hard reed, vond hij haar nog.
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Nu stonden zij over elkaar in den nauwen gang gedrukt, de drie menschen, in een
zonderlinge mengeling van gevoelens.
Nora voelde, dat zij er een eind aan maken moest.
‘Nu dan,’ zei ze nogeens, zich tot Phine wendend.
Zijn hand reikte naar de deurknop.
‘Ik breng je,’ zei hij, haastig zijn hoed weer opzettend.
Zijn oogen waren even, als in smeeking naar Phine overgevlogen, die roerloos
tegen den muur geleund stond. Zij wist, hij zou 't tóch gedaan hebben, maar die blik
van hem trof haar als iets nieuws.
Stil was Nora langs haar heengegaan, naar de deur. Zij zag het blonde hoofd, tegen
den bontkraag van den wijden langen mantel, waarin de handen in de diepe zakken
verzonken.... Zij raadde den diepen triomf der grijze oogen met hun wonderlicht.....
Helder en bewust, zag zij haar zoo weggaan, uit haar leven, voor goed, en als eenig
vaarwel, kon ze alleen dit haar achterna zeggen, wat haar zelf zonderling misplaatst
klonk:
‘Prettigen tijd in den Haag!’
Nora had niet omgezien. De deur werd achter hen toe getrokken.
Phine bleef een oogenblik staan, met de hand tegen haar oogen gedrukt. Scherp,
als in een vizioen zag ze ze gaan: Nora en Jan. En ze wist, dat ze 't voortaan altijd
zoo zou blijven zien: Nora en Jan.
In smartelijke verwondering bedacht ze zich, dat ze niet eens begeerd had, ze tegen
te houden. In dat korte oogenblikje dat zij drieën tegenover elkaar gestaan hadden,
in den gang, had zij 't onbewust gevoeld: het ging boven haar vermogen, en boven
't zijne, en 't hare....
Het was haar geweest als handelden zij alle drie onder den ban van een onbekenden
macht.... en zij onderging 't dof, dat iedere poging tot verzet in haar, als verlamd was
gedoofd.... Willoos had ze ze achter na gezien. Wat baatte het?....
Duidelijker, dan dat hij 't haar had kunnen zeggen, proefde zij in dit oogenblik de
reden van hun gaan naar H. Daarom wilde Jan weg.... enkel en alleen daarom.....
peinsde zij..... Om Nora..... En zij voelde 't feit als een nederlaag, eerder dan een
voldoening.
Dit ging hem boven alles dus.....
En toch hóórde hij bij haar.... Nooit sterker dan in de dagen, die achter hen lagen,
hadden ze dit ervaren. Zij waren aan elkander gebonden, ondanks alles, met de
duizend onnaspeurlijke vezels van hun gewoonte leven. Zij zag hun alledagsch
bestaan als het ware vervlochten
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in elkaar, door jarenlange samenleving, en zij wist: hij zelf kon er zich evenmin van
losmaken. En zij zouden samen heengaan, en daargindsch hun leven voortzetten.
Maar hij zou nooit vergeten, wat hij had opgegeven.....
De gedachte aan Nora bleef tusschen hen in.
Zij combineerde nu ook het plotselinge gaan naar den Haag, van haar.... Wat wilde
zij....?
In den schemerlichten gang leunde Phine tegen den kouden kalen muur, in een
vreemde troebeling van gevoelens.....

XVIII.
Boven de telegraafdraden langs den spoorbaan vluchtigde nog de witte herfstnevel,
maar een goudig licht trok uit de lagere luchtgedeelten op en spreidde fijntjes over
het ijle verschiet, waarin de spoorsignalen flikkerden, en 't dak van 't
baanwachtershuisje opdook.
Nora's oog staarde in die al dunner wordende verte, en achter haar voile knipten
even haar oogen nerveus.
‘'t Wordt een mooie dag,’ zei ze.
Het was een vroeg afscheid geweest op Beresteijn, de majoor, altijd zenuwachtig,
als iemand op het punt van te vertekken stond, jachtte met onnoodig gedrijf. Het
rijtuig was te vroeg besteld en van het haastig en onordelijk ontbijt was Nora halfweg
opgestaan, om boven op haar kamer Grootmama goeden dag te zeggen.
Fee had haar weg gebracht.
In het schok-schommelende rijtuig, huiverig in de morgenkilte, waren zij den
langen grintweg gereden, waarop ritselend een dor blad stoof.
Ze hadden niet veel gesproken. Boven 't doffe wielgeratel, kwamen hun stemmen
niet uit, en Nora, die bijna niet geslapen had, voelde een vermoeiende neiging tot
gapen, om haar mond krampen. Zij zat stil uit het raampje te zien, met haar dof-moëe
oogen waarover de leden warm knipten.
Buiten lagen de mistig-grijze velden, waar straks in 't goudgeschitter van de
doorgebroken zon, de ploeger aan het werk zou gaan.
‘Hier waren van den zomer zoo lang de schoven blijven staan....’ dacht Nora, met
plotseling weemoedig herkennen.
Voorbij..... zooals alles was voorbijgegaan.....
Ze waren te vroeg aan het station geweest.
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Langzaam verwees de klok op het perron de laatste minuten, en zij bleven kleumig
op en neer drentelen gegroet door de enkele reizigers, die hier instapten en hen
kenden.
Fee bleef telkens stilstaan. Ze zag bleek en weggetrokken, rilde even in haar dunne
mantel.
‘Koud?’
‘Nogal.’
‘Straks als de zon door is, zal 't beter worden.’
‘Ja’.
‘Heb jij mijn tasch?’
‘Ja, die heb ik....’
In stille, droeve gelatenheid stonden ze over elkaar, geslagen onder den
schrijnenden weemoed van dit afscheid, hun hartelijk voelen, zich uitend slechts in
kleine bezorgdheidjes voor elkaar, hun oogen die elkander voorbij zagen in de verte.
Fee voelde zich week worden, in een telkens opkomende behoefte van te huilen.
In de wijde vroege ochtend, overviel haar een gevoel van verlatenheid, nu dat Nora
van haar wegging, en zij toch reeds smartelijk Paul had gemist, die weer was
heengegaan.....
Met een looden druk woog op haar ziel wat gisteravond met een schok tot haar
bewustzijn was gekomen.
Fee stond als verplet onder deze ontdekking, ontsteld over dit wreede, dat zoo
onherstelbaar droevig, opeens gekomen was. En tegenover Nora's strakke geslotenheid
die geen medeweten verdroeg, voelde zij zich als een hulpeloos kind, onmachtig te
troosten bij dit leed, dat zij in zijn bitterheid niet vermocht te peilen....
Nora hechtte zich aan Fee's bedroefd gezichtje, als 't laatste, dat haar overbleef.
‘Wanneer komt Paul weer?’
‘Over veertien dagen.... In November, zie ik je, als we in den Haag komen, voor
de visites.....’
‘O, ja....’
Ze liepen weer op.
De zon begon kracht te winnen. Schuine stralen boorden door de mist. Een nieuwe
dag werd geboren. Een nuchtere, nieuwbegonnen dag, dacht Nora, die slechts
achterom zien kon, vastklampend aan wat haar geest voor eeuwig zou bewaren.
De herinnering aan 't uur van gisteravond, waarin haar heele leven zijn wijding
had ontvangen.
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Stil waren zij naast elkaar gegaan, den verlaten landweg, in de serene zuiverheid van
den maan.
Hun diepe bewogen stemmen hadden er gefluisterd het geheim van hun liefde en
voor den eersten en den laatsten maal hielden zijn armen haar omvat....
Willoos had haar hoofd gerust tegen zijn schouder, in de eindelijke weelde, van
't te hebben uitgezegd, wat zij als een steen van niet te torsen leed in zich omgedragen
had, maandenlang, verwrongen en schuw bedekt.....
Het was de eindelijke vervulling van een smartelijk wachten, en gebroken, gaf hij
zich over.
Hij was zich van niets bewust, dan dat hij haar liefhad, boven alles, en al wat in
deze laatste, moeilijk doorworstelde dagen tot rijpheid in hem gekomen was, scheen
in dit oogenblik van 't opperst geluk verzwonden te zijn.
Hij wist slechts, dat geen macht ter wereld hem van haar scheiden zou, en in een
machtige ontroering doorschouwden zij beiden diep, 't wonder dat hen had te
samengebracht.
Maar langzaam wrong zich uit deze geluksverdooving 't wreed besef los, dat zij
hierheen gekomen waren tot afscheid....
Zachtjes maakte zij zich los, met een gesmoord geluid. Als een pijnlijke band
wond het om Nora's bewustzijn heen dat zij sterk had te zijn. Hij hoorde nietwat zij
zeide, maar de gebroken klank van haar stem bracht ook hem tot zichzelf.
Heel zijn hart vloog in hem op, het was te zwaar, hij kon het niet. Hij wist: nog
zou hij alles wat hij had beredeneerd en uitgevochten met zijn klaar en koel verstand,
in dit oogenblik omvergeworpen hebben..... Zijn kracht wankelde.
‘Nora...... liefste...... Het is onmogelijk.......’
Ze stond voor hem, en voor 't gebaar van haar afwerende hand, zwichtte hij.
‘Nee,’ zei ze...... ‘we hebben 't immers beiden zoo gewild....’
‘Je hebt gelijk....’ steunde hij dof, en zijn armen vielen slap langs hem neer.
Zóó en niet anders zou 't zijn. Hij zijn weg, zij de hare. Daarvoor ging hij heen.....
Moeielijk begon hij thans te spreken over de wending in zijn omstandigheden.
‘Het was het eenige....’
Ze knikte stom.
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‘Wanneer gaan jullie?’
‘November....’
Zwijgend liepen ze weer op. Alleen haar hand hield hij in de zijne. en langzaam
vingen zij in hun droeve zielen iets van de zuiverheid en de rust van 't maanbelichte
land.
Hij bracht haar den laan door, tot aan het voorplein, waar grillige schaduwstrepen
vielen over de kale witte muren van Beresteijn.
‘Nu....’
Met een gebaar van oneindige teederheid trok zij zijn hoofd naar omlaag.
Over zijn bevende lippen kwam een woord van dank.....
Toen liet hij haar gaan.....
In de nachtelijke stille laan snikte hij zijn wanhoop een oogenblik hardop uit. Een
machteloos verzet scheurde door hem heen.
Hij kon niet besluiten naar zijn huis terug te gaan. In vertwijfeling bleef hij op en
neer gaan, geslagen onder zijn smart, die hij uitvocht tot in zijn diepste gronden. Tot
eindelijk, in de klare rust van de koel stille avond, als een verzoening over zijn
opstandige gedachten, daagde, 't besef, dat later hem tot berusting brengen zou:
Hij was niet bezweken. Op hen beiden viel geen smaad. Zij waren gegaan den
moeilijken weg, die 't leven hen aanwees. En al zag zijn leven in de toekomst moeilijk
en eenzaam voor zich, zijn hart, zijn jeugd voor altijd verbloeid, hij hoefde voor zijn
kinderen, voor de wereld, zijn oogen niet neer te slaan. Zij, Nora, had hem dit alles
gegeven, en hij boog zijn hoofd in stommen dank, voor wat hij, ondanks de
schrijnende pijn, in dit uur had mogen ontvangen.
Als verdoofd, vond Nora zich zelf in de huiskamer staan, waarheen haar voeten
werktuigelijk den weg gevonden hadden.
Haar oogen knipten tegen 't helle licht.
Zij zag, hoe Grootmama haar werk bergde in den tasch.....
Het was laat geworden.
Zij spraken er van 't nieuws dat dokter Stronck hen was komen meedeelen, wilden
't van haar weten of Phine er van had gerept?
‘Heb je hem nog gezien?’
‘Ja, hij bracht mij thuis.....’
Fee zag 't, hoe Nora als duizelig op eenmaal zich aan een stoelleuning greep.
Een oogenblik zagen zij elkaar aan, en in die seconde begreep de een, wat de ander,
zwijgend, bloot gegeven had.
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Ontzet sloeg Fee haar oogen weer neer.
‘Dat was 't...’ Zij voelde hoe 't bloed wegvloeide uit haar gezicht, druppel voor
druppel, in een hevige ontstelling.....
Dit was 't geweest..... al dien tijd..... O, hoe ontzettend was dat....
Beverig schonk zij 't warme water in het groote glas voor Papa, roerde zijn grog
om.
‘Alsjeblieft Papa....’
Nora was al naar boven.
Maar toen Fee bij haar kwam, vond zij Nora bezig kleinigheden te bergen in haar
koffer, en toen zij opzag, sprak zoo sterk in haar smeekend oog, de schuwe bede van
haar te sparen, dat Fee alleen maar haar koud gezichtje drukken kon tegen Nora's
wang, in een oneindig gevoel van medelijden.
‘Goeienacht...’ Nora's plotseling, door tranen overstroomd gezicht wendde zich
af.
‘Fee....’
In een neerslaande witte wolk van stoom was de trein binnengereden.
Eén oogenblik klemden de zusters zich aan elkaar.
‘Met Kerstmis kom je terug....’
Ja.... met Kerstmis..... als het doktershuis leeggehaald zijn zou, en er niets meer
overgebleven was, dan het stille Beresteijn, met zijn schat van herinneringen..... dan
kwam zij terug.
En dan werd Beresteijn haar thuis voor goed, voor heel haar verder leven, als Fee
getrouwd zijn zou, en op háár rustte de taak, den ouden vader te verplegen en
Grootmama te verzorgen.....
Als in een lichtflits had Nora dit leven voor zich zien opdoemen. Zoo zouden de
jaren komen, afslijtend in hun eentonigheid de scherpe kantjes van haar levenssmart,
tot ze 't haar geleerd hadden, te buigen, in eindelijke verzoening en berusting.....
Wanneer alle opstand, en alle vertwijfeling zich stil gelegd zouden hebben in haar
hart en zij uit den strijd van haar leven, nog dit eene opgeraapt zou hebben, dat zij
vasthield voor eeuwig: Den verren glans van dien éénen schoonen levenszomer, die
niet verbleeken kon.
Op Fee's herhaalde vraag, antwoordde zij mat:
‘Ja, met Kerstmis....’ - - September 1919.
CARLA V. LIDTH DE JEUDE.
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De techniek der tooneelschrijfkunst
In 1919 heeft de hoogleeraar in de dramatische letterkunde aan Harvard University,
de heer George Pierce Baker, een zeer eigenaardig, en eigenaardig-Amerikaansch,
boek uitgegeven. ‘Dramatic Technique’ heet het;1) doch de bedoeling is niet, zooals
bijvoorbeeld die van Freytag's onder denzelfden titel uitgegeven werk2), zuiver
wetenschappelijk. ‘I have written’, zegt de schrijver in zijn voorrede, ‘for the person
who cannot be content except when writing plays.’ Dezen dan wil hij ‘het vak leeren’;
uit de practijk der tooneelschrijvers abstraheert hij verschillende theoretische
voorschriften, die hij rijkelijk met voorbeelden toelicht en beargumenteert. De heer
Baker wil dus zijn leerlingen en lezers den langen weg van wijs worden door schade
en schande sparen; honderden zijn dien weg vóór ons gegaan; als we ons rekenschap
geven wat die ten slotte bereikten; hoe ze 't bereikten; wat effectvol bleek in hun
arbeid; wat ze hetzij door nadere overweging, hetzij door de harde lessen der practijk
gedwongen, achteraf veranderden in hun stukken - dan kunnen we zoo tot vakkennis
komen, en daarmee toegerust, met klaarheid in ons omtrent datgene waar het voor
de uitdrukking van-gevoelens-door-middel-van-het-drama vóór alles op aan komt,
zekerder de uitdrukkingsmiddelen der dramatische kunst hanteeren.
Dit was het denkbeeld dat de heer Baker bij zijn colleges - waarvan dit boek de
samenvatting is - voor oogen stond, en als men zijn boek, wat het alleszins waard is,
niet slechts doorleest, maar het doorwerkt, zal men er een menigte van vernuftige
opmerkingen uit noteeren; die ons vooral doen begrijpen, van hoeveel gewicht het
was, dat de auteurs werkten zoo-als ze deden; we zullen - als we 't nog niet wisten leeren, dat het drama berust op emotie en actie; dat een stuk niet te lang en niet te
kort moet duren; dat het ‘verhaaltje’ van het stuk in 't algemeen gelijkmatig zal
moeten voortgaan in wat

1) Uitgegeven door Houghton Mifflin Company, Boston, New-York, Chicago.
2) ‘Die Technik des Drama's’, von Gustav Freytag. Leipzig, S. Hirzel. Zweite verbesserte
Auflage 1872.
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gebeurt en wat gezegd wordt. Voorts dat de dialoog niet slechts feiten moet
constateeren, maar ook karakteristiek moet inhouden, wat de sprekers en anderen
betreft. De lezer- ‘would-be-dramatist’ zal het belang van helderheid van hetgeen
de auteur als zijn gevoelen bedoelde uit te drukken dieper beseffen, én de verschillende
gevaren welke die helderheid bedreigen, wanneer hij niet met meesterschap zijn
situaties en personnages weet te hanteeren en te groepeeren....
Als ik het zoo in 't kort zeg, lijkt het niet veel bijzonders.... Inderdaad weet iedere
‘would-be-dramatist’, bij wien het ‘willen’ - gelijk toch in den regel het geval is samenhangt met, en gevolg is van, een specialen zin voor het tooneel - bij intuïtie
bijna alles wat hier breedvoerig wordt betoogd. Toch is het, geloof ik, nuttig dat alles
nog eens in een, door voorbeelden uit de practijk welsprekend gemaakte, uiteenzetting
te lezen.
Professor Baker heeft goed, degelijk werk geleverd; analyzeerend op de juiste
manier, namelijk met voor-oogen-houden van de syntheze van wat hij analyzeert,
dat is: van het drama in zijn geheel; dat één diepen, en om diep te zijn: duidelijken,
totaal-indruk moet te weeg brengen. Hij heeft, op alweer door de voorbeelden vooral,
zeer welsprekende wijze, het belang van het verdeelen der stof in juiste proportie
aangetoond, enzoovoort, enzoovoort.
***
Met dat al zie ik het belang van zijn werk anders dan de schrijver zelf. Het komt
mij voor, dat we dit boek maar liefst dankbaar moeten aanvaarden als een bijdrage
tot de geschiedenis der tooneelschrijfkunst van de 19de eeuw; - als een
wetenschappelijk geschrift dus; hetwelk die hier voorop-gezette would-be-dramatist
niet kwaad zal doen eens in te zien, en waarvan hij ongetwijfeld iets voor de practijk
van zijn vak kan leeren; maar waaraan hij toch vooral voor de practijk niet te groote
waarde moet toekennen.
Deze meening zal met een enkel woord moeten worden toegeicht.
Ik zou daartoe twee dingen willen opmerken. In de eerste plaats, dat Prof. Baker
zijn leeringen bijna uitsluitend grondt op de tooneelschrijfkunst van de laatste eeuw.
Een blik op de ‘index of authors’ en op den ‘index of quotations’ reeds zal dit ieder
duidelijk maken. Men zal zien, dat van de schrijvers van vroegere eeuwen alleen
Shakespeare op belangrijke wijze vertegenwoordigd is. Molière komt in den heelen
‘index of authors’ niet voor.
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Dat is kenschetsend. En het staat in verband met een ander feit, dit: dat deze
hoogleeraar in de dramatische litteratuur er te weinig op let, dat de litteratuur, de
teksten, in de tooneelkunst niet het primaire element zijn. Het is waar dat ze in de
19de eeuw, die hij dan, zooals ik opmerkte, bijna uitsluitend als het veld zijner
onderzoekingen koos, tijdelijk wel een eerste plaats hebben ingenomen1). Maar mag
men aannemen, dat deze toestand in de toekomst zal moeten voortduren? Als het
antwoord op deze vraag bevestigend moet luiden, ja, dán kan men den
would-be-dramatist, den dramatist der toekomst, veilig de lessen welke in de
ervaringen der 19de eeuwsche tooneelkunst liggen, als de lessen voor zijn vak
voorstellen.
Maar kan Prof. Baker dit meenen? Zou hij inderdaad, zij het stilzwijgend, van
oordeel zijn, dat de kunst der toekomst in haar vormen bepaald wordt door het naaste
verleden? Het is voor een geleerde in een kunsthistorisch vak niet aan te nemen.
Maar dan moeten we toch constateeren, dat de ‘gebruiksaanwijzing’ van het boek
niet juist kan zijn. Iemand die niet content kan wezen, except when writing plays;
en wien men hulp wil geven, dien toone men vóór-alles de wijde mogelijkheden van
het tooneel, zooals de héélé geschiedenis die gaf; en men zegge erbij: en natuurlijk
is het nóg anders en is er nóg meer mogelijk. En men bega vooral niet de historisch
en essentiëel principiëele fout, uit te gaan van de teksten. Dat Prof. Baker dit, althans
in gedachten doet, bewijst al de opzet van zijn eerste hoofdstuk; waarin voornamelijk
betoogd wordt, dat dramatische litteratuur speciale kenmerken heeft die ze van
romanlitteratuur onderscheiden. Hierin is natuurlijk wel iets waars en iets practisch;
maar het uitgangspunt is verkeerd. Het is het uitgangspunt voor schrijvers, die nu
eens geen roman, maar een tooneelstuk willen gaan schrijven; het uitgangspunt voor
lieden die geacht worden, al in een andere kunst werkzaam te zijn, en nu een weggetje
uit moeten, dat langzamerhand van die kunst afwijkt naar het tooneel. Nogmaals: in
een dergelijken gedachtegang zit practisch wel iets goeds; maar men helpt, naar 't
mij voorkomt den would-be-dramatist beter door hem te vertellen, dat het tooneel
een kunst is, waar het dáden zijn, bewegingen, beweeglijke plastiek, die een min
of-meer gecompliceerd gevoelen moeten uitdrukken; en dat daar ter ondersteuning
en verduidelijking woorden, en in den loop der tijden allengs méér woorden bij zijn
gekomen. En

1) En ook nog wel eens voordien; bijvoorbeeld in de Fransche classieke tragedie.
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dat het zoo soms veel is gaan lijken op een vertoond verhaal. Maar.... dat het essentëel
van een verhaal verschilt.
In dergelijk, met voorbeelden uit verschillende perioden - Grieksche
koordansen-met-zang, mysteriespelen, commedia dell'arte - toegelicht betoog zal de
aankomende schrijver geloof ik meer steun ontwaren. Hij zal althans het juiste
uitgangspunt hebben; hij zal zich gewennen, steeds in den geest bewegende plastiek
te zien. Prof. Baker geeft hem eigenlijk ezelsbruggetjes om van een verhaaltje naar
een tooneelstuk over te loopen; leert hem slimmigheden om verhalen te dramatizeeren.
Ik stel me een leerling van hem voor, die met heel de ‘Dramatic Technique’ in 't
hoofd een voorstelling zou zien van een heel modern, expressionistisch stuk, waar
groepeering, rhythme, klankvolumen weer essentieele elementen van het drama zijn
geworden. Vermoedelijk zou hij dan een geheel nieuwe tooneelkunst ontdekken; wat het inderdaad niet is. En wellicht zou hij denken: dat is nu heel iets anders dan
een vertoonbaar gemaakt verhaaltje; dat is nu werkelijk ‘drama as an independent
art’ waarvan mijn leermeester wel heeft gesproken; maar intusschen heelemaal
‘independent’ van de litteratuur heeft hij ze mij toch niet leeren zien. Ik zou ook wel
eens op die manier een stuk willen maken, het opbouwend met bewegende menschen,
en geluidmassa, en kleur licht als materiaal. Maar.... wat heb ik dan aan al die
slimheid, die ik in Harvard University heb geleerd?
Die leerling zou ondankbaar zijn. Want Prof. Baker leert ons inderdaad iets, waar
we allen, geleerden en kunstenaars, wat aan hebben. Hij leert ons beter begrijpen het
drama van een bepaalde periode; die hij volkomen doorvoelt. Maar de techniek van
de tooneelschrijfkunst leert hij niet. Mogelijk leert hij wel eenige jongelieden die in
de 20ste eeuw de tooneelkunst van de 19de willen voortzetten, een en ander dat hun
van nut kan zijn.
J.L. WALCH
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De drie ‘verzoekingen’ van Flaubert.
12 September 1849 legde Flaubert de laatste hand aan zijn eerste Tentation, en
diezelfde maand nog las hij zijn werk voor aan zijn vrienden Maxime Du Camp en
Louis Bouilhet. Merkwaardige en aan gevolgen rijke zitting! Gedurende vier dagen
las hij, van 's middags twaalf tot vier, en van acht tot middernacht, met zijn sonore
stem de harmonieuse perioden van zijn prozagedicht.
Waarschijnlik overdrijft Maxime Du Camp, wat de duur van 't voorlezen betreft.
Zijn Souvenirs littéraires zijn biezonder interessant, maar moeten zéér omzichtig
gelezen worden. De indruk van Flauberts werk op zijn vrienden was een van
teleurstelling. Ze hadden handeling verwacht, dramatiese stijgende handeling, en ze
konstateerden dat van 't begin tot 't eind de toestand eentonig dezelfde bleef. Ze
hadden een mysteriespel gehoord, prachtig van geluid, maar zonder afwisselende
aktie. Lyriek, weelderige, overdadige lyriek, romantieser dan al wat de romantiese
dichters tot nu toe hadden voortgebracht, dàt was 't waarnaar ze urenlang luisterden,
ongeduldig en ontevreden, omdat ze beide voelden dat hun vriend op de verkeerde
weg was, gevaar liep in rhetoriek zijn groot talent te verdrinken.
Ze besloten tenslotte, na aarzeling, eerlik hun mening uit te spreken. ‘Maar 't is
toch mooi!’ riep Flaubert uit. Zeker, was 't antwoord, ‘mais c'est d'une beauté
intrinsèque qui ne sert en rien au livre luimême. Un livre est un tout dont chaque
partie concourt à l'ensemble, et non pas un assemblage de phrases qui, si bien faites
qu'elles soient, n'ont de valeur que prises isolément.’ En ze verweten hem onnatuurlike
lege woordenpraal. ‘Tu as voulu faire de la musique et tu n'as fait que du bruit.’
Flaubert, aldus rieden ze, moest een onderwerp kiezen waarbij lyriek zo belachelik
zou zijn dat hij wel móést weerstaan zijn neiging tot 't lyriese. Waarom zou hij niet
een roman maken als le Cousin Pons of la Cousine Bette van Balzac, b.v. de tragiese
geschiedenis behandelen van de plattelandsgeneesheer Delaunay1), wiens huwelik
met een hartstochtelike en spilzieke vrouw uitgelopen was op bankroet en zelfmoord?

1) Du Camp bedoelt Delamare.
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Flaubert, aldus Du Camp, was zijn vrienden later dankbaar voor hun raad. ‘J'étais
envahi par le cancer du lyrisme,’ zou hij gezegd hebben, ‘vous m'avez opéré; il n'était
que temps, mais j'en ai crié de douleur.’ Treffende biezonderheid: Toen het gesprek
van de vrienden uit was, bleek de morgen te zijn aangebroken. 't Was acht uur, en
toen Du Camp de kamer van Flaubert verliet, zag hij een zwarte japon wegvluchten
langs de trap. 't Was de moeder van de jonge schrijver; angstig-belangstellend had
ze staan luisteren aan de deur. Volgens Du Camp koesterde ze lange tijd wrok over
de houding der vrienden: ze beschuldigde hen jaloers op haar zoon te zijn.
Hoe was Flaubert er toe gekomen 't onderwerp van de Verzoeking van St. Antonius
te behandelen? De bekende feiten, die in elke biografie van hem worden aangetroffen,
zijn geen voldoende verklaring. Dat hij in zijn jeugd op de kermis, de ‘foire
Saint-Romain,’ 't oude mysteriespel van de door de duivel geplaagde heilige zag
opvoeren en er later zijn vrienden, Tourguenieff en George Sand o.a., naar toe bracht,
dat hij in 1845, te Genua vertoevend met zijn familie, in het paleis Balbi-Senarega,
plotseling 't zelfde onderwerp verbeeld zag door Pieter Breughel en daarna aan 't
schrijven ging, die twee feiten geven geen verklaring van 't ontstaan der Tentation.
Neen, er zijn diepere motieven aan te wijzen die Flaubert er toe brachten juist dit
onderwerp te behandelen. En die motieven openbaren ons zijn jeugdwerk, zijn eerste
Education sentimentale, en zijn brieven.
Die jeugdgeschriften1) tonen ons welke hartstochten de onstuimige en sombere
ziel van de knaap beroerd hebben, en de Education spreekt van de overwinning die
het gerijpte verstand behaalde op die dreigende hartstochtmonsters. De overgang
van de jongeling, die een prooi was van wilde driften, tot de man die zijn hartstochten
leerde objektiveren in figuren en werken van kunst, die overgang heeft zeker plaats
gevonden onder de invloed van het veranderend kunstinzicht, dat zich van lyriek tot
realisme wendde, maar ook is d zenuwziekte, waaraan hij begonnen was te lijden,
voor Flaubert een zich telkens herhalende waarschuwing geweest.
In de stille studierust, waartoe zijn kwaal hem doemde, zal Flaubert, reeds vóór
hij 't schilderij van Breughel zag, zich de figuur van

1) Waarover ik uitvoerig schreef in De Jeugd van Flaubert (Groot-Nederland van Maart '21.)
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Antonius herinnerd hebben, en een warm begrijpen medevoelen zal van hem tot de
heilige zijn uitgegaan.
Was hij niet in veel opzichten de anachoreet gelijk? Die begeerten, die zijn
breidelloze fantazie, gevoed door rusteloos lezen van oude en nieuwe schrijvers,
weeldrige vormen en schitterende kleuren had gegeven, begeerten naar wellust, roem,
rijkdom, die hem zo dikwels hadden beslopen, maar ook de grauwe levenszatheid
en de vernietigende twijfel, leken ze niet de verzoekingen die de beroemde heilige
gefolterd hadden? En de overwinning, die deze tenslotte door zijn geloofsvertrouwen
had behaald na een wilde en afmattende strijd, was ze ook niet voor hèm, Flaubert,
gekomen? Had hij niet leren inzien dat hartstochten alleen als kunst mogen beleefd
worden? Dat zelf menselik verliefd te zijn een beletsel is voor de kunstenaar om de
liefde goed te schilderen? Dat de grootste kunstenaar niet de zanger van toevallige
eigen smarten of vreugden is, maar wèl de uitbeelder van àl de smarten en vreugden
van de mensheid, dat hij zijn liefdedrang uitstort over allen en alles, het gehele
universum, in een wijde alles-omvattende sympathie?
Met Antonius en andere asceten had Flaubert inderdaad veel overeenkomst. De
zinnelike drift zag hij als een groot gevaar. Mogen hem als vroegrijpe knaap
verlangens naar sensueel genot gefolterd hebben, toch greep hem op negentienjarige
leeftijd reeds een afschuw van 't hartstochtleven aan, en een verlangen naar kuisheid,
zó sterk dat de gedachte aan castratie en in-een-klooster-gaan bij hem opkwam. Zijn
liefde voor Louise Colet was een hoogst eigenaardige. Hij hield van haar omdat hij
haar minder vrouw dan andere vrouwen vond: ‘J'ai toujours essayé de faire de toi
un hermaphrodite sublime.’
Vinden we in zijn eerste brieven aan haar verliefde ontboezemingen die ook Léon
aan Emma Bovary had kunnen schrijven, al spoedig bemerken we dat hij in zijn
vriendin niet de minnares wil zien, maar vóóral de kameraad, wier verzen hij verbetert,
en aan wie hij een zo helder mogelik inzicht wil geven in zijn aard en zijn ideëen.
Dat tenslotte die liaison hem begon te drukken, omdat ze hem hinderde in zijn arbeid,
verwondert ons niet als we weten hoe de Kunst voor hem een religie geworden was,
die hij met vurige ijver diende.
Herhaaldelik, in zijn brieven, heeft Flaubert gesproken over die verwantschap van
zijn neigingen met die der geloovigen, der mystieken vooral. ‘Je suis né avec un tas
de vices qui n'ont jamais mis
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le nez à la fenêtre. J'aime le vin, je ne bois pas. Je suis joueur et je n'ai jamais touché
une carte. La débauche me plaît et je vis comme un moine. Je suis mystique au fond
et je ne crois à rien.’ En elders: ‘Sans l'amour de la forme (d.i. van de stijl, de taal),
j'eusse été peutêtre un grand mystique.’
Natuurlik droeg de aan kunstscheppen gewijde eenzaamheid, waarin hij voortdurend
verkeerde, er toe bij zijn gevoeligheid àl heviger te maken, bracht ze hem er toe zijn
exaltatie te vergelijken met die van een aanbiddende monnik. Aan George Sand
schrijft hij: ‘Me traiter d'anachorète est peut-être une comparaison plus juste que
vous ne croyez. La sensibilité s'exalte démesurément dans un pareil milieu.’ De
onstuimige adoratie van de mystieken, hun volkomen overgave, was een heerlik
voorbeeld voor hem. ‘On s'étonne des mystiques, mais le secret est là, leur amour à
la manière des torrents, n'avait qu'un seul lit, étroit, profond, en pente, et c'est pour
cela qu'il emportait tout.’
Ook om andere redenen evenwel was Saint Antoine een onderwerp dat hem moest
aantrekken. Daarbij immers kon hij naar hartelust uitvieren zijn liefde voor het
buitensporige, het niet modern-banale. Daarbij waren exotiese landschappen te
schilderen, en bizarre figuren, zoals die van de koningin van Scheba en de thaumaturg
Apollonius, en groteske monsters. Daarbij kon hij zijn fantazie laten vliegen en
zweven, dansen en steigeren als de Chimaira van zijn nieuwe gedicht.
Zo werd de hem sympathieke figuur van de anachoreet 't onderwerp van zijn
nieuwe werk, en hij maakte voorstudieën met de wetenschappelike ernst van een
historicus, die Michelet en Quinet beide hem geleerd hadden, las de Kerkvaders, de
Actes des Conciles van Labbe en Cossart, bestudeerde de scholastiek, verdiepte zich
wederom in Spinoza. In die jaren van voorbereiding las hij ook, als altijd, zijn grootste
meester, Shakespeare, en Aristophanes. Geen wonder dat 't realisme van de eerste
Saint Antoine, de rauwe brute lust van 't varken b.v., dat de anachoreet vergezelt, en
de schelle gemeenzaamheid van toon van de Dood, aan Shakespeare en Aristophanes
doen denken.
En toen hij zijn aantekeningen gereed had, ging Flaubert in Mei 1848 aan de arbeid.
Maar te veel nog was hij vervuld van de vizioenen die zijn jeugd hadden verontrust,
van al de dromen en fantasieën die de Rouaanse gymnasiast en de Parijse student
hadden bezocht.
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En telkens drongen die zich aan hem op als hij de ontroeringen en bewogenheden
van de woestijnmonnik uitbeeldde. Zo komt 't dat er veel in de eerste Tentation de
Saint Antoine uit vlijtige boekenstudie is voortgekomen, maar dat ook voortdurend
Antonius ons doet denken aan de romantiese jongeling, die, van aanleg somber en
hartstochtelik, zijn pessimisme en hartstocht had voelen groeien onder de invloed
van geliefde schrijvers: Byron, Gautier, Montaigne e.a.
In een brief aan Louise Colet schrijft Flaubert: ‘J'ai été moimeme dans
Saint-Antoine.’ Inderdaad, de eerste Tentation is in veel opzichten een bijna
onmiddellike openbaring van Flauberts eigen zieleleven. De smarten die zijn ziel
verscheurd hadden, de strijd die hij gevoerd had tegen verlokkende aardse begeerten,
wellust en hoogmoed, de strijd die zijn twijfel had gestreden met zijn mystieke
neigingen, zijn romanties pessimisme: eenzaamheidsgevoel en levensmoeheid,
voortdurende doodsgedachten, neiging tot het groteske en het macabre, het
versomberen van iedere vreugde door het oproepen van menselike nietigheid en
vergankelikheid, dat alles vinden we terug in de verzuchtingen en weeklachten van
de heremiet Antonius, de stemmen die opklinken in zijn ziel, de gestalten die hem
lokkend, dreigend of verwarrend omgeven.
Toen Flaubert in Genua 't schilderij van Breughel gezien had, was de gedachte bij
hem opgekomen in dramatiese vorm de verzoekingen van de woestijnmonnik te
schilderen.
Reeds vroeger, in 1839, had hij een ‘mysterie’ betiteld stuk geschreven, waarin
hij een heremiet in Klein-Azië laat bezoeken door Satan, als doctor verkleed. Smarh
is een dubbelspel. De heremiet wordt door Satan in verwarring gebracht, diens knecht
Yuk doet 't grof-cynies een vrouw die Smarh komt bezoeken.
Smarh kan beschouwd worden als een prototype van La Tentation de Saint Antoine.
Ook in Smarh reeds wekt Satan bij de vrome man de begeerte om te weten, onrust
en onzekerheid, voert hij hem door de wereldruimte en toont hem de eindeloosheid,
de duisterheid van de menselike en de goddelike natuur, de ellenden van de schepping.
‘Oui, celui qui a fait tout cela est peut-être le démon de quelque enfer perdu, plus
grand que celui qui hurle maintenant, et la création elle-même n'est peut-être qu'un
vaste enfer dont il est le Dieu, et où tout est puni de vivre.’
Ook op de aarde toont hij hem de trots van de mens en zijn daar-
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mede kontrasterende gebrekkelikheid. Dat van de jonge Flaubert reeds Montaigne
een lievelingschrijver was, al de tirades van de duivel die dienen om de mens te
vernederen, bewijzen het. En als Yuk de heilige man Smarh door de slapende stad
voert, brengt hij hem in een troonzaal, waar zonden, Eerzucht, Wellust, Hebzucht,
Hoogmoed, een man in purperen mantel bezoeken, gelijk zij 't Antonius zullen doen.
Smarh moet genoemd worden naast Mémoires d'un fou, Novembre, de eerste
Education sentimentale, als een soort autobiografies geschrift, ‘l'autobiographie d'une
âme,’ waarin Flaubert zijn pessimistiese levensbeschouwing in een dramatiese vorm
tracht weer te geven.
Maar, moge de gedachte dezelfde zijn, 't verschil in uitvoering en vorm is ontzaglik
groot tussen Smarh en 't rijke prozagedicht dat hij tien jaar later zou voltooien.
In April '39 was Flaubert nog een zeventienjarig gymnasiast; toen hij in 1846
begon te werken aan de Tentation had hij achter zich de Parijse jaren, waarin hij zijn
rechtenstudie had zien mislukken, maar waarin zijn geest buitengewoon gerijpt en
verrijkt was, waarin hij, door het schrijven van de eerste Education sentimentale,
getoond had een diep inzicht verkregen te hebben in de kunst van groten als
Shakespeare, en de gevaren te zien van de persoonlike gevoelskunst.
Het nieuwe kunstinzicht was gekomen, maar de kracht werken te scheppen in
overeenstemming daarmede, had Flaubert nog niet. Hoewel de eerste Tentation reeds
in veel opzichten objektiever is dan vorig werk, hoewel we er b.v. vele schone
verbeeldingen van 't antieke leven in aantreffen, toch worden we voortdurend - ik
zei 't reeds - herinnerd aan Flauberts eigen worstelingen, aan de zielestrijd van een
begin-negentiende-eeuwse romantiese jongeling, en niet die van een anachoreet uit
de vierde eeuw. Bij latere redakties van de Tentation zou de schrijver
nauwkeuriger-wetenschappelik te werk gaan, evenals hij 't schrijven van Salammbô,
en de tweede Education sentimentale. Nu geeft hij nog Antonius als gezel een varken,
dat varken van Antonius waarvan de legende in de middeleeuwen ontstaan is; nu
laat hij hem over personen en dingen spreken die de historiese Antonius, die omstreeks
250 geboren is, nog niet kende: de paus en zijn tiara, een stool, een missaal, een
rozekrans. Merkwaardig ook dat Flaubert voor Antonius' ontstelde ogen ketterijen
laat voorbijgaan, waarvan deze niet kan hebben gehoord, en dat hij hem exotiese
figuren en tafrelen laat aanschouwen als verzoekingen,
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die de anachoreet natuurlik nooit in die bizarre kleurige vorm hebben bezocht.
Flaubert, die zich later zou inspannen zijn personen uit oude tijden zo
histories-getrouw mogelik uit te beelden, in hen de geest van hun tijd te doen leven,
laat nu nog een woestijnmonnik optreden die al heel weinig gelijkt op de geweldige
asceet die ons door zijn biograaf Athanasius wordt geschilderd, de, ruige asceet die
met onverschrokkenheid de verzoekingen die hem kwamen plagen, weerstond. De
figuur van Flaubert is een zwakke natuur, een ‘héros romantique,’ die zich bitter
beklaagt over de eentonigheid van zijn bestaan, die bidt, ‘omdat hij moet,’ die
onwetend is en lamenteert over die onwetendheid, die van zichzelf zegt: ‘Je chancelle,
je flotte, je m'égare, je pleure comme un idiot qu'on a battu, je tourne à l'abandon
comme la roue détachée d'un char,’ die weent en snikt, wanneer Apollonius, wiens
wonderen zo veel op die van Kristus gelijken, hem kennis, roem en wellust aanbiedt,
hem voorstelt Jeruzalem òp te toveren.
Een overzicht van het gehele werk zal dit alles duideliker aantonen, en tegelijk een
blik doen slaan in de wonderbaarlike schoonheid van tal van fragmenten. In 't begin
van 't eerste der drie bedrijven vinden we Antonius gezeten op de bank bij zijn hut,
bij ondergaande zon. De verveling kwelt hem, de eentonigheid van zijn leven drukt
hem: ‘Demain le soleil reviendra, puis il se couchera, et toujours ainsi! toujours!’
Altijd bidden, vasten, bidden! Hij vertelt zijn leven, en beklaagt zich over de vlucht
zijner gedachte, die hem in duizelende ren wegvoert, om hem gebroken neer te
werpen, de gedachte: ‘comme un éléphant qui s'emporte, elle courait sous moi avec
des hennissements sauvages.’ Zijn aanbidding stijgt op tot Maria in deze verrukkelike
woorden: ‘Que n'ai-je pu, dans la poussière de la route, suivre ton long voile bleu
flottant, quand, au pas cadencé de l'âne voyageur, il se levait comme un dais derrière
toi et disparaissait sous les platanes! Salut, Marie, pleine de grâce, salut!’ Maar een
stem, die 't vrouwelik-verlokkende opnoemt in de gestalte van Maria, komt zijn
aanbidding vertroebelen. Dezelfde stem wekt, vleiend, de hoogmoed in hem op. De
keizer heeft hem brieven gezonden die hij niet heeft willen lezen, Athanasius is hem
komen opzoeken. En naast hem gromt het varken, hoogmoedig óók: ‘Vautré dans
ma fange, je m'y délecte tout le jour; puis, séchée sur mon corps, elle me feit une
cuirasse contre les moucherons.’ De stem
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herinnert hem aan andere verleden verzoekingen, aan die nacht in Heliopolis, toen
hij waakte bij 't lijk van de dochter van questor Martiallus, en roept beelden op van
liefdeszieke vrouwen die tot hem willen komen: ‘la Lydienne épuisée, qui se lasse
d'Adonis, la Juive en inquiétude qui cherche son Messie.’ Ze schildert hem vrouwen,
die als Magdalena, de genietingen moede, tot Kristus komen.... en tot zijn dienaar,
de benige grijze dienaar. ‘Elles aiment, aldus de stem, elles dont les mains sont
grasses de l'onguent des longues chevelures, elles aiment le cercle gris qui couronne
ton crâne osseux et veulent sur ta poitrine austère frotter leurs doux seins blancs;
comme le fiévreux des villes qui aspire les montagnes, comme le lépreux dévoré qui
souhaite la neige, elles demandent à ton coeur l'immensité fraîche.’ En heftig wordt
Antonius beroerd door het visioen van ene, die zich tot bloedens kastijdt en in haar
pijnigende extase roept om hèm.
Nieuwe verschijningen komen hem plagen, het zijn de zeven hoofdzonden, Nijd,
Gierigheid, Wellust, Toorn, Gulzigheid, Luiheid, Hoogmoed, en een achtste schim,
kleiner, de Logica. Om strijd tonen de hoofdzonden hem verlokkingen, indruisend
tegen de strenge tucht die hij zichzelf heeft opgelegd, en telkens tracht Logica de
voorgespiegelde genietingen te verdedigen. Hoe heerlik is de glimlach van een kind,
hoe zalig is de troost der vrouwen. ‘Si tu savais comme elles s'entendent à panser
les plaies et comme les amertumes les plus froides se fondent sous leur sourire!’ Hij
had vader kunnen worden, geliefde, rijk en genietend van zijn welstand, tolbaas - en
hij zou de gezelligheid gekend hebben -, krijgsman, geleerde. ‘La science aussi a des
spasmes fous et des enchantements sans fin....’ En: ‘l'idée, comme une torche sur
des ondes, eût balancé en des profondeurs limpides sa lueur élargie et ses aigrettes
multipliées.’ Hij had priester kunnen zijn, bisschop, monnik in een klooster, en in
deze verrukkelike zin, en andere, schildert de Luiheid het kalme lome kloosterleven:
‘Dans les longs après-midi, tu aurais entendu de ta cellule le bruit lointain des
moissonneurs, ou à ton aise, par la lucarne ouverte, regardé dans le jardin les orties
grandir au pied des murs, et sur la feuille lustrée des choux se traîner les limaçons.’
Antonius erkent dat zijn leven meer een ‘agonie’ dan een ‘vie’ is. Zelfs doet Logica
hem twijfelen aan de schoonheid van verleden momenten die hij zich herinnert. Hij
beklaagt zich over zijn onrust, de onrust van de vermoeide man die vliegen plagen:
‘Au sein des
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ténèbres, sans cesse éveillé, je sens sur moi quelque chose d'insaisissable et de
nombreux qui passe et qui revient, qui me brûle et me mange, qui me chatouille et
qui me dévore,’ en als hij bidt, is zijn hart afwezig. Dan heeft Logica haar prooi beet,
en wekt twijfel aan zijn dierbaarste overtuigingen. Veracht hij de aarde? Maar bevat
ze niet de geest van God? En de wet die hij aanroept, wordt die niet verkondigd door
de Joden, gepredikt door de Sadduceeën, verkocht door de Pharizeeën? En is Jezus
niet gekomen om haar te vernietigen? Is de Zoon door de Vader gezonden? Of de
Vader door de Zoon? Heeft Kristus geleden, hij die God was? Logica bewijst zelfs
dat Kristus een leugen is, maar als die gedachte bij Antonius is opgekomen, jammert
hij: ‘Oh! mon Dieu, pardon, pitié, Seigneur! pitié, pitié! qu'il est mal de scruter tes
mystères!’ Wat is kwaad? vraagt Logica. Voor de distel is de ezel het kwaad, maar
voor de ezel is de distel het goede. Volgens Antonius is kwaad hetgeen door God
verboden is. En Logica: zeker, doodslag en moord, bijvoorbeeld, maar moest Abraham
niet zijn zoon offeren? Judith niet Holofernes vermoorden, en Jahel Sisara? Het
kwaad is in de duivel, zegt Antonius, en toch, antwoordt Logica, is de duivel Gods
werk en dus.... God aanbidden is de duivel aanbidden. De Hoogmoed geeft een gil,
men hoort gefluit, gestamp, geblaf, en de Heresieën komen op, onder wie de zonden
zich mengen, de Heresiëen, gebroken grijsaards, dansende vrouwen, tovenaars met
lange baard, profetessen. Antonius herkent ze niet, maar ze herinneren hem er aan
wie ze zijn. Ze zijn wel vaker voor hem verschenen, als hij moede van de synodes
terugkeerde. Ze zijn de dochters van de Leer, de kinderen van de Kerk, de
samengestelde natuur van het dogma van Kristus: ‘Nous répandons dans les basiliques
le souffle renouvelé de nos haleines, et leurs piliers s'écroulent en craquant comme
le tronc des arbres dans les forêts.’ Patricianisten, aanhangers van Sabellius, Audius,
Tertullianus, Apelles, Apollonius, Ophiten, Adamiten, Manichaeërs, Gnostici,
Kabalisten, en wie al niet meer, komen in enkele tekenende tiraden hun leer
verkondigen. Maar Antonius verdrijft ze met zijn gesel. Doch dit is slechts 't begin.
Meerderen verschijnen. Simon de Magiër en Helena de vrouw die hem vergezelt.
Een wonderlik tweetal. Een vrouw, bleek en mager, in de flarden van een rode tuniek,
en steunend op een kale man, in rood kleed. 't Is Helena, die na de Trojaanse oorlog
overgeleverd is aan de soldaten, later matrozenhoer is geworden, en in een stormnacht
plotseling een man haar krot heeft zien
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binnenkomen. Ze zegt wonderschone dingen van haar koninklik verleden in 't paleis
van Menelaos, maar ook van die vreemde nacht toen Simon voor haar verschenen
is. ‘Un soir, nue, debout et le cistre à la main, je faisais danser des matelots grecs.
L'orage grondait au dehors; sur les tuiles la pluie ruisselait en tombant, le bouge était
rempli, la vapeur des vins montait avec les haleines, lourde et chaude comme la
fumée des lampes; un homme entra tout à coup, sans que la porte fût ouverte; comme
un rayon de soleil son regard descendit et je le vis qui levait le bras en l'air en écartant
deux doigts, un coup de vent fit craquer les lambris, d'eux-mêmes les trépieds
s'allumèrent, je courus à lui.’
Simon is de bevrijder en de vernieuwer. Geen goede werken erkent hij, en zelfs
de meest bezoedelden reinigt hij door het vuur: ‘Viennent à moi ceux qui sont couverts
de poussière, ceux qui sont couverts de sang, ceux qui sont couverts de vin! Par le
baptême nouveau, comme par la torche de résine qu'on porte dans les maisons
lépreuses, pour brûler sur la muraille les taches de rousseur qui les dévorent, je les
rincerai jusqu'aux entrailles et jusqu'au fond de leur être.’
In een prachtig tooneel schildert Flaubert, zoals later Anatole France het in
gedichten en verhalen zou doen, de onvoldaanheid der romeinse vrouwen, die, hun
paganisties zinnenleven moede, zich tot Kristus keerden: ‘Et nos soupirs nous
gonflaient la poitrine, le dégoût de la vie se tournait en haine, et nous grelottions
sous ces tristesses plus froides que la rosée qui trempait le bas de nos robes, lorsque,
dans l'herbe des cimetières, nous allions prier sur les tombeaux.’ En toen is Montanus
gekomen, en zijn welsprekende prediking heeft hun met zalige verrukking geslagen.
Daar verschijnt ook Apollonius, de thaumaturg, vergezeld van Damis, zijn
verknochte leerling, komies door zijn naieve bewondering voor zijn meester. De
thaumaturg vertelt van zijn verbijsterende wonderen. Hij heeft doodzieken genezen,
demonen uitgebannen, doden opgewekt, te Ephese zijnde, Domitianus - in Rome! zien doden, is uit de gevangenis plotseling onder zijn discipelen verscheen.
Verbbijsterend werken de aanbiedingen van Apollonius op Antonius. Met ontzetting
bemerkt hij dat nog anderen wonderen verricht hebben aan die van Kristus gelijk.
Deze verschijning van Apollonius is een der mooiste gedeelten van de Tentation.
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Nooit is levendiger, aangrijpender, het avontuurlik leven van een thaumaturg
geschilderd.
Antonius valt tenslotte ontzet ter aarde. Dan menen de zonden en de Heresieën 't
pleit gewonnen te hebben. Ze verschijnen opnieuw, en alleen zijn vurig gebed redt
Antonius, voor wie Hoop, Geloof en Liefde heilbrengend verschijnen.
(Wordt vervolgd)
Hilversum
P. VALKHOFF.
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Literatuur
Aart van der Leeuw. De mythe van een jeugd. C.A.J. van Dishoeck, 1921.
Bloemen en vogelzang en zon en lente, wie weet er zó van te genieten, wie wordt er
zó tot tranen toe door bewogen als deze goddelik-heidense onder onze dichters, Aart
van der Leeuw? Groei en bloeien, in planten, in dromen, in mensen; zinnelikheid
uitbottend tot een overweldigend rijp-zijn in natuurlike naaktheid; wie heeft er zó
naar gehunkerd, zó hun heerlikheid en noodwendigheid en schoonheid begrepen als
hij? Maar wie heeft ook de drang naar het offer, de smart om verlies van onschuld,
het verlangen naar het godgewijde leven, sterker in zich dan deze zelfde begenadigde?
‘Ik ben niet mijzelve, maar twee jonge knapen
Eén rosser dan de uchtend, eén bruin als de nacht;
En beurtelings antwoordt, waar beide zij spraken
Op hoop die wil snikken, verwachting die lacht.
Schort hoog zich de zonnige om druiven te plukken,
Zoó blij bij den oogst of de beker reeds blonk,
Daar vraagt slechts de donkere een tros uit te drukken
Op 't offerrijk altaar, zijn God tot een dronk.

Zó begint hij zelf het gedicht ‘De Twee Gestalten’.
Zie dan ook zijn Rijkert, de 17 jarige jongen, rank en slank in zijn blondheid, teder
in zijn nauweliks ontwaken, genietend van de stralende lente in zijn oude stadje.
Alles is hier symbool geworden van jeugd en ontluiken: de lente, het water, het
klokkespel. Zie deze zelfde Rijkert, meegevoerd door zijn hartstocht, als hij over het
vuur springt in de Sint-Jansnacht, als hij de rijpe vrouw, die hem wekken wil, al
heviger in bezit neemt; de herfst en komende winter grauw en nevelachtig en de
jongen als de gevallen Faëton gaande langs de druipende grachten met een makker,
zijn Marsyas, nog rampzaliger en levensmoeder dan hij. Maar in de deernis met deze
verworpene het vergeten van eigen leed, het groeien van een nieuwe hoop, en in de
vreugde om diens redding het begrijpen van het nieuwe leven, dat ánders van hem
verwacht dan enkel dromen en begeerten. En dan op de Kerstdag, symbool van het
nieuwe leven, de vervulling: het vinden van het meisje, dat uitgaande van de liefde,
die het offer is, met hem samen de aardse liefde zal belijden.
Zó heeft van der Leeuw zijn boek bedoeld en daarom noemt hij het ‘de mythe van
een jeugd’. Mythe als de droom, die de aardse dingen en gebeurtenissen
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vergoddelikt. Deze jeugd heeft eenzelfde verloop als die van de door van der Leeuw
bezongen legendariese Eludoor. De strijd tussen natuur en geest, tussen zinnelike en
geestelike liefde. Mythen en legenden in dicht en proza dragen de gestalten van goden
en heiligen waarin de mens van der Leeuw uiteenvalt. Mythen en legenden, dat is
zijn domein. Maar ook de werkelikheid van zijn eigen jeugd, de herdenking daarvan
in de kleinste bizonderheden van gevoel en ervaring, met de heerlike humor en de
tedere zelfironie om het weinig wereldwijze knaapje, dat hij ons in ‘Kinderland’
gegeven heeft. Niet evenwel de hier beproefde vereniging van mythe èn werkelikheid.
De werkelikheid is geforceerd geworden. Zij heeft zich, om tot mythe te worden,
aan een vereenvoudiging moeten onderwerpen, waarbij zij al haar elementen van
waarheid en echtheid heeft ingeboet. Legende en mythe, als uitsluitend zinnebeelden,
hoeven niet overeen te komen met een historiese of psychologiese werkelikheid.
Maar een roman stelt andere eisen.
Met ‘vereenvoudiging’ bedoel ik in hoofdzaak: de samenpersing van het gebeuren
binnen de ring der getijden. De lente met zijn verrukking en verlangen, de zomer
met het rijpen en branden, het uitleven van het verlangen, herfst en winter met inkeer
en sterven en dan de zonnenwende, met zijn belofte van herboorte en vernieuwing.
Alles wil hier zinrijk zijn, en die zinrijkheid maakt het boek tot een kunstrijk mozaïk,
maar een pover vizioen. De storm-en-drangtijd van een mensenleven laat zich niet
indelen in éen zonneloop met zijn seizoenen. Een jongen die in een paar maanden
de ontwikkeling doorloopt van dichterlike dromer tot hartstochtelik zinnelik genieter,
legt deze nieuw ontwaakte hartstocht niet in even zo korte tijd af als een uitgegroeid
kleed. Daarom geeft de verloving met Anna, nog schoolkind als hij, geen oplossing.
De moeilikheden beginnen voor hem pas. ‘Maar het is een mythe!’ roept de dichter
ons toe, ‘en geen realisties verhaal. Waarom zouden in een mythe, twee die elkaar
gevonden hebben, niet dadelik trouwen en gelukkig zijn?’ Maar daarvoor is de opzet
te werkelik, te zwaar-op-de-hand, te uitvoerig. Die opzet vooronderstelt diepte en
fijnheid van karakteruitbeelding. Van die opzet uit beschouwd, is de ingeving, waarop
Rijkert's verloving met Anna berust en de kalmte, waarmee hij haar liefheeft, voor
een natuur als de zijne, geen grondslag voor een goed huwelik. Er is een
onoverkomelike tweespalt tussen het zinnelik leven van de jongen en zijn geestelike
aspiraties. En wat de bijpersonen betreft: wat te denken van een moeder, die haar tot
zinnelikheid ontwakende zoon toevertrouwt aan een vrouw, die volgens haar eigen
woorden ‘geen andere wijsheid kent dan die van haar rozen’; wat van die vrouw zelf,
die, een 17 jarige ‘verleidend’, zich haar verlangen als een roeping voorspiegelt, n.l.
als de zon te moeten zijn, die de knop doet openspringen; wat van een zondaar, zo
afstotelik en grof en toch zo fijngevoelig en edel als Rijkert's vriend Kasper-Marsyas.
Stylering van de roman heeft vervlakking ten gevolge gehad, vervlakking, die niet
alleen in de karakters, maar ook in de beeldspraak te vinden is. De bekoring van het
boek blijft groot, want verlochenen kan een waar dichter zich nooit, maar het geeft
niet de bevrediging van van der Leeuw's meer spontane werk.
MEA MEES-VERWEY.
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Italie kennen is Italie liefhebben, door Marie van Maanen, uitgave Nijgh
en Van Ditmar, Rotterdam.
Voortdurend, onder het lezen van dit mooi en sympathiek boek, denkt en voelt men,
hoe juist en goed de titel is gekozen. 't Is inderdaad een werk vol liefde en
bewondering voor het volk en het land, dat Marie Van Maanen zich tot tweede
vaderland heeft uitgekozen. Hier spreekt de liefde en schoonheid als 't ware uit
zichzelf. De schrijfster had geen vermooide of gezochte woordkunst noodig om haar
gevoelens en gewaarwordingen uit te drukken. Een zeer eenvoudige taal was hier
ruim voldoende om dat alles weer te geven. Dit geeft haar boek iets zeer bekorends
van warme, schoone zuiverheid. De steden, de dorpen, de landschappen, alles komt
vóór den geest in grooten, reinen eenvoud, als 't ware geschilderd en gebeeldhouwd.
De schrijfsterkent de geschiedenis van haar geliefd Italië door en door; maar nooit
zegt zij er meer van dan wat strikt noodig is voor haar beschrijvingen; en nooit klinkt
hare wetenschap, die men slechts in haar aanvoelt als een stevigen ondergrond waarop
zij sterk gebouwd heeft, opdringend of pedant.
Zelden heb ik een boek over Italië gelezen, dat in zulke sterke mate bij den lezer
de lust opwekt om er nog eens heen te gaan. Persoonlijk heb ik nooit bijzonder veel
van Italië, vooral niet van het Italiaansche volk, gehouden. Na de lezing van juffrouw
Van Maanen's boek heb ik mij afgevraagd of ik niet zeer onbillijk over Italië
geoordeeld heb en meteen in mij het sterk verlangen voelen opkomen om mijn
vroegere slechte indrukken nog eens ter plaatse aan de werkelijkheid te gaan
hertoetsen. Als ik nog eens Italië bezoek, - wat ik van plan ben te doen, - dan zal het
grootendeels zijn omdat ik Marie van Maanen's boek gelezen heb.
Iets wat ook buitengewoon aantrekt, is het complete beeld dat zij van Italië geeft.
Niet dat zij héél Italië heeft beschreven. Een aantal beroemde plaatsen laat zij
onaangeroerd; daardoor was ook de omvang van het werk niet breed genoeg opgezet.
Doch waar b.v. een archeoloog bijna uitsluitend over oude gebouwen en ruines zal
spreken en een schilder of kunstkenner in hoofdzaak alleen over oude schilderijen
en beeldhouwwerken, daar schroomt de schrijfster van dit boek zich geenszins om
ook het moderne leven naast het antieke te plaatsen. Terwijl zij in het Forum wandelt
of op den Palatijn zit te rusten, beschrijft zij het gedoe der Zondagswandelaars, die
daar met de ratelende electrische trams aankomen; of zij vertelt van het sukkelig
locaaltreintje, of van de snuivende auto's waarmede de toeristen het nobele Perugia
en het heilige Assisi bezoeken. Dat noem ik het complete van haar Italiaansche
beschrijvingen.
Dit mooie boek van groote liefde, van diepe, innige ‘tendresse’ is opgeluisterd
door een weelde van prachtige fotografieën en met de grootste zorg en met den besten
smaak door Nijgh en van Ditmar uitgegeven.
CYRIEL BUYSSE.

Hendrik de Vries, ‘Vlamrood.’ Amsterdam, Van Munster's
Uitgevers-Maatschappij, z.j. (1921).
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De titel wil blijkbaar een felle levensvizie uitdrukken. De felheid van deze verzen
schijnt mij echter voornamelijk aanwezig in de bedoeling van den dichter.
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Voor waarachtig vlammende poëzie is, naar het mij voorkomt, dieper emotie en als onmiddellijk gevolg daarvan - scherper uitdrukking noodig. De nuchtere
beschouwer - ja, dat mag men heusch wezen; aan den dichter om onze nuchterheid
te doen wegzinken! - voelt in dit kleine aantal gedichten wèl, dat de dichter wil
‘vlammen’ maar de brand is nog niet erg hevig.
Deels voelen we deze bedoeling in den inhoud der verzen; deels in den vorm. De
onderscheiding mag gemaakt worden, want vorm en inhoud zijn hier nog wel zeer
te onderscheiden; - één van de kenmerken van niet-vlammende gedichten!
Iets van een wezenlijke vizie in den inhoud - niet in den vorm - vindt men bij
voorbeeld in 't eerste gedicht, dat, zonder veel merkbaren noodzaak - in dialoogvorm
is opgesteld.
‘Stormdans’ heet het, en 't begint aldus:
(De man):
't Aanzijn is waanzin, 't aanzijn is nergens,
nergens is 't Heden, 't rollende punt,
Onze gedachten zijn als de sterren:
zijn op elkander blind'lings gemunt.
Zijn als de sterren: zij, die1) God nergens,
nergens, o nergens rustpoozen gunt.

(De Vrouw):
Zelfs uw ontgooch'ling, zelfs uw bezinning,
't wolkeloos blauw zelfs, - 't zwart van de nacht.
Zelfs als gij fluistert: ‘Nooit kan 't een droom zijn!’
Weet gij, hoeveel reeds om werd gebracht?
Vraag niet, hoe vaak dit ginds op die sterren,
vraag niet hoe vaak dit hier wordt gedacht.

Enzoovoort.
Ik zeg: hierin is iets van een vizie. Maar hoe zwak is dat alles nog, en hoe akelig
onbeholpen geuit in deze zeurige rijmen, in de gewrongen rijmelarij van de tweede
strofe: Wat beteekent in 's hemelsnaam: Weet gij, hoeveel reeds om werd gebracht?!
De oplossing van dit raadsel zal wel luiden ‘rijmdwang’. Diezelfde rijmdwang die
aan 't slot van de voorlaatste strofe van dit gedicht tot een ‘nadien’ in plaats van ‘na
dezen’ noopte, en - om een voorbeeld uit een ander, terloops opgeslagen, gedicht te
geven - tot het insipide ‘ongeteld’ in ‘Verkeersknoop’; en de slotwoorden ‘af en aan’
Fluiten slaan
Door de stoom-orkaan.

1) Lees: wien.
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Mist welt
Uit kappen, ongeteld.
Staalvracht snelt
Onder sis-geweld
Langs kraan
En ligplaats, af en aan.

Laat ik nog een typeerend voorbeeld geven van pogingt ot gevlam, nu vooral in den
vórm:
Hek. Grindveld. Stroom en boogbrug.
Kaden, met kolossen Steil stofgoud. Arendskoepels.
Kabel-klossen lossen
Gesteente. Ruiker nevens ruiker spilt wild zoet.
Paleizen. Stapelbouw, waar gloedgrauw tegenwoedt.

En nu een raadsel. Hoe heet dit gedicht?
Je vous le donne en cent. Het heet.... ‘Middag.’
Inderdaad, is dit een mystificatie? Misschien niet. Maar een mooi gedicht is 't ook
niet. Als ik dit zeg, is er in dat oordeel - ik stel er prijs op, dit te benádrukken - geen
grein weerzin tegen modernisme. Modernisme is mij alleen een aansporing, om mijn
uiterste best te doen tot begrijpen, tot mee-voelen. De jongeren zullen zich
ongetwijfeld anders móéten uitdrukken, dan wij het deden, zooals wij ons anders
uitdrukken dan 't geslacht-vóór-ons; enzoovoort. Want ieder geslacht ziet de wereld
anders; als men dit begrijpt, leert men én tegen ouderen, én tegen jongeren, meer
leergierig dan oordeelend te staan. Maar het is óók waar, dat iedere nieuwe generatie
tal van schrijvers meevoert, in wie het gevoel van nieuwe vizie wèl aanwezig is,
maar te vaag om het behoorlijk te beelden. Tot dezen meen ik voorloopig den heer
Hendrik de Vries te moeten rekenen. Hij heeft wel iets te zeggen, maar hij zegt het
alsnog vrij slecht.
J.L. WALCH

W. Graadt van Roggen, ‘Amata.’ Een oogst van verzen. Haarlem, H.D.
Tjeenk Willink en Zoon, 1921.
Dit bundeltje van den heer W. Graadt van Roggen vertoont verschillende
eigenschappen, waardoor men voelt wel met een dichterlijke natuur te doen te hebben.
Toch zijn er maar weinige van deze verzen die ik in hun geheel geslaagd zou willen
noemen. Dat zijn dan ‘Golfzang’ (blz. 22), Blind (blz. 54), Herfst (blz. 55),
Herfstliedje (blz. 56), Zomernacht (blz. 61), Zomerzee (blz. 64). Dit zijn goede
gedichten; mooi van klank, zuiver van uitdrukking. Laat ik er één aanhalen; mij dunkt
wel: het beste.

Herfst
Door de kale, vale lanen
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vallen trage blaad'ren: tranen
van den zomer die vergaat.
Als de blaad'ren vluchten,
dwalend op den wind,
lijken het snikkende zuchten
van een stervend kind;
zijn het als woorden, gesproken
tusschen twee hoofden, gebogen
in heilig schroomen,
schijnen het tranen, gebroken
uit vreemd-donkere oogen,
oogen, die droomen.
o! Vallende blaad'ren, stille gaat
er een melodie door u henen
en al wie in herfst-tij luistrend staat
hoort er het zacht-stille weenen
van leven, dat sterven gaat.

Niemand zal beweren, dat deze herfst-senzatie ‘nieuw’ is, maar wát is nieuw; en wat
is de artistieke waarde van ‘nieuw’? Iets heel moois en echt dichterlijks schijnt wel
de vondst van een woord als ‘staat’ in den tweeden regel der prachtigklankige eerste
strophe; het associeert aan de gewone wonderboek-beteekenis van ‘toestand’ het
beeld der stille, hoog-opgericht stáánde lanen.... En wat de tweede strophe betreft,
hier is wel-is-waar een teveel aan elkaar verdringendopvolgende beelden, maar hoe
mooi en juist toch geven elk van die beelden des dichters indruk weer; hoe zuiver
zijn ze elk-voor-zich met sobere lijnen geschetst.
Met het constateeren van deze eigenschappen hebben we eigenlijk het voornaamste
gezegd wat er te zeggen was. Maar we moeten toch óók wel even nog de
schaarschheid der goede gedichten releveeren; een symptoom, dat op een niet sterk
dichterschap wijst, een indruk welke bevestigd wordt door andere
zwakte-verschijnselen, als daar zijn een vrij vaak voorkomende rijmdwang; en diverse
andere onbeholpenheidjes; een soort ‘artistiekerigheid’ ook in de notitie; ik denk aan
de beschrijving van een ‘Kinderbal’ (blz. 14) waar het ‘kleurteere kleedjes gewuif’
als ‘pastel tegen donkerder fond’ wordt gekenschetst.
Mijn totaal-indruk is: een werkje van niet krachtige, maar wel gevoelige
dichterlijkheid, die een enkele maal iets werkelijk moois voortbrengt.
J.L. WALCH

Marietje, door Marie Schmitz. Mpij voor g. en g. lect. Amsterdam. 1921.
Van Marie Schmitz heb ik nog niet zoo iets goeds gelezen als dit boekje. Haar talent
leek niet van de zeer oorspronkelijke soort en met volharding en vlijt kon men ook
in de literatuur, afdeeling romans en novellen, vrij wat bereiken. Doch
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dit boekje voelt als echt aan. Het geeft den opbouw van een kinderfiguurtje, een
hartstochtelijk fel, en weekgevoelig meisje uit den kleinen burgerstand, een overigens
doodgewoon kind, dat echter door haar zwakte en halve doofheid buitengewoon
kwestbaar is. Hoe zoo'n wezentje nu opgroeit van een heel teer kind tot een nog altijd
niet sterk jong-meisje verbeeldt hier de schrijfster eenvoudig-echt voor ons. Er gebeurt
eigenlijk niets bijzonders, het zijn enkel huiselijke en dagelijksche tooneeltjes van
kinderleven, met een, meer gezegde, dan eigenlijk wel gevoelde sfeer van materieele
zorg als achtergrond. Doch het snel wisselende spel van impuls en gevoel, begeerte
en weerzin, overgave en heftig verzet lijkt hier volkomen levenswaar gegeven en
zoo gevoelen wij mee met dit maar weinig bedeelde kind, dat na een gedrukte jeugd,
een zoo twijfelachtige meisjesleeftijd tegemoet gaat. Het boekje is geschreven zonder
pretentie en met niet veel cliché. Eigen taal en visie zijn van Marie Schmitz alsnog
de sterkste zijden, niet en hoe eenvoudiger zij daarom doet hoe beter. Overigens lijkt
mij, als kinderstudie haar boekje zelfs gaver dan dat van E. Zernike, omdat zij minder
wil.
F.C.

M. Scharten-Antink. In den Vrijen Amerikaan. Mpij voor g. en g. lect.
1921.
Het is een beminlijk en knap boek, dit van Mevr. Scharten-Antink. Knap, allereerst
omdat zij het, naar onze eigen opvatting onware, waar-schijnlijk maakt in de figuren
van Koen van Wessum, Daan Oldeman en misschien ook van Bertus, den weesjongen.
Zoolang de lectuur aanhoudt, geven wij ons vrijwel onvoorwaardelijk gevangen in
haar visie van zulk een toch halfromantische figuur als Koen en de zielige
edelaardigheid van Daan, en verwonderen en verblijden ons, hoe het overigens
doodelijk saai bestaan van kleine burgerlui in zulk een kunstenaarsgeest belangrijk
wordt van onvermoede diepten en uiterst verrassende wisselingen en wendingen. En
dat niet op de wijze der naturalisten, die principieel aan alle werkelijkheid een
helderder schijn en dieperen grond trachten te geven, doch - hoewel zeker niet zonder
belangstelling ook in het gewone leven - meer romantisch, door aan het gewone
avontuurlijke en ethische kanten te vinden, die op diepere geestesstroomingen schijnen
te wijzen, waaraan de menschen huns ondanks gehoorzamen.
Dit amuzeert en prikkelt ons van den beginne. Wij aanschouwen het raadselachtige,
dat ongetwijfeld de mensch ook voor zichzelf is en volgen gespannen de auteur in
haar pogen iets van die geheimzinnige draden op te sporen en aan te duiden, waarmee
tenslotte dan toch het eindige aan de eeuwigheid vastzit. Koen van Wessums
aantrekkelijk-vreemd karakter, de bestendige kracht en heerlijkheid van onzelfzuchtig
vertrouwen in Daan Oldemans naar den mensch wat sukkelige verschijning, de
Uilenspiegel-wijsheid van het wees- en volkskind Bertus, het zijn de verrassingen,
die wij nooit gedacht hadden te vinden in zulk een benepen kleinburgerbestaan, te
bekoorlijker, naarmate de schrijfster ze meer voor ons waar maakt. Dat zij dit gedaan
kreeg, is de groote verdienste van haar beeldende, scheppende kracht. En zij kreeg
het, dunkt mij, vooral gedaan eensdeels door de omgeving en de bijfiguren zoo strikt
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die met haar indringende waarheid van leven den opkomenden twijfel aan die anderen
versmoort. Ik bedoel de figuur van Line, Daans vrouw. Zooals zij deze zich laat
ontwikkelen, zichzelve vaak en Daan en Koen van Wessum eigenlijk altijd een
raadsel, lijkt mij meesterlijk. Het intuïtief, listig vrouwelijke in een cerebraal
harstochtelijk karakter, zonder temperament en overgave, dat, haar zelf nauwelijks
bewust, gericht is op het mieserige doel een dame te zijn, die zij 't dan maar als
pensionhoudster in een mooi huis woont, wordt hier voor ons gesteld in een teer
figuurtje, als in halftinten geschilderd, stemmig en onopzettelijk, met haar zelf
onbegrepen kracht het leven naar haar hand zettende.
Er schijnt in de schrijfster voor dit wel bijzonder onsympathieke vrouwtje geen
enkele andere genegenheid dan die zij voor al het levende gevoelt, zuiver omdat het
leven is, en dit ontbreken juist van alle in een kunstenaar steeds wat verdachten
voorkeur doet zoo vertrouwbaar en overtuigend, al nemen wij tenslotte toch ook hier
op goed vertrouwen de levenswaarheid aan.
Maar intusschen is het deze verbindende schakel van onmiskenbare realiteit met
die zoo verlokkelijke maar twijfelachtige andere, welke het verhaal zijn stelligheid
geeft en zijn bekoring van schoone werkelijkheid, waar men die het minst zou
verwachten.
F.C.

Beknopt overzicht van de Vlaamsche Letterkunde, hoofdzakelijk in de 19e
Eeuw. door Eug. de Bock. ‘De Sikkel’. Antwerpen. Em. Querido.
Amsterdam. z.j.
Gegeven het feit, dat er blijkbaar zulke ‘leiddraden’ moeten zijn, en dat zij er in
Vlaanderen blijkbaar niet zijn, biedt dit Sikkel-uitgaafje ongeveer wat noodig is,
dunkt mij. Al is dat voor een Hollander altijd lastig uit te maken, wijl de Vlaamsche
taalstrijd voor hem een vreemd element is en hij nooit goed kan uitmaken of het
zacht polemische, hier en daar in de notities over de schrijvers gemengd, noodig en
in welke mate of opzicht het noodig was. Afgezien hiervan, kan men echter het boekje
vergelijken met diverse Hollandsche dito's, dikkere of dunnere ‘handboeken’ en
‘litteratuuroverzichten, om dan tot de erkenning te komen, dat het zeker met niet
minder geest, inzicht en smaak is opgesteld als gene. Zooals het boekje ook aangeeft,
kan men er overal de Vlaamsche beweging, naar haar literairen kant, uit leeren, en
zelfs met de uiterste objectiviteit is het dan niet te vermijden, dat het toch een soort
strijdschriftje wordt, gekeerd tegen het overheerschend Walendom. Hoe de
verschillende phasen van die taal- en kunstontwikkeling, die tevens een rasherleving
was, uit elkaar volgden, heeft Eug. De Bock in een zeer goed, beheerscht Hollandsch
ons uiteengezet en het eenige, dat wij nog zouden willen weten, is wat er nu nog
verder volgt...... na den oorlog.
F.C.

De Keizer. Driedrama door Ridde Rijs. Den Haag. Gebrs. Belinfante. 1921.
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weest zijn, dat hij niet minder dan drie drama's behoefde, om zich van die last te
bevrijden. Hier is dan het lot van den Duitschen Keizer gebeeld in dramatische
tafreelen van even vóór en gedurende den oorlog, tot het noodlottige einde toe. En
de schrijver gaat daarbij in zijn ‘historische getrouwheid’ zelfs zoo ver, dat hij om
‘historische woorden’ heenborduurt. Toch meent hij deze versdrama's geen
‘historische tooneelstukken’ te zijn. ‘Integendeel,’ zegt hij zelfs, daarbij geleid door
een ouderwetsche opvatting van historie en ‘historische getrouwheid.’ Men meende
n.l. dat er zoo iets als een objectieve historie bestond, een opvatting van feiten en
toestanden, die voor ieder, die genoeg op de hoogte was, gelijk kon zijn. Van deze
meening uit, verweten de menschen van de Gidsperiode b.v. aan romanciers hun
‘gebrek aan historischen zin’ en achtten het ongepast een ‘historische figuur’ anders
weer te geven dan zij was, te veel geflatteerd of te zwart gemaakt. Doch wij lateren,
beroofd van de illusie der objectieve waarheden, meenen eenvoudig elk drama
historisch, dat het verleden van een volk of personage tracht uit te beelden, zij 't ook
enkel aan de hand van eenige bekende feiten of een bekende verolop van
gebeurtenissen. De rest, de karakters mogen dan phantaisie zijn, zooveel zij willen,
als de dichter ons maar een aannemelijke redelijke oplossing van het probleem
zooveler verwarde feiten aan de hand doet.
Deze auteur nu geeft - wel is waar in een berijmd proza, dat het nergens tot verzen
vermag te brengen - inderdaad een soort oplossing van het raadsel der keizerlijke
persoonlijkheid. Een wezen van holle bolle verhevenheid, bestendig in een
geëxalteerden droom levend, zich sterkend aan frasen en in alle naiveteit geloovend,
dat de reusachtige schaduw zijner waardigheid op den wand van zijn omgeving
hemzelf beduidt: een uiterst voorbeeld hoe een mensch in zijn sociale functie op en
onder kan gaan, zoodat hij een karikatuur wordt. Deze keizer is een karikatuur en
het is een verdienste van den schrijver dit zonder lachen te hebben aangetoond, al
lijkt het vreemd, dat hij daartoe den pompeusen dramavorm (met muziek en zang
nog wel!) behoefde. Robert Saudek heeft ons pas laten zien, dat men zulke figuren
ook in een smakelijk romannetje kan verwerken. Ridde Rijs had het, meer gepast,
in een kluchtspel kunnen doen. De handelende personen zouden daardoor volstrekt
niet gedegradeerd of onbillijk behandeld zijn en al dat onnoodig gerijmel ware
achterwege gebleven. Maar.... het is juist een eigenaardig gevolg van den oorlogsdruk
op de geesten, dat het parforce een tragisch drama moest zijn.
F.C.

Keurgerechten van Nederlandsch Proza en Poezie, door S. Anema. 1e dl.
J.B. Wolters, Groningen. Den Haag. 1921.
Het is altijd merkwaardig op te merken, hoe die eigenaardig gestemde zielen onzer
medeschepselen, die men de christelijke geloovigen heet, zich verhouden tot
algemeene geestesverschijnselen als de literatuur. Een boek als het ‘onderhavige’
legt daarvan getuigenis af, die ten slotte niet zoo erg verrassend uitvalt, als men in
het voorbericht gelezen heeft, dat de schrijver trachtte ‘de leesstof onzer (dwz. de
christelijke) scholen weer te zoeken vooral in den klassieken hoek.’
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En: ‘zeer spaarzamelijk heb ik gekozen uit de literatuur der laatste veertig jaar,
beheerscht door de ongeloofsgedachte. Ik acht haar invloed voor zeven achtste funest
voor het kindergemoed.’
Dit beteekent vrijwel, dat al hetgeen het vorige, tachtiger geslacht verwierp als
on-aesthetisch, critiekloos en dankbaar aangenomen wordt door dit jonger geslacht
van christelijk hervormde geloovigen, mits en zoolang men er den Schepper prijzen
(subs. noemen) hoort. Zoo verschijnen hier niet alleen Staring en Tollens, maar ook
Van Beers en Bellamy en Ockerse en Lovendaal moeten mee, om van B. Ter Haar,
A.J. De Bull maar te zwijgen, alles nog veel minder dan Beets, De Génestet, Ten
Kate en Da Costa. Al gebiedt de rechtvaardigheid te vermelden, dat ook Gezelle,
Vondel en Luyken een plaats bezetten. Wat deze christenen in zake literaire
schoonheid dus eeren en waardeeren, blijkt te zijn wat ook de menschen van de eerste
helft der vorige eeuw aan het hart ging, zegge: vaag stichtelijke of vaag
natuurgevoelige gedachten in rijmende strofen geuit. Juist zoo was de definitie die
Busken Huet uit de poëzie van zijn tijd meende te moeten trekken, en die inderdaad
toepasselijk is op ruim anderhalve eeuw van Hollandsche poëtische uiting. De
Tachtigers hebben daar toen niets meer van willen weten en hun eigen eischen voor
het poëtische opgesteld, die vervolgens door een groot deel van het intellectueele
volk werden aanvaard. Maar de christelijken van diverse gelooven zijn daar altijd
buiten gebleven. Zij schuwden dat individualisme, dat maar een ander woord scheen
voor ongeloof en hadden daartegen in hun gebrekkig aesthetisch
onderscheidingsvermogen hoegenaamd geen last van het ongevoelig gerijmel dier
‘klassieken’, die zij vooral als ordelijke maatschappijmenschen eerden. Aldus inviteert
dan de heer S. Anema in dit leesboek weer dat gansche bekende gezelschap van
beuzelende ouden, waarin alleen Vondel, Luyken en Geselle zich eenigszins vreemd
zullen voelen. Het doet goed te bemerken, dat ook de aesthetische beschaving haar
tegenwichten heeft, die een al te onbesuisde voortschrijding heilzaam verhinderen.
Alleen voor de wichten zelf lijkt het funest nu nog met Ter Haar, De Bull, Van Beers
en.... Ockerse te worden gevoed. Maar zij zouden Luyken en Vondel toch niet best
verteren.
F.C.

Kinderen en Menschen door Frits van Raalte. N.V. Drukkerij Jacob van
Campen. Amsterdam. z.j. (1921).
Dit boek ziet er uit als een gebundelde serie artikelen, ergens in een of ander blad in
een of andere rubriek over kinderen of opvoeding verschenen. En als al dergelijke
boeken ontkomt ook dit niet aan eentonigheid en vervelende gelijkheid van gedachte
en vorm. Het is heel iets anders elke week, onder allerlei nieuws, ook een paar
kolommetjes over kinderen en derzelver eigenaardigheden te lezen, dan een geheel
boekwerk met die stof te moeten slikken. Het pittige, toevallige, lichte, zeldzame
gaat dan onder in de zware hoeveelheid, die niets verrassends of pittigs meer heeft.
De heer van Raalte kan dit natuurlijk alleen in zoover helpen, als hij goedvond zijn
wekelijksche stukjes, die toen gewis
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al de bekoring der invallende gedachte en der actualiteit bezaten, in een zoo dik deel
te doen samenbinden, dat ons lichtelijk hindert door zijn overvloed. En dat is jammer,
want de heer van Raalte schrijft heel merkwaardige dingen over de meest
uiteenloopende kinderkarakters, die hij in den loop van zijn onderwijzerspractijk
onder de oogen kreeg. Maar nu verschijnt ook op dit punt weer een tweede bezwaar
tegen het boek, gelijk het nu eenmaal geworden is. Wat in zulke laat ons zeggen,
Zaterdagsche Praatjes aannemelijk en onhinderlijk is: de vluchtigheid van de schets,
het kort afknappen van de draad, dat is in een soort vakboek niet te vergeven. De
lezer wil méér weten telkens, wil een compleet relaas of meerdere diepte van
behandeling dan deze korte stukjes vertoonen, en zoo voelen wij ons allengs ook in
dit opzicht ontevreden worden. Zulke onderwerpen als ‘Over Klikken,’ ‘Slechte
Kinderen toespreken,’ ‘Erfelijkheid of Voorbeeld,’ om maar deze te noemen, zijn
toch werkelijk niet in drie, vier pagina's te behandelen en aldus achten wij, van twee
kwaden het minste kiezend, de vluchtige karakter-schetsjes ten slotte nog de beste,
al wil men ook hier telkens weer weten, hoe 't eigenlijk precies zat en waar 't heen
ging. Ook in deze materie blijkt één enkele kunstenaars-visie meer waard dan zelfs
een menigte ongesorteerde en onbegrepen feiten, en boekjes als Marietje van Marie
Schmitz en Kinderspel van Elisabeth Zernike geven veel meer aan begrip en inzicht
dan al de schetsjes van den heer Van Raalte, tenminste den heer van Raalte van dit
boek.
F.C.

De Verwey - uitgave.
De firma Van Holkema & Warendorf schrijft mij, dat de uitgave in 10 deelen van
het oeuvre van Albert Verweij, samen met de firma Querido, voor eigen kosten en
risico dezer firma's geschiedt en niet, gelijk ik meende, geheel of gedeeltelijk uit
eenig jubileumsfonds. Waarvan bij deze acte.
F.C.
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Het bezit.
Hoe het zoo opeens gekomen was, kon Bertha Breevoort zich niet verklaren. Het
wàs ook niet plotseling gekomen - het had drup voor drup doorgesiepeld, jaren lang
- en eindelijk was er de stroom, waar haar heele leven in verdronk.
Zoo zag ze het nu. Helder en afgeteekend scherp lagen de jaren van haar huwelijk
voor haar geest, zoo gelijkmatig verschoven 't een na het ander. Haar man ging naar
school, gaf zijn lesuren - thuis hadden zij het gezellig samen met veel zelfde
liefhebberijen. En de eerste jaren had haar zieke moeder, die een paar huizen verder
woonde, veel van haar tijd en zorg gevergd. Toen moeder gestorven was, had dit
gemis lang een haast niet te vullen leegte gelaten.
Maar het lenigde zich weer. Zij deed haar huishouden, een beetje omslachtiger,
een beetje preciezer op hun net bovenhuis met zijn vele bloemen en planten - veel
boeken van Karel. Zij dronken samen koffie, wat gehaast meestal, omdat zij zoo ver
van de H.B.S. woonden. 's Middags maakte zij een visite of kreeg bezoek - ze
studeerde ook iederen dag piano - 't wèrd nooit wat, haar spel. En na het eten, de
avond, waarop zij zich beiden verheugden, dien hij zooveel mogelijk vrij hield van
privaatlessen. Karel speelde goed viool, zij accompagneerde accuraat; maar onder 't
spelen dacht zij dikwijls wàt menschen zoo kon doen weg zijn in muziek - dat begreep
zij niet.
Zij lazen ook veel samen - het liefst had zij eenvoudige ouderwetsche lectuur.
Schimmel, dat was mooi en boeiend. Die nieuwe boeken waar Karel mee thuis kwam
en die hij genoot, mocht zij niet. Altijd dat uitrafelen van gevoelens, en altijd tusschen
mannen en vrouwen. Ze vond het zoo weinig interessant zulke dingen, en mal ook.
Als je van mekaar hieldt, dan kwam er toch maar niet ineens zoo'n gevoel voor een
ander. En 't was nog moeilijk om te lezen ook, ze begreep 't dikwijls heelemaal niet,
en àls je 't eindelijk doorworsteld hadt - wat hadt je dan nòg! Ze werd altijd kregel,
als ze Karel in zoo'n boek zoo verslonden zag.
Dikwijls ook waren er de avondjes van hun leeraars-coterietje - de
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collega's met hun vrouwen. 't Was wel goed voor de variatie - 't moèst ook wel - je
hoorde nu eenmaal conversatie te hebben. Maar och, per slot, wat hadt je er aan. Ze
praatten, de vrouwen, over hun huishouden, hun kinderen; en als je zelf geen kinderen
hadt, interesseerde je dat zoo weinig. Eigenlijk werd ze van die avondjes óók kriegel.
Maar 't waren kleine buien. Tevreden was ze daarna weer met haar bloemen, haar
planten; vooral zoo'n kwijnende stakker, als je die weer ophaalde! En soms als ze
zoo'n plant overal de zon nadroeg, was er een plotseling onredelijk verlangen in haar,
dat ze graag pleegzuster zou zijn. Zoo voor iets zorgen, iets opkweeken, waar een
werkelijk belang afhing van je toewijding, je nauwgezetheid....
Toen was er die middag geweest. Een vriendin uit haar meisjesjaren had haar
bezocht; ze had eerst wat moeielijk zich verplaatst in een verloren tijd, een verloren
gevoel; maar langzamerhand had zij den ouden toon teruggevonden. Tot de vriendin
zei:
‘Ja, nu herken ik je weer - nu ben je weer de oude Bertha! Weet je nog, hoe vroolijk
jij altijd was?’
‘Ja? Ja, ik ben nòg vroolijk.’
De andere hield het snelle weerwoord nog in tijds terug. Maar Bertha had gevoeld,
alsof haar eer er van afhing, de meening te moeten verdedigen dat zij niet veranderd
was.
Daarnà - alleen, was zij heel moe geweest. Zonderling moe.
‘Wàs zij niet vroolijk meer? Nu ja, je werdt ouder - je bleef natuurlijk niet geheel
dezelfde. In 't begin ook verwachtte je alle mogelijkheden - nu wist je het. En je
schikte je. Zoo, dat zij geen kinderen hadden - dat had zij nooit kunnen denken, en
ook niet dat zij er volkomen tevreden onder zou zijn. Zoo had Karel 't haar doen
inzien. Zij hadden 't samen zoo heel goed, zei hij, - en als je dàn zag de misère, de
zorg, 't getob, de teleurstelling - de vervreemding dikwijls later niet te vergeten - en
de machteloosheid dat je toch feitelijk niets voor 't geluk van je kinderen doen kon....
Neen, nu 't lot het eenmaal zoo gewild had, was het heusch zoo'n ongeluk niet geen
kinderen te hebben.
Zoo had zij het ook heelemaal leeren inzien - zij was er ook onverschillig voor
geworden. Wonderlijk, zij die vroeger zoo dol op kinderen was, vond het nu eigenlijk
vervelend ernaar te moeten kijken of luisteren.
Maar toen Karel dien avond in een van zijn malle buien stoeierig en aanhalig deed,
weerde zij hem ongedurig af.
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Dien middag, dat gesprek was scherp in haar blijven leven. Toen de vriendin haar
later nog eens schreef voor een afspraak, had Bertha verhindering.
Een jaar daarna was haar man ziek geworden; hij had zich overwerkt, zijn hart
was nooit sterk geweest - en maanden had zij hem verpleegd en verzorgd. En in dien
tijd was het vreemde gebeurd, het verwarrende: door alle zorg heen, door het verdriet
hem daar zoo te zien liggen heen, was iets in haar ontkiemd en opgebloeid - iets dat
haar onder deze omstandigheden had verschrikt als iets monsterachtigs, dat zij met
geweld poogde te vertrappen. Maar het liet zich niet dooden - en het wàs.... geluk.
Ontsteld vocht zij met zichzelf. Zij vònd het toch meer dan ellendig dat hij zoo
lang ziek bleef, dat hij daar maar lag en niet opschoot - en tòch, zij werd vroolijk.
De vroolijkheid, die zij herkende in zich van vroeger, die zij heel langzaam, ongemerkt
en ongeacht was kwijtgeraakt. En die nu terug kwam, nu er toch in 't geheel geen
reden voor was.
Moeizaam, en aldoor verschrikt, zich schuldig vindend en verdorven, trachtte ze
te begrijpen. Zij verstond zichzelve niet, en het werd ook niet anders. Het wàs toch
zoo droevig, dat hij zich machteloos en onwel bleef voelen, dat hij lag te tobben of
hij nog ooit wel weer zou kunnen werken; maar als zij 's morgens zich haastte hem
te gaan helpen, de ziekenkamer in orde te maken, en den heelen dag nog voor zich
had, kostte het haar moeite niet te zingen. Tot hij op een dag haar zeide: ‘dat jij zoo
dapper bent en zoo vroolijk, onder al deze narigheid, daarvoor kan ik je niet genoeg
bewonderen en dankbaar wezen.’ Ze moest de kamer uitgaan; en in het kleine
logeerkamertje daarnaast was ze gaan zitten op het bed, haar hoofd in de kussens en
had gehuild tot ze niet meer kon.
Die tranen stelden haar geweten een beetje gerust, maar zij verstond ze in hun
oorsprong evenmin als haar vroolijkheid. Intusschen stelde ook hij vast tot haar
meerdere geruststelling, toen hij begon op te knappen: Achteraf beschouwd was het
een goede tijd geweest; zij waren elkaar nader dan ooit te voren gekomen.
Toen hij eindelijk beter was, moest hij toch heel kalm leven. Hij mocht geen
privaatlessen meer geven, alleen zijn lesuren op de H.B.S. En dit werd in den duren
tijd een groot financieel verschil. Het ging, omdat zij met hun beiden waren, maar 't
was krap.
Bertha klaagde niet, tobde niet. Op denzelfden vroolijken moed leefde zij nog
voort den eersten tijd van zijn beterschap. Zij schafte
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de groote meid af, en scharrelde er zich door met een hulpje in de ochtenduren.
Maar op den eersten blijden ochtend toen hij weer naar school ging, kon zij het
gevoel niet verdringen waarvoor zij zich schaamde:
‘Dat er mèt de winst een verlies was.’
En als hun kennissen en vrienden praatten over de narigheid die nu toch maar
achter den rug was, en de vrouwen der collega's begrijpend-hartelijk ophaalden over
dien moeielijken, angstigen tijd, dien zij had doorgemaakt zonder iets te mogen laten
merken, hoorde zij het aan als een, die iets misdadigs in zich te verbergen heeft.
Wat zouden al die brave vrouwen wel zeggen, als zij openlijk biechtte die
wonderlijke tegenstrijdige gevoelens - in plaats van te zwijgen met een glimlach die
alles scheen toe te stemmen.
‘Maar eigenlijk ben jij er heel goed gaan uitzien,’ zei er een op een keer.
Zij zag de oogen van haar man vriendelijk naar zich heen - en ze, wendde zich af,
of ze een schande in haar gezicht droeg.
Maar zèlf had zij 't gezien: opgebloeid was ze in een tijd die iedereen vermagerde
en verouderde. En haar oogen stonden niet moe, maar jong en wijd.
En toen - toen Karel al lang weer de oude was - toen het winter werd en zijn
gezondheid zich goed hield.... was zij zich vermoeid gaan voelen - slap en lusteloos.
En als zij 's morgens wakker werd dacht zij:
‘Den heelen dag zoo blijven liggen - en geen mensch hoeven zien....’
Karel zei niets, maar de vrienden in het leeraarscoterietje wèl.
‘Ik geloof,’ zei haar vriendin met een onderzoekenden blik, ‘dat nu bij jou eindelijk
de reactie komt.’
‘Wel mogelijk,’ gaf ze mat toe.
‘Je ziet er ellendig uit - 't moèst ook komen. 't Was onnatuurlijk zooals jij je hebt
opgehouden.’
Zij sprak niet tegen. Ze gaf er zich aan over, dacht in die onoverwinnelijke moeheid,
die toch stilling van haar gewetensknaging insloot, dat het zoo wel zou zijn. ‘Al die
rare gevoelens, waarover zij wroeging had gehad, het was overspanning geweest, en
nu werd alles weer gewoon.’
‘Jullie zijn ook altijd zoo maar met je beidjes,’ ging de vriendin
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voort. ‘Jij was niets gewend. Als je kinderen hebt, sta je ieder oogenblik voor
verrassingen van ziekte. 't Eene is nog niet voorbij of 't andere komt.’
Bertha knikte, liet zich raden wat staal te nemen, of een opwekkend middel. Maar
de woorden hadden zich in haar bewustheid gebrand, en dien nacht toen zij uren
wakker lag met wijd-open oogen wist zij het: wàt haar ziek maakte nu. Voor het eerst
ook in dezen vreemden nacht van bewustwording zag zij haar huwelijksjaren ànders.
Wat bij het bezoek der vriendin even gedaagd had, maar weer met al de kracht der
gewilde overtuiging was verdrongen, dat maakte zich nu los uit den bodem van haar
zieleleven met ontstellende, onloochenbare helderheid van inzicht. Nu wist zij, dat
zij Karels redeneeringen slechts uit zelfbehoud had aangehangen, en er zichzelf met
geweld tevredenheid mee had aangepraat; maar dat nooit haar diepste echte zelf het
had aanvaard als waarheid. En nu haar kracht tot verweer op eenmaal ten einde was
had zij den nieuwen moed zich alles te herinneren uit lang verleden tijd. Zag zij
zichzelf terug, voelde zij terug als in den tijd voor haar huwelijk; zag zij Karel terug
zooals zij hem toèn altijd gezien had: zittend aan tafel tusschen kinderen van haar wandelend met een jongetje aan zijn hand, een dat op op háár leek.... en altijd had
zij bevredigd gedacht, hoe 'n lieve goede vader hij zou zijn....
Naast haar ging zijn rustige ademhaling en het was haar als trok zich alles in haar
terug. Terug van hem in volslagen eenzaamheid.
Die vreemde tijd - de tijd van zijn ziekte had alles eindelijk wakker gemaakt - had
het verzet wakker gemaakt tegen haar onnatuurlijke berusting. Onnatuurlijk, dàt was
haar leven geweest! Kinderen had zij gewild, naar kinderen was haar verlangen
uitgegaan in haar verlovingstijd. Niet.... neen niet naar den man. Waarom zou ze
zich dat niet bekennen, waarom zou ze over al die dingen nog langer liegen tegen
zichzelf, zooals ze tegen en met Karel samen gelogen had. Nu herinnerde zij zich
plotseling een stuk in een tijdschrift dat zij gelezen had - het was een bewering hoe
er twee soorten van vrouwen waren: vrouwen en moeders. Ze had het niet ten einde
gelezen, woordenzifterij had zij gedacht, en om een onbegrepen reden had 't haar
onaangenaam aangedaan; de toon irriteerde haar, alsof iemand haar wees op een
tekortkoming die ze niet begreep. Er was alleen een afwerende stugheid in haar
geweest tegen Karel, toen ze het hem geinteresseerd had zien lezen....
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De twee soorten - twéé soorten, ze begréép die andere soort niet eens - was dàt dan
niet het natuurlijke, dat je samen met een man maar ze veel van hieldt kinderen wou
hebben.... Hier haperde iets in haar voelen; haar intuïtie stootte op iets, maar ze wist
niet wàt. Heftiger slechts wist zij dit: tot wàt voor verdraaide denkwijze had hij haar
gebracht! Ze luisterde weer naar zijn ademhaling. Rustig sliep hij - als een tevreden
mensch.
Ze wrong haar handen onder het dek, proefde zilt in haar mondhoeken. Een
tevreden mensch....
En sàmen waren zij toch begonnen, en samen hadden zij toch een nest gebouwd.
Man en vrouw. En hij had toch óók gehoopt! Haar hand balde zich bevend op haar
borst.
‘Waaròm had zij geen kind - waarom zij niet en anderen wèl! En plotseling vloog
het bloed haar in gloeiende drift naar het hoofd. ‘Waaròm hàd zij geen kind, maar
waarom mocht zij dan óók niet als iets natuurlijks het gemis er van zien! Zij zag zich
op een avond met Karel - en hij, haar hoofd tusschen zijn handen, zijn oogen
diep-innig in de hare: ‘Wij hebben 't goed samen hè vrouw? Wij hebben niets anders
noodig.’
‘Neen,’ had zij gezegd, ‘neen.’
En zij had piano gespeeld, en hij viool, en een uurtje samen gelezen hadden ze.
En toen had zij warmen wijn gemaakt omdat hij daar zoo van hield. Lang, al maar
later had zij willen opblijven, en zij had opeens vreemd bedacht, hoe zij best begrijpen
kon eigenlijk dat een man lust kon hebben zich eens goèd dronken te drinken. Karel
had gezegd: ‘Zalig hè kind, zoo'n avond met zijn beidjes.’
Ja ja zeker! Piano-spelen, lezen in een boek, zoo'n bedacht verhaal, en warme
wijn, en met z'n tweeën - zooals je begonnen was, zoo zat je nu nòg - en zoo zou je
zitten als oude menschen. Met z'n beiden.
‘God, maar als je dat nu niet kòn! Als je dat niet meer kòn! Als je nu tot de soort
hoorde die moeder moèst zijn, en anders te gronde ging, zooals een ander aan een
ongelukkige liefde....
Wij zoo met zijn beidjes....
‘O ja, wij zoo met z'n beiden in de gruwelijkste eenzaamheid - dat je stikte van
eenzaamheid in zijn omhelzing - dat je oog in oog samen, uitkeek naar wat ànders
dat er nooit zou zijn - dat je in veilige liefdevolle armen stierf van angst om je leven!
De vrouwen in die boeken dan, die smachtten naar een anderen
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man.... 't Was mogelijk - zij kon 't zich niet indenken - wie was er zoo goed als Karel
- Neen, maar dat àndere: kinderen, het perspectief van je leven, de toekomst....
En nooit kon je iets van dat alles zeggen, nooit, tegen niemand. Oppassen moest
je en liegen, dat was je eenig behoud. Want hiermede zou het nòg veel erger zijn dan
met alle andere vertrouwelijkheid: hàdt je eenmaal iets van jezelf laten kijken aan
iemand, aan wien ook, dan hadt je daarmee het onuitroeibaar gevoel, dat je je
vernederd hadt en overgeleverd voor niets, en de ander je nu alleen maar
minderwaardig vondt.
Na dien nacht leefde ze anders. Even gebukt innerlijk, even machteloos worstelend,
maar alsof een deur was opengegaan waardoor zij keek in de wereld die haar ontbrak.
En er was een bevrijding in de gedachte, dat zij nu tenminste zichzelf niet meer
beloog.
Ze dacht dat ze het nu wel kon aanvaarden, maar met de onbewuste listigheid, die
soms uit ongeweten gronden onze daden drijft, zei ze op een dag tegen Karel, dat zij
toch wel heel moe werd van die weinige hulp overdag.
Hij begreep het, vond het miserabel. Ze zag er ook doodaf uit, of ze op haar laatste
krachten teerde. En ongerust, liet hij zonder er haar vooraf over te raadplegen, den
dokter komen.
Er kwam een doffe argwaan in haar, en ze trok zich geheel in haar schulp, toen ze
merkte, dat de medicus al heel gauw naar een psychische oorzaak zocht. Hij had haar
in de ziekte van haar man beschouwd als een heel lieve, heel knappe vooral, maar
weinig interessante vrouw. Absoluut ook niet intelligent, dacht hij. Maar nu was er
een bewuste, afwerende geslotenheid in haar, die hem plotseling opmerkzaam deed
worden. En ziende, dat er niets uit haar te krijgen was, kwam hij een paar dagen later
onverwachts terug, op een tijd dat hij wist haar alleen te treffen.
En overtuigd dat het vaderlijk air, waarmee hij mechanisch in zijn groote praktijk
vertrouwen lokte, ook hier gemakkelijk overwinnen zou - begon hij, zonder zalving,
eer zakelijk, maar met een drang van ‘kom vertel 't me nu maar gauw, want weten
moet ik 't tòch -’: ‘Wat had zij dat haar zoo hinderde voortdurend....’
Ze kreeg onvoorbereid, innerlijk een schok, of iemand een wond raakte. Maar ze
zei met een misleidende kalmte:
‘Wat zou ik hebben, dokter?’
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Hij liep er niet in. Hij had te duidelijk het eerste moment bij verrassing de uitdrukking
in haar gezicht gezien van: ‘Wat doe je hier?’ En bovendien, iemand veranderde niet
van niets zoo opvallend.
Hij ging makkelijker zitten, keek onverschillig langs haar heen.
‘Och,’ zei hij peinzend. ‘We hebben allemaal wel onze tijden van depressie hè?
En een man heeft zijn werk - een vrouw heeft veel minder afleiding - u is veel alleen.’
‘Misschien wel ja - maar ik merk 't eigenlijk niet eens - ik heb altijd zooveel te
doen - de tijd vliegt.’
Hij knikte, keek belangstellend rond; vroeg naar haar bloemen - bizonderheden
van een enkele plant. En in dien tijd dacht hij aan haar moederlijke intuïtie en zorg
voor zijn zieke.
‘Is 't u nooit een gemis geweest, dat u geen kinderen hebt?’ vroeg hij onverhoeds.
Ze had hem mogen lijden om zijn meeleven in Karels ziekte al die maanden. Nu
brak een haat tegen hem in haar los. ‘Wij kinderen? Neen, dat heb ik nooit als een
gemis gevoeld.’
Hij zag haar aan. Ze had een lach, hard, lichtzinnig bijna, die niet bij haar hoorde.
‘Kom, ik wou u zoo graag helpen, mevrouw,’ zei hij, warmhartelijk.
Maar zij dacht, terwijl ze hem in zijn ijdele oogen keek, dat hij drie kinderen had,
waar hij graag van vertelde - en hoe hij er toch niet van teruggeschrikt was, te trachten
haar met een vuistslag in de modder te laten tuimelen, alléén om te wéten - inplaats
van als mensch haar begrijpend te ontzien en haar strijd te eerbiedigen.
‘Geeft u me dan wat staal,’ zei ze liefjes, een stekende spot in haar mooie oogen,
die hij alleen maar onverschillig rustig kende.
Hij lachte een beetje, praatte nog wat, redde met eenige moeite zijn vaderlijk air,
en vertrok met de onaangename combinatie van gevoel een flater te hebben begaan
èn voor den mal te zijn gehouden. Tegen Karel stak na dit bezoek een argwaan in
haar op dat hij achter haar rug met den dokter over haar praatte, en in een gekrenktheid
trok zij zich van hem terug.
Er kwam een kille stroefheid in hun verhouding, die hij niet vermocht te
overbruggen; en een aanbod 's avonds om weer geregeld muziek te maken, verwierp
ze botweg.
‘Heb je er geen plezier meer in?’ vroeg hij. ‘Laten we dan wat lezen samen.’
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Ze barstte in snikken uit. Woedend snikte ze op. Haar wanhoop, haar razernij van
leegte - van léégte! Afgronden van leegte!
Jà, laten we lezen! laten we muziek maken! Je hebt wel geen kinderen, je bent wel
een onnut schepsel op de wereld. Je loopt wel alleen als iedereen een kind aan de
hand heeft - en om je tafel zijn daar wel dag aan dag de leeggebleven plaatsen die
nooit zullen worden ingenomen.... maar dàt is allemaal niets! Laten we muziek maken,
laten we lezen - interessante dingen over vrouwen of moeders - en dan een dokter
er bij die vindt dat je 't zoo stil hebt. Kom, er zijn zooveel àndere dingen nog in 't
leven - zoek bezigheid voor je geest!....
Maar ze zei niets, ze stikte erin, bracht er niets uit. En toen Karel troostend bij
haar zat terwijl zij op de canapé lag, en haar een kopje thee bracht, dacht ze met zijn
groote hand tusschen haar twee bevende:
‘Goddank dat ik niets gezegd heb - dat ik 't binnen heb gehouden, alles weer
gezwegen tenminste. Want.... ja ja, natuurlijk, hoe hield ze van Karel - de gedachte
alleen hem eens te moeten missen.... Maar dit was iets, waarbij ze hem nu eenmaal
niet verdroèg. Bleef het tenslotte toch altijd het diep-in, zij 't dan onredelijk, verwijt
dat hij haar kinderloos had gelaten en daarmee zelf tevreden was? Ze wist het niet
te ontleden, wist alleen dat dit een stuk gevoelsleven was, waarvan ze hem vijandig
ver hield.
Maar den volgenden avond haalde zij uit zich zelf de muziek voor den dag. En hij
kuste haar, blij dat de crisis voorbij scheen.
Op een avond toen zij de krant zaten te lezen, stootte haar blik op een advertentie:
Wordt gevraagd voor een jongen van elf jaar een vriendelijk tehuis in beschaafd
milieu. Toezicht op schoolwerk gewenscht.
Zij zat er lang voor. Een visioen ging plotseling voor haar open: daar aan den kant
van de tafel een jongen met boeken en schriften - een jongen die in en uit zou loopen,
die haar zorg zou eischen en dankbaar aanhankelijk zich aan haar hechten. Een
kinderstem in huis - een kinderstap....
Het duurde lang eer zij Karel het blad toeschoof. En gespannen zat zij op te letten
over haar krant heen, zijn oogen volgend langs de reeksen advertenties. Maar 't
ontsnapte blijkbaar volkomen aan zijn aandacht.
Toen in een drift schoof haar vinger vooruit. ‘Als wij dat eens deden.’
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Alsof ze schertste klonk haar stem. Maar hij keek wantrouwend verbaasd.
‘Wij??’ En iets in haar gezicht dat niet strookte met haar stem deed hem verder
vragen:
‘Dat zou jij toch niet willen?’
Ze dwong haar oogen strak en rustig in de zijne.
‘Och - 't zou een tegemoetkoming zijn. Alléén natuurlijk als 't héél goed betaalde
- zoo dat ik weer betere hulp kan nemen.’
Hij antwoordde niet. Hij had haar mond zien beven bij den koelen, zakelijken,
bijna inhaligen toon - en hij piekerde of zij 't eigenlijk een diepe vernedering vond
zoo iets te moeten aanpakken.
‘Zou jij er bij winnen?’ polste hij, mannelijk kortzichtig.
‘Ja,’ zei ze dubbelzinnig.
Hij dacht dat hij een slimmen omweg maakte om haar uit haar schuilhoek te lokken.
‘Maar als ik weer sterker word, kan ik er weer lessen bij nemen, en dan....’
‘Dan zijn we er nog niet voorgoed aan gebonden,’ ontsprong ze hem.
Iets in hem, waarschuwde hem, dat zij beiden het punt waar 't om ging, niet raakten
- iets in hem verzette zich.
‘Wij kunnen er nog eens over denken,’ schoof hij het eindelijk van zich af.
Ze zei niets meer; maar de volgende dagen liet hem het vermoeden niet los, dat
er een andere reden was dan de begeerte bij te verdienen. Zij was altijd onverschillig
voor weelde geweest en alles behalve gemakzuchtig. En of nu werkelijk dat gemis
van de groote meid haar zóó uitputte....
Maar terwijl zij er niet over spraken, kreeg hij de gewaarwording dat ze hem drong.
Ze drong hem met haar gezicht waarin een strakke gespannenheid te wachten stond;
een gloed in haar oogen als van een hongerlijder. En de moeite die 't haar kostte zich
niet aan hem te openbaren, te zeggen: in 's hemelsnaam help me, gééf me mijn zin,
want ik kàn niet verder zoo - dit zelfbedwang joeg een vijandigheid tegen hem in
haar op, als tegen den eenigen die haar helpen kòn en niet wilde.
Hij was van hen tweeën degene, die 't snelst en 't zuiverst voor de ander voelde.
Maar in deze dagen kwam hij tot de onwillige erkentenis, dat met al zijn liefde hij
haar toch niet kende, niet begreep. En 't was deze onzekerheid, die hem deed toegeven.
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‘In 's hemels naam dan, zóó ging het ook niet langer. Het was te probeeren, en feitelijk
had hij ook niet het recht haar tegen te werken nu hij zelf zoo weinig verdiende
tegenwoordig. Lam genoeg, maar wat deedt je eraan. En hoe was zij het altijd geweest,
die in dien moeielijksten tijd van zijn ziekte er den moed in hield....’
Zijn gedachten bleven aan die herinnering hangen; aan haar geestkracht toen, haar
nooit falende altijd weer nieuwe verzinsels om hem op te beuren - haar grappig met
hem omspringen of hij een baby was. Hij dacht aan haar gezicht toèn, en haar matte
onverschilligheid nu.
Toch bleef hij nog innerlijk tegenstribbelen. Het zou voor een goed deel uit zijn
met hun vertrouwelijk samenleven - het zou.... zoo heel iets anders worden. En hij
verschoof het nog in de stille hoop dat zij ook zich bedenken zou.
Toen eindelijk - afgemat door de strakke stilzwijgendheid, waarmee zij als over
en dóór hem heen naar iets anders staarde, begon hij er weer over. Als zij het nu nog
wilde, moest het maar gebeuren.
Hij had de harde teleurstelling te bekampen haar niet onmiddellijk te zien oplichten
in dankbare blijdschap. Zij gaf niet eens dadelijk toe, zocht nu zelf bezwaren; hij zag
haar listig zwenken, en eindelijk toegeven of tenslotte zij zwichtte en niet hij. En in
een verdrietige onvastheid, nu in 't geheel niet meer wetend hoe hij haar moest
aanpakken, gaf voor 't eerst zijn goed humeur het op.
Dit ongewone, dat hij korzelig in zichzelf gekeerd zich van haar af wendde, deed
haar opeens beseffen, wàt zij hem eigenlijk aandeed. En op een middag toen hij zoo
stil en neerslachtig de trap op kwam loopen, vloog zij opeens hem tegemoet, kuste
hem als een zwijgende bede om vergeving.
Het ontroerde hem, en zijn gepieker ontviel hem. Nog dienzelfden avond schreef
hij - had twee dagen later al antwoord van de moeder, die licht ongesteld, op het punt
naar 't buitenland te vertrekken voor een poos, niet zelf kon komen, en verzocht als
het niet te veel gevergd was, een van beiden bij haar in Hilversum te willen komen.
Toen Breevoort Bertha voorstelde dat zij zou gaan, zag hij haar terugschrikken in
een schuwheid, die zoo in 't geheel niet bij haar paste, dat het hem pijn deed.
‘Neen, o neen, wou hij niet gaan? Zulke dingen kon zij niet....’
De angst was zóó onevenredig aan het heele bezoek, dat hij daaruit
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besloot hoe abnormaal nerveus zij moest zijn. Maar mèt het openbaren van deze
schuwheid en zijn bereidheid haar tegemoet te komen, scheen de gêne tusschen hen
opeens weggevallen, alsof zij nu zich geheel had overgeleverd daarmede. En 't was
hem, alsof hij haar weer teruggekregen had, nu hij geheel voor haar kon zorgen.
Maar over alles van dit heden heen, keek zij uit naar de nieuwe toekomst.
Breevoort was naar Hilversum gegaan. In de groote villa, waar mevrouw Velters,
een nog jonge weduwe woonde, voelde hij zich plotseling verplaatst in een andere
wereld, die hij niet kende - de sfeer van een mondaine vrouw. Kortaf maar heel
vriendelijk vertelde zij hem het noodzakelijke: hoe zij voor haar gezondheid
herhaaldelijk naar 't buitenland moest, en 't kind dan telkens aan familie werd
overgelaten. Daarom had zij besloten een tijdelijk tehuis voor hem te zoeken. Dat
Breevoort leeraar was gaf den doorslag; de jongen was niet vlug, heel verstrooid, en
tobde met zijn huiswerk. 't Was geen lastig kind overigens.
Zij praatte voort, alles rakend en bepalend, nauwkeurig en juist, niets vergetend
of overslaand, maar met dat al zakelijk onverschillig of het een vreemde gold. En
hij zag haar oogen - wonderlijke oogen, grauw en groot in een bewegelijk mager fijn
gezicht - telkens wegzwerven met een plotselinge tinteling, alsof onverhoeds haar
aandacht elders werd gevat.
Hij zat stil tegenover haar, en voelde zich vreemd met deze vrouw, zooals hij ze
niet kende in zijn kring, waar de mannen een zeker overwicht van geleerdheid bezaten
over de vrouwen. Deze vrouw - dit peilde hij langzaam maar vast - was een ander
wezen, een die totaal onverschillig, geringschattend zelfs over zijn meerdere kennis
heenliep - die zich zijn meerdere voelde en leefde in dingen waarvan hij geen flauw
benul had. Hij.... voelde zich dom bij haar, en dat irriteerde hem en boeide hem
tegelijk zonderling. En toen zij zeide met mevrouw nader te zullen correspondeeren
nog, en Willy dan op haar doorreis meteen bij hen brengen, betrapte hij zich erop,
dat hij als in een flits hun huis zag burgerlijk eenvoudig tegenover deze luxueuse
omgeving - zijn vrouw moeielijk en stroef tegenover de verbluffende onverschillige
gemakkelijkheid dezer vrouw.
Hij zag ook den jongen, een stug, stil kind, dat hem zonder belangstelling blijkbaar
bekeek, met datzelfde onverschillige laatdunkende gemak in zijn optreden.

Groot Nederland. Jaargang 20

641
Toen hij afscheid nam, zei mevrouw Velters: ‘Het is een heele zorg die uw vrouw
op zich wil nemen.’
‘Mijn vrouw doet het graag,’ antwoordde hij, onzeker onder haar peilende oogen,
die plotseling, en voor 't eerst, in scherpe aandacht zich op hem vestigden.
‘En u?’
‘Ik natuurlijk ook.’
Hij vond dat hij het sullig zei. Ze lachte met datzelfde onderzoekende en tegelijk
verwerpende dat hem warm deed worden tot onder zijn haren. Maar toen ze hem met
een kort, vriendelijk woord tot afscheid de hand reikte, scheen haar aandacht alweer
ver van hem.
Toen hij den voortuin doorliep naar het hek was hij kwaad op Bertha. Dergelijke
dingen moest ze voortaan toch maar zelf opknappen. En de heele terugreis behield
hij het gevoel, dat deze vreemde vrouw ineens den vinger gelegd had op een hemzelf
ternauwernood bekende, zeere plek.
Thuis gaf hij een kort, wat korzelig verslag van zijn wedervaren. Bertha luisterde
stil, maar 't prikkelde hem dat zij noch zijn wrevel opmerkte, noch heel blij scheen.
En hij behield een onduidelijk gevoel van gekrenktheid, waarin samenvloeiden
gedachten als: kon 't haar zóó weinig schelen - en als hij dáárvoor zoo'n vervelend
bezoek had moeten doorworstelen....
Bovendien wist hij nog altijd niet haar ware beweegredenen. Hij gelòòfde nog
altijd niet....
Op een morgen kort voor de komst van den jongen zocht hij haar, en vond haar
bezig op het kamertje van den verwachten kleinen gast. En toen zij, verrast bij haar
ingespannen bezigheid het hoofd wendde en hem aanzag, toèn herkende hij het
gezicht uit den tijd van zijn ziekte - het gezicht uit hun eersten huwelijkstijd - en toèn
wist hij het.
Bezeerd, getroffen, jaloersch, landerig, zei hij niets. Het lamste vond hij nog, dat
er zóó weinig vertrouwelijkheid van haar kant bleek te zijn tusschen hen, dat ze hem
haar leed en haar strijd die haar haar krachten hadden gekost, niet had kunnen of
willen zeggen.
Toch - in zijn eenzaamheid, die hij naast de hare uitleed in deze dagen, kwam hij
tot de gedachte, die hem verzoenend over eigen leed heen hielp: Gelukkig dat hij
zich niet verzet had - dat zij dit surrogaat dan nu hebben zou. En het bijzijn van den
jongen zou de wrijving wegnemen, die hij nu bewust voortdurend tusschen hen
voelde.

Groot Nederland. Jaargang 20

642
Op een kouden sneeuwdag in November had mevrouw Velters haar zoontje gebracht.
Wat ontrust had Breevoort naar Bertha gekeken toen de auto voor de deur stilhield.
Maar in haar gezicht was geen verlegenheid of pijn geweest. Alleen het licht, dat
hem haast beleedigde.
Het onderhoud duurde kort. Met mannelijke verbazing had hij erbij gezeten. En
hij had plezier gehad innerlijk ook. Want Bertha was niet overbluft geweest. Met de
onverschillige hooghartigheid die tot vriendelijkheid zich hier wel verzachten wilde,
had de moeder in haar bontmantel, met haar parfum, haar rappe nerveuse stem, wonderlijk juist en beknopt nauwkeurig wist zij immer de woorden te kiezen, dacht
Breevoort - met grooten tact gesproken van den dank dien zij schuldig was aan
degenen, die tijdens haar afwezigheid, aan haar kind een tehuis wilden bereiden. En
Bertha, lang, in haar smettelooze keurigheid van bijna non-achtigen eenvoud, had
hier tegenover een beleefdheid gehad, een onaantastbare koelheid, die nergens aan
de wellevendheid te kort deed.
Maar bij het afscheid had zij, de vingertoppen licht op de schouders van den jongen,
dezen haast onmerkbaar achteruit, naar zich toegetrokken.
Het was een stug, in uiterlijke dingen zeer verwend, naar het innerlijk zeer
verwaarloosd kind, - van zijn vroegste jeugd af aan kinderjuffrouwen overgelaten;
waar hij even gewend was, had immer zijn moeder om een grief de juffrouw weer
weggestuurd. De laatste paar jaar de juffrouwen ontgroeid, kwam hij wanneer zijn
moeder reisde, in huis bij een oom en tante - een groot gezin waar hij de oudere
jongens niet aan kon, voor de kleineren zichzelf te groot achtte - en evenmin iemand
zich veel om hem bekommerde.
Dit nieuw tehuis onderging hij meer dan hij beleefde, in een gesloten
hooghartigheid waaronder een norsch wantrouwen aarzelend voelhorens uitstak. En
Breevoort vroeg zich dien eersten tijd af, of dit niet één durende teleurstelling zou
worden voor Bertha inplaats van een troost.
Maar de ontoegankelijkheid van den jongen scheen haar niet te hinderen. Verbaasd
zag Breevoort aan wat hem onbegrijpelijk was: zooals een frissche nieuwe lucht een
bloedarme kan doen opleven tot een ander schepsel, zoo werkte de aanwezigheid
van het kind waarvoor zij te zorgen had op Bertha. Haar gedruktheid haar me-
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lancholie, haar opstand, haar gewroet in zichzelf - 't was alles voorbij als een
doorgestane ziekte; en de gelijkmatige opgewektheid, de levensmoed, en de
vroolijkheid zelfs keerden bij haar terug. En mèt dat, de oude verhouding tot haar
man.
Zij was het nu, die iederen avond als de jongen in bed lag, drong tot muziekmaken
- die met een heel lijstje aankwam van boeken, welke zij samen zouden lezen. En
hij dacht bezorgd wel, hoe lang zij zóó met dit geleend bezit zich zou tevreden stellen.
Of dit niet slechts was een tijdelijk geneesmiddel, waarvan zij voor 't oogenblik de
weldadige uitwerking onderging - nu zij met geweld alle andere gedachten vàn zich
geschud had, als een die weet dat zijn krachten daar niet meer tegen opgewassen
zijn. Terwijl tòch de sluipende kwaal blééf knagen....
Maar hij wist niet wàt voor 't oogenblik haar opstand, haar verzet had gebroken.
Het was, als zij liep met den jongen door de straten, als zij hem hielp met zijn werk,
als zij zijn goed nazag, 's avonds een spelletje met hem deed - de gedachte, dat zij
nu het werk deed dat haar toekwam. Al wàs 't niet haar eigen kind, ze mocht haar
moederaard volgen. Maar dat zij tot nu toe met een kluitje in 't riet werd gestuurd,
dat zij muziek moest maken, lezen, op visite zitten, alsof dàt haar gemis vergoeden
kon, dàt had haar razend gemaakt - daarvoor deed haar hart de heele menschheid
den oorlog aan.
Nu - nu zij dit had, wilde zij al het andere ook wel.
Dat de jongen zóó moeielijk te winnen was, scheen haar eerder aan te vuren dan
te ontmoedigen. Met onschokbare opgewektheid verzon ze kleine vermaken voor
Willy. Ze trachtte uit dat gesloten vereenzaamde kinderhart te weten te komen hoè
hij geleefd had tot nu toe; maar dat was heel moeielijk. Hij gaf half ontwijkende,
korte antwoorden, alsof het de moeite niet waard was er nader op in te gaan; want
van zijn vroege jeugd af had hij geleerd dat niemand ooit iets wat hem betrof de
moeite waard vond. Naar zijn verhalen, naar wat hem verbaasde of verrukte had
niemand ooit geluisterd met werkelijk gemeende belangstelling. En hij was over
alles wat hemzelf betrof gaan zwijgen. Hij was er niet verbitterd door, voelde zich
niet verongelijkt - hij had het eenvoudig geaccepteerd, te eerder daar hij eenzelvig,
weinig uit andere kinderlevens zag of hoorde.
Met Bertha's zorg, haar aandacht, haar belangstelling, haar vriendelijkheid, haar
liefkozingen, was hij niet blij. Hij was eenzaamheid
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gewend en veronachtzaming, en had er zich naar gevormd. 't Beduidde voor hem
tevens vrijheid. En hij kon den eersten tijd nauwgezette verzorging en liefdevolle
aandacht niet anders voelen dan belemmering van zijn vrijheid en bemoeizucht.
Hij sprak nooit over zijn moeder, maar op zijn tafeltje stond een portret van haar.
Als Bertha over haar begon, trok het koele wantrouwen, de vijandige hooghartigheid
over zijn bol bleek kindergezicht, en de bruine oogen staarden haar haast beleedigend
aan. Het was het eenige wezen dat hij instinctmatig besefte bij hem te behooren
volgens onvervreemdbaar recht; tegenover deze vreemde, die - méér voor hem deed,
liever voor hem was. Het was het verzet tegen een genegenheid, die hij in een
weerbarstigheid, geboren uit een nauw bewust besef van tekortkoming - niet wou
aanvaarden.
Met Breevoort kwam de jongen het eerst los. Het onbewust gevoeld gemis aan
een vader deed hem in een man iets zoeken - terwijl de overeenkomst èn het verschil
bij de twee vrouwen, waarvan de eene zijn moeder was, de ander zijn moeder wilde
zijn, hem irriteerde door onwillekeurige, zich opdringende vergelijking. Hij luisterde
geboeid naar wat Breevoort praatte, keek met een zekere gretigheid naar al wat hij
deed. Voor ‘meneer’ kwam er het eerst een tinteling, een lach in zijn oogen - en
spontaan kon hij opspringen als hij Breevoort de sleutel in de voordeur hoorde steken.
Nog later ging hij hem tegemoet op straat - en daar, alleen met hem, vroeg hij hem
langzamerhand honderd dingen, ging zijn intellect open.
Breevoort zelf mocht den jongen graag; en op school was Willy geschikt, en
pienterder dan hij had verwacht.
Toch, niemand wist wat het kind verwerkte in zijn hart en brein bij dit zonderlinge;
een mevrouw die deed wat alleen maar heel lang geleden zijn eerste oude kindermeid
had gedaan: hem vertroetelen. En die daarmee vóórtging. Dat verbaasde hem het
meest. Want zijn vroeg-wijsheid had schamper zich onderworpen aan veel dergelijke
liefheid van elke nieuwe juffrouw de eerste dagen. Daarna was de hartelijkheid
uitgeput en ze lieten hem weer vrij, en aan zijn lot over. Dien loop van zaken kende
hij precies. En de koelheid van zijn moeder die zichzelf gelijk bleef, aanvaardde hij
hiertegenover als respectabel. Maar déze mevrouw, die hem niet gebood of verbood
op de eenige manier welke hij van zijn moeder kende: met haastige afschuivende
vriendelijkheid of kortaf gezag - die altijd geduldig en belangstellend tijd vond om
met hem te praten, die s' avonds een
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spelletje met hem deed, en hem zelf instopte voor 't slapen gaan met een nachtzoen
- deze mevrouw leek in niets op wat hij kende. Het was beklemmend van vreemdheid
alles op dit bovenhuis - waar zijn critische oogen alles ànders zagen dan bij hem
thuis - waarover zijn ouwelijke mond zich schamper sloot.
Toen hij over de eerste verbazing heen was, wekte het in de hardheid van zijn
natuur den lust die mevrouw te kwellen - brutaal tegen haar te zijn, om eens te zien
wat ze dàn zou doen - hoe ze nog méér kon zijn.
Eéns probeerde hij het - en toen ze het schijnbaar niet opmerkte, deed hij een paar
maal opzettelijk in het oog loopend wat zij verboden had.
Zij las den bewusten, kwaadwilligen opzet in zijn gezicht. Zij kwam naar hem toe
en keek hem aan zoo héél verschillend als hij gewend was, dat hij in zijn schulp
kroop nog eer haar woord kort en scherp hem op zijn plaats zette. En terwijl alles in
haar gekwetst opsprong, omdat zij plotseling in hem den vreemde voelde - den
vreemde die haar bezeeren wilde - voelde zijn van nature niet opstandige aard zich
gepakt door haar overmacht - deed haar boosheid in één oogenblik wat haar liefde
al dien tijd niet had kunnen uitrichten. Wat hem aan zijn moeder bond was een gevoel
van diep ontzag - een lijn die liep vanaf den eersten harden tik dien ze hem voor een
kleine ongehoorzaamheid gegeven had, tot het opengaan van zijn jongensoogen voor
haar gratie en bekoorlijkheid. En pas toen hij een afschaduwing van dit gevoel voor
Bertha ondervond, begon zijn koele natuur haar te waardeeren.
Maar eerst toen hij afgemarteld en verrast het geheim van zijn kinderleven aan
haar had prijsgegeven, begon hij zich aan haar te hechten. Van zijn prille jeugd af
kon hij 's avonds niet inslapen, lag hij uren wakker te staren in het ondoordringbaar
duister, dat hem drukte en omsloot als een dek van angsten. Een nachtlicht mocht
hij niet hebben, en hij zocht de kwelling te ontkomen door heimelijk weer op te staan.
En niemand thuis had ooit geweten hoe hij avond aan avond in zijn nachtgoed het
portaal opsloop tot aan de trap, en daar in 't licht van de ganglamp urenlang zat te
luisteren naar de geluiden die van beneden kwamen. Geluiden die vertelden van de
veilige nabijheid van menschen. Het was deze kwelling - de altijd keerende
hallucinatie van een groote, zware hand die over hem dreigde zoodra het donker
werd, en langzaam zakkend hem drukte en omsloot,
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- die hem daags op school met doffe hersenen en suffe onbelangstellende oogen deed
zitten - die hem 's avonds al begon te nijpen onder zijn schoolwerk, en hem 's morgens
eindelijk als een afgekwelde, uitgeperste prooi losliet. Zijn kinderbegrip had het
onmogelijk geacht ooit iets hiervan aan iemand te kunnen openbaren - had het
verborgen en verzwegen als de schande van: een flauwe jongen zijn - en slechts zijn
smartelijke verwondering had de andere jongensgezichten in zijn klas afgezocht, die
allemaal zoo vroolijk en onbezorgd konden praten over ‘'s avonds -’ terwijl er voor
hèm alleen dat verschrikkelijke was.
Wàt hem eindelijk tegenover mevrouw had doen zwichten, zijn smaad en zijn
kwelling prijs geven, begreep hij later zelf niet: het snel-sluw besef hoe hij hier niet
was het onbelangrijk iets van thuis, dat er maar bijliep; dat alles wat hij deed of zei
voor mevrouw waarde had. Het was ook geen behoefte aan vertrouwelijkheid uit
genegenheid; het was 't natuurlijk verweer van zijn egoïsme; hier viel als een vreemde
verrassing de noodzakelijkheid weg zich groot te moeten houden, - hier was iemand
op wie hij den last van zijn ellende werpen kon.
Het was bij toeval dat Bertha het ontdekte. Wat later in den avond op zijn kamertje
komend om iets uit zijn kastje te zoeken, vond zij hem hijgend, nat van angstzweet;
gekromd onder de obssessie van een al zwartere en zwaardere schaduw, die zich
over hem heendrukte.
Op dien avond, toen hij in zijn allerdiepsten nood voor 't eerst een groot mensch
had zien afdalen naar zijn kinderellende, had hij op eenmaal als met een sprong naar
een reddende opening al zijn angst bij haar uitgestort. Wel in karige woorden en
gebrekkig van weergave, maar zoo overtuigend sprekend uit zijn klein vertrokken
bezweet gezicht, zijn arme bange oogen, en zijn bevend tegen haar aan geprest
lichaam, dat haar niet groote intelligentie, geleid door haar hart, peilde en verstond.
En haar hart ook, médelijdend, deed haar onfeilbaar den weg vinden, waar haar
begrip den oorsprong niet doorgrondde. Ze moest hem het gevoel van eenzaamheid
en onveiligheid ontnemen doordat hij haar naast zich wist; den schrik voor het donker,
door dit hem te doen voelen als een rust in plaats van een reden tot angst. En ze paste
het beproefde middeltje toe uit háár kinderjaren, terwijl ze naast zijn bed zat, zijn
hand in de hare, pratend met zachte eentonige stem:
Een verre, verre hei - het ruikt er zoo lekker en de grond is nog
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warm van de zon. Het begint een beetje donkter te worden - en alles is blij dat het
donker wordt, want alles is moe en wil slapen gaan. En heel van verre komt een
kudde schapen - ze loopen heel langzaam en ze grazen nog een beetje, maar ze zijn
moe - ze hebben slaap - en 't wordt nu al donkerder. Ze loopen voort, de een na de
ander, telkens komt er nog weer een, ze gaan naar de kooi - daar is 't warm en veilig.
Een groote boom suist even zacht in den wind, maar dan is 't weer heel stil. Het is
nu bijna donker. En langzaam komt een schaap aangeloopen over de hei, en gaat in
de warme donkeren kooi - en weer een schaap - en nog een....
Langzaam, zacht, àl langzamer, in àl berustigender herhaling spon Bertha voort
aan het verhaal, tot zij den klammen angstgreep om haar vingers voelde verslappen,
en de onrustige snik langzamerhand de rustige ademhaling inleidde - die duurde.
Hij gaf er haar geen blijk van dank voor den anderen dag; noch was er een trachten
naar verstandhouding den volgenden avond toen hij schijnbaar kalm goedenacht
wenschte en alleen aftrok. Maar toen zij een half uur later bovenkwam, was er zijn
angstroep om haar, gaf hij zich onmiddellijk prijs.
En wéér zat zij bij hem - en zoovele avonden daarna. Zij besefte dat het eenige
geneesmiddel van hem was rust in vertrouwen - en dat hij deze rust alléén zou machtig
worden door het onschokbaar weten, dat zij aldóór naast hem bleef en den zwarten
vijand verjoeg.
In deze uren als zij zoo stil daar zat, wist zij het wel, dat deze korte spanne tijds
zij hem eigenlijk slechts bezat, dat zij hem verloor met het daglicht. Maar zooals zij
vroeger haar zieke planten de zon en het licht had nagedragen, zoo spande zich nu
de strakke wil in haar dit kind te onttrekken aan zijn kwellingen, en dit verjoeg alle
nevengedachten.
Zij praatte erover met Breevoort, en zij ondervond het als een geluk, dat zij hierin
samengingen. Hij roerde den dokter aan. Zij nam het schijnbaar in overweging, maar
hoe haar verlangen ook dikwijls uitging naar een verstandigen deskundigen raad, in
haar hart verwierp zij het voorgoed. Want zij zag zich zelf weer met den dokter zitten
op dien middag, zij hoorde zijn vraag, zag zijn schijnbaar onverschillige maar
inderdaad oplettende zoekende oogen, - - hij zou haar nu zien mèt een kind - een
geleend kind - hij zou gevolgtrekkingen maken - misschien iets zeggen.... neen, noòit!
En zij ging haar eigen weg. ‘Smartelijk juist vònd zij immer den
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weg,’ dacht Breevoort. Hoe goed zag en begreep hij nu alles van haar - iederen
beweeggrond, waar zijzelf hèm onbewust maar hardnekkig buiten haar innerlijkst
denken bande.
Toch - hij wilde er zich bij neerleggen; de toon was vroolijk en gezellig in huis,
maar hij wist nu dat hij geen enkele toespeling moest maken op die vroolijkheid,
noch op haar liefde voor den jongen. Zij verdroeg het eenvoudig niet. En het bleef
toch zoo moeielijk te begrijpen, dat terwijl hij overtuigd was van haar liefde voor
hem, zij hem nooit kon toestaan haar te troosten en te steunen in dat leed. Dat ze
geen begrip zòcht, maar zelfs niet duldde.
Philosofisch trachtte hij het te beredeneeren. Er was in alle huwelijken wat, tusschen
ieder paar menschen; als dit het nu bij hen was, dat ze die wreede teleurstelling alleen
moèst dragen - in 's hemelsnaam. Maar in den winter als er weer een prentkaart kwam
van de moeder voor Willy - in het zelfbewuste groote schrift dat Bertha hevig
irriteerde, haar op eenmaal uit haar evenwicht kon werpen - zag hij mèt de plaatjes
van sneeuw en ijsvermaak, van mondain leven, uit den toon van den inhoud de vrouw
terug. Hij hoorde weer haar kortaf preciseerende en tòch verstrooide manier van
praten - hij zag zijn eigen vrouw al haar liefde wijdend aan het vreemde kind - hij
zag kwellend als een vernedering terug den peilenden schattenden blik bij het afscheid:
‘En u?’ En den glimlach daarna. Hij zag en hoorde dit alles terug met een
hardnekkigheid die hem verschrikte in zijn braaf fatsoenlijk getrouwde-man-zijn;
maar onafweerbaar kwam de gedachte:
‘Dàt was een vrouw, voor wie een man hoofdzaak zou zijn - doel en geen middel.’
En hij betrapte er zich op, dat hij meer dan vroeger met Willy wandelen ging; en
dan hem trachtte uit te hooren over zijn leven thuis....
Soms ging Willy er op in - openden de karige woorden van den jongen de vreemde
wereld voor Breevoort op een kier - de wereld van die villa, met die vrouw - waar
hij gezeten had als een onbenullig schepsel. Als hij dan thuiskwam in zijn oude goede
huiskamer waar hij nog nooit zich minderwaardig had gevoeld, kwam er iets in hem
van veiligheid en rust als na een langen tocht - was hij moe als na die reis naar
Hilversum, die hem zoo lang had geleken.
Maar als hij ook op school in Willy gaandeweg de verandering zag komen - nu
de gezonde slaap de vroegere kwelling der nachten

Groot Nederland. Jaargang 20

649
verving - die van lusteloos, plichtgedwongen onverschillig kind tot den ijverigen
belangstellenden jongen met pret in zijn leven - die vriendjes kreeg, en zelfs een
soort karige medeelzaamheid ten toon spreidde, dacht hij met trots en liefde:
‘Dat was toch maar Bertha's werk! Kranig van zoo'n vrouw.’
Dikwijls meende hij dat de jongen vooral aan hèm gehecht was. Voor zijn koelen
aard kon hij bijna gretig ingaan op een voorstel om te gaan wandelen, of luisteren
naar wat hij te vertellen had. En hij vreesde wel eens dat Bertha het merken zou, wat
vreemd genoeg niet scheen te gebeuren. Maar hij wist het niet, hoe zij innerlijk
bedelde om een bewijs van Willy's genegenheid voor haàr - hoe zij soms probeerde:
‘Als je hier weer vandaan bent....’ En dat nooit het snelle spontane weerwoord viel,
waarop zij hoopte: ‘Ik wil hier niet vandaan!’
‘Een kind uit zich nooit,’ troostte zij zich en als zij zat op de avondjes van het
leeraars-coterietje, voelde zij zich niet langer als een onmondige daar. Zij vertelde
op haar beurt van hun kind, hoe hij aankwam, wàt hij zei, van zijn leeren....
De anderen hoorden vriendelijkjes aan.
Maar zij sloeg er geen acht op; want de ruime gedachte was in haar ontwaakt, dat
het ging om de moederliefde en niet om het moederrecht door geboorte. Dat hoogere
recht van de liefde, dat had zij veroverd op het leven. En een toekomstbeeld scheen
lichtend vooruit: de jongen zou ook volwassen in háár zijn echte moeder blijven zien,
al nauwer zouden zij verbonden zijn. Ze zou laten eens een meisje kunnen nemen of nog een jongen - en als zij oud zou zijn, dan zou zij toch kinderen hebben - iets
jongs om mee op te leven.
En zij neigde zich hartelijk, in vrouwelijk meevoelen naar de lotgevallen van de
andere vrouwen in hun kring, die nu immers ook de hare waren....
Willy had vriendschap gesloten met een paar leeraarszoontjes. Wel geschikt vonden
ze hem, ofschoon altijd toch teruggetrokken. Soms kwam er toevallig, zonder opzet,
een uiting van hem, een klein verhaal, dat hem onbewust ontviel maar dat den anderen
ineens verbluft deed zwijgen, beseffend dat dit dingen waren uit een kring dien zij
niet kenden. Maar wat hen ontwapende was 't tegelijk helderziend besef, dat hij 't
niet zei om te bluffen, zoo maar toevallig weg - en daarom ook plaagden ze hem niet
ermee.
Probeerden ze 't een enkelen keer tòch, dan kon hij kijken in een
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kille geringschatting, en zwijgen. Dus bleek er ook geen aardigheid meer aan, en
overigens wàs 't wel een geschikte baas vonden ze. En hij bleef vrij geregeld aan
huis komen bij deze familie, in en uitloopend met de eigen zoontjes.
Een paar weken geleden was er een nieuwe jongen in de klas gekomen - Jacques
Delcourt - een jongen die 's zomers woonde op een kasteel in Gelderland, - dit
vertelden de andere jongens mekaar in een nauw verholen, schijnbaar lacherig respect.
Als vanzelf en onmiddellijk hadden Willy en dit jonkertje elkaar gevonden. Wat
maar langzaam en moeielijk en met groote reserve toch steeds, Willy met de andere
vriendjes had verbonden, dat ging hier in een dadelijke saamhoorigheid. Al heel
gauw, ging hij er op visite. 't Was tegen Bertha's zin, maar ze had geen reden te
weigeren - ze wist, dat er geen moeder was - een vader die paard reed door het bosch
- en langs de villa komende had ze een huisknecht zien opendoen.
Toen hij thuiskwam van dien eersten dag bij zijn nieuwen vriend had hij weinig
verteld. Alleen toen Bertha in zijn kindertoon vervallend hem iets vroeg over het
eten, en een vergissing beging over de bediening, had hij haar heel terloops verbeterd,
met voor 't eerst een duidelijk uitgesproken air van: ‘daar weet jij zoo niet van.’
Maar dien avond vermoeid en overprikkeld door al het ongewone, had hij te lijden
voor 't eerst weer van de oude kwelling; troostte haar de zoekende angstgreep van
zijn bevende kleine hand om haar vingers.
De vriendschap tusschen de twee jongens blééf, al werd hij oogenschijnlijk niet
warmer. Bertha had er zich op voorbereid het jonkertje spoedig terug te vragen, maar
Willy verlangde het niet. Toen zij er nog eens, om hem uit zijn schuilhoek te lokken
over begon, keek hij met die eigenaardig terugwijzende koelheid in zijn oogen langs
haar heen, haalde licht zijn schouders op, en zei: ‘Och....’
Langzaam was de winter voorbij geschoven - het voorjaar kwam.
‘Een goede winter per slot,’ dacht Breevoort als hij naar Bertha keek - en aan 't
jong met zijn bereddering van leeren, van in en uithollen, was hij ook gaan wennen,
al kon hij persoonlijk met een soort heimwee denken aan 't vroegere leven toen Bertha
ook nog tevreden was. Of schéén? Was er toen ook al geweest die kwade stee in hun
overigens gave verhouding? Dit waren gedachten die hem den laatsten tijd bezig
hielden en een kwellend onzeker gevoel gaven.
Vond Bertha zèlf het een goede winter - een verbetering inder-
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daad? Hij wist het niet. En zijzelf wist het niet. Zij leefde zich niet diep in die vraag
in - ze wilde niet doordenken - niet terugdenken. Want dikwijls wankelde àlles....
Maar ze leefde van oogenblik op oogenblik, - die oogenblikken waren goed; en ze
had de kracht om niet verder te denken.
Mevrouw Velters had hen volkomen in onzekerheid gelaten omtrent den duur van
Willy's verblijf - omtrent haar eigen terugkomst. Ook deze onzekerheid had Bertha
weten te verbannen uit haar bewuste gedachten.
Tot - op een morgen....
Een telegram:
Kom vanmiddag twee uur.
Velters-Van Werle.

Opeens als een klauw uit de lucht, greep Bertha de mogelijkheid:
‘Zij zou Willy kunnen meenemen. Neen, maar zij zou in ieder geval kunnen zeggen
dat ze hem weer thuisnam, na de vacantie b.v.
Het zou wel onzinnig en verkeerd zijn met het oog op zijn schoolgaan, maar wat
had deze moeder zich ooit bekommerd om het welzijn van dit kind.... En als zij hem
meenam naar het buitenland....’
Zij keek onbewust over de tafel, waar het ontbijt nog gedeeltelijk onopgeruimd
stond. Een kinderbeker - een kinderbordje en kopje, Willy's eigen zaakjes, die hier
hadden gestaan en haar door de handen waren gegaan al die maanden alsof het vanzelf
sprak, alsof het geen einde nemen kòn. In al die maanden waarin ze hem zich met
geweld toegeëigend had als haar eigen kind; waarin ze dat mooie, wijde
heerlijk-zachte in zich gevoeld had, dat was geweest als een balsem na zóó lange
harde verbittering: op het moedergevoel kwam het aan, niet op die hooggeroemde
‘band des bloed’. En ook het kind hechtte zich waar het liefde en verzorging vond,
en niet naar den natuurlijken band.
Het had haar gedragen, dit gevoel, een kostbaar geheim dat zij nooit aan iemand
had prijs gegeven. Het droeg haar als den priester zijn geloof; het opende
onomstootelijk een lichtenden hemel van alle mogelijkheden der liefde.
Maar dit was gebléven: de èchte moeder.
Zij stond op, begon heen en weer te loopen - rusteloos - ging zitten - en stond wéér
op.
‘Oh!’ Een gesmoorde klacht brak uit haar keel. Een oogenblik stond zij stil te
staren voor den spiegel met gefronsd voorhoofd:
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een groote stroef-ernstige vrouw blank en donker - eenvoudig in haar blouse en rok.
En tegelijk zag zij een ander: luchtig en uiterst verfijnd - met een charme van
beheerschte bewegelijkheid, die tot schoonheid werd door alles toegepaste middelen
der kunst. Zij wist nu dat zij die andere vrouw geen oogenblik vergeten had. Even
maar had zij hier gezeten - hàd zij gezeten? Méér gestaan, met een gemak dat haar
grenzenloos irriteerde - die vrouw, welke nu met datzelfde onverschillige gemak
zeggen zou wat er moest gebeuren met hààr Willy.
‘Je kunt mijn kind dat je verzorgd hebt als je eigen - dat je vreugd is en je liefde
nog wel een beetje houden - nog wel een beetje leenen van me - ik vind 't goed -’
Of: ‘nu, daar heb je een heelen winterplezier van gehad - nu wil ik 't weer eens
hebben. Ik geef er wel niets om,.. ik weet eigenlijk niet wat ik ermee doen moet,
maar.... 't is mijn kind, weet je - mijn kind, vergeet dat niet!’
Neen, o neen zeker niet. Ze vergat niets. Die andere had de macht haar te ontnemen
wat haar houvast was geweest in deze maanden - waarop zij zich een toekomst had
gebouwd-een perspectief van licht.
Zij had de macht - alle rechten. Zij die het kind nog nooit goed had aangekeken,
met ziènde oogen aangekeken; nooit met een voelend hart voor hem had gevoeld;
die andere belangen had welke haar fel vervulden en trokken, dat had zij met
vrouwelijk-vijandige scherpte intuitief gezien in dat andere vrouwengelaat. En
plotseling brak de haat in haar door, nu pas, nu een met geweld ondergeduwde
herinnering tegelijk een doortocht vond naar haar bewuste voelen:
Den bezorgden blik waarmee haar man had gekeken van mevrouw Velters naar
haar. Den blik, die haar beleedigd had! Hij had die andere vrouw ontmoet, en toen
had hij gevreesd voor háár. Niet anders had hij gezegd dan onverschillig weg: ‘Een
knappe vrouw wel.’ Maar uit dien blik had ze begrepen hoè hij die vrouw gevonden
had.
En in haar overspannen geest, die maar tijdelijk tot eenige rust gekomen, wond
en verscheurd was van een strijd waarin onder een beheerscht uiterlijk jarenlang haar
eigenlijke zelf had gevochten, geweend, gevloekt, en wéér gehoopt en wéér
gewanhoopt - die niet redelijk meer onderscheidde - stàpelde zich alles op tot de
oude woede, die geslapen had onder een sterken wil, maar nooit was genezen.
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En opeens moest ze gaan zitten. Ze schoof in den hoek van de canapé - de oude
canapé van haar moeder - met iets zieks in haar houding door een slapheid in al haar
spieren, ineengedoken of ze 't koud had. De vuisten gebald tegen haar slapen. Zoo
zat zij lang-onbewust van den tijd - zonder gedachten bijna. Tot zij eindelijk
opschrikte. Ze keek op de klok. Twee uur kwam Willy's moeder. En 't was de dag
dat Karel niet kwam koffiedrinken.... uit de stad moest en pas vanavond thuis kwam.
Dat trof goed. Ze zou alleen zijn. Als.... het beslist was, zou ze het hem zeggen,
maar hij zou niet haar angstig kunnen aankijken hoe ze het droeg als de slag viel.
Hij zou het niet zien, als die andere vrouw haar den knauw gaf.
Mechanisch stond ze op, begon de kamer keurig op te ruimen - en zoo verdiept
was ze dat de stap van den jongen en zijn groet haar verrasten.
Met een schok wendde ze zich om, zei het hem meteen:
‘Willy, moeder komt straks.’
‘Moeder?’
‘Ja - er is een telegram.’
Hij stond een oogenblik haar versuft aan te kijken, kon niet zoo gauw verwerken
den plotselingen inval van dat vroegere ver-weggeworden leven in dit nieuwe nu
weer. Hij had het oude-thuis niet vergeten of verloren - onverbroken bleef onbewust
het gevoel in hem dat hij daàr hóórde, hier maar tijdelijk was. Maar.... hij vond het
hier prettig en daar niet - dat wist hij opeens in dit oogenblik; het stoorde hem, en
hij wou niet graag gestoord worden. Nu, met den klank ‘moeder’, kwam opeens al
dat verre weer heel dichtbij, scheen het als iets donkers zich van hem meester te
willen maken. Hij hóórde daar, en hij wou toch niet. En wars van alle moeielijkheid
deinsde het in hem terug.
‘Nu - ben je niet blij?’
Ze vroeg het arglistig, schijn-bestraffend, met den neep van jaloezie in haar hart.
Maar de jongen ontdook intuitief slim de bedoeling, en terwijl de oude hooghartige
onverschilligheid als een masker over zijn gezicht viel, vroeg hij:
‘Hoe laat komt moeder?’
‘Om twee uur.’ Ze toonde hem het telegram.
Hij knikte. Hij overdacht, dat hij nu niet naar het sportterrein kon met de andere
jongens; hij begreep 't met spijt, maar ook dit verzweeg hij uit ingewortelde zorg
zich niet te verraden. Het was
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de vrucht van honderd keeren - al was hij 't bewust vergeten - dat hij als heel klein
kind nog argeloos vertrouwelijk had willen zijn, en gestooten was op onoplettendheid,
onverschilligheid of spot; waaruit de eindelijke zorg geboren was, die karakter werd:
de zorg zich nooit bloot te geven.
‘Kon hij het niet verwerken zoo opeens?’ Dit giste Bertha, maar het vermoeden
kwelde haar dat hij innerlijk wèl blij was, het alleen niet aan hàar wou toonen. En
opeens besefte ze hoe absoluut niet vertrouwelijk dit kind toch met haar was. Als hij
haar noodig had zocht hij haar, als ze hem amuseerde deed hij mee, maar de spontane
uiting waarnaar ze hunkerde: ‘Ik hoef toch niet weg?’ bleef uit.
Hij zat nu zijn boterhammen te eten zoo kalm en met den gezonden eetlust van
den laatsten tijd, alsof er niets bizonders aan de lucht was. Ja - blij was hij toch óók
niet!’ Dit constateerde zij met voldoening.
Zij bedacht op eenmaal dat hij zijn verstelde blouse aan had - heel knap nog voor
school en om te ravotten op het sportterrein, maar niet mooi meer. Moest ze hem nu
zijn beste aantrekken? 't Zou lijken of hij angstig werd opgeprikt voor 't bezoek van
zijn moeder. Of moest ze hem laten zooals hij hier leefde: een eenvoudige jongen
onder zijn kameraden? Ze besloot tot het laatste.
‘'k Ben benieuwd of moeder wat voor me meebrengt,’ zei hij opeens. ‘Denkt u?’
‘Hoe zou ik dat weten?’ zei ze bits.
Hij keek even verbaasd op; hij kende dien toon niet van haar, 't beleedigde hem
bijna als iets wat hij hier niet gewend was! En gekwetst kwam zijn eigenlijk ik naar
boven en greep zich aan den letter, niet aan den zin harer woorden.
‘Och nee, mevrouw ging nooit op reis - die was nog nooit in Zwitserland geweest,
wist niet van al die dingen. Moeder wel. Zijn moeder ging naar Parijs en naar Weenen
en overal heen - tijden lang. De moeders van al die andere jongens bleven thuis, net
als mevrouw hier.’
Wat hem aan zijn moeder deed blijven hechten was niet de gewone liefde van een
kind uit ingeboren behoefte aan verzorging en 't veilig weten van bevrediging dàar
als nergens anders. Maar in den grond was 't hetzelfde: de behoefte aan bevrediging
had zich, in een variant, omgezet in bewondering, ontzag bij het voelen van haar
overmacht. Ze blééf iets vers, iets wat hem nooit nader kwam, en

Groot Nederland. Jaargang 20

655
waarbij hij nooit troost of steun had gehad; die zou hij ook in kinderlijke wijsheid
nooit bij haàr zoeken. Maar ze was hem een glorie, en dat was in zijn kinderleven
de steun en de troost, waarvan hij de voosheid niet doorkende. En zijn onbarmhartige
helderheid van blik ontleedde in dit moment slechts ondankbaar maar onloochenbaar
het verschil tusschen de goede mevrouw bij wie hij voor alles hulp en bereidwilligheid
vond, maar die hij niet anders kòn vinden dan heel gewoontjes - en de verre moeder,
waar hij niets aan had, die hij nooit iets zou vragen omdat ze nooit wat voor hem
gedaan had, maar in wie onbewust nog, zijn jongensziel de vrouw aanvoelde en
vereerde. Spontane warme liefde kòn niet in hem bloeien, hij was op egoïsme getraind;
zijn strijd om zelfbehoud had zijn zwakke liefde-arme natuur gehéél opgeëischt, en
slechts dàt instinct deed hem aan Bertha vasthouden.
En Bertha, terwijl ze tegenover hem zat, haar gedachten als in een brandpunt
samengetrokken op het aanstaand bezoek - zij die hem niet begreep en doorgrondde
in zijn kille ziel - slechts liefde gaf en daarvoor liefde verwachtte - zij wist niet, hoe
zij slechts afhing van zijn mate van egoïsme. Zij voelde alleen van dezen helderen
zonnigen dag de ontastbare, alomme vijandigheid; een vervreemding scheen er thans
te zijn tusschen Willy en haar, nu hij haar niet als anders vertelde van school, van
zijn geliefde natuurkunde-les. En zij doorzag niet, dat haar eigen uitblijven van
belangstelling dit alleen werkte. Hoe al wat dit kind gaf zoolang hij bij haar was,
reactie was, niets spontaan.
Voor een appel nà, waar hij anders dol op was, bedankte hij met een soort afwerend
ongeduld. En toen zag ze hem een paar malen de kamer ronddrentelen, om tenslotte
bestudeerd onverschillig als toevallig bij het raam te belanden - maar het raam
vanwaar hij den heelen Singel kon afzien. En zijn tòch-blijkbaar verlangen kwetste
haar minder dan de slinksche achterbaksche manier waarop hij dat voor haar zocht
te verbergen.
En een oogenblik dacht ze helder:
‘Wat wil ik nu eigenlijk? Dit kind geeft niets om me.’
Maar dan kwam onmiddellijk de zelfbedottende tegenspraak: ‘Ieder kind trok een
nieuwtje - in al die maanden had hij naar zijn moeder niet getaald. Dit was immers
niets dan gewoon kinderlijk interesse in het ongewone.’
Zij ruimde vlug weg. Ze betrapte er zich op, dat ze met onder-
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zoekenden blik de heele kamer telkens rondzag. Gezellig en netjes dacht ze, tegelijk
zich schrap zettend tegen de andere gedachte: ‘Zij zal het maar burgerlijk eenvoudig
vinden.’
Toen zij klaar was, ging zij of 't vanzelf sprak naast Willy voor het raam zitten.
‘Samen uitkijken of moeder komt,’ deed ze hartelijk; en geen trek bewoog op het
gesloten kindergezicht.
‘Was hij zenuwachtig?’ Moederlijk bezorgd medelijden deed haar warm liefkozend
haar hand op de zijne leggen. Maar die was niet koud of klam, zooals 's avonds - of
voor een les die hij niet kende, of toen hij hier de eerste dagen was. Integendeel, er
was een kalmte over hem en zijn heele wezen.
Daàr - in de verte een auto - nu was hij al dichtbij - jà.
Bertha voelde haar hart snel kloppen, maar zelfs toen behield zijn gezicht den trek
van kalme interesse, waarmee hij de nu stilhoudende auto bezag - tot hij bijna
aarzelend zich van 't raam wegwendde naar de deur.
Bertha had zich voorovergebogen - een haast onbewuste beweging, waardoor
degene die beneden stond haar moest zien vlak achter den jongen. Maar slechts even
had de vlugge elegante gedaante in den bontmantel de oogen opgeslagen onder den
grooten hoed, was met een glimlach en een knik de stoep opgewipt.
Bertha ging haar op het portaal tegemoet. Er was nu nog maar alleen het onbepaald
gevoel van strijd moeten leveren in haar.
‘Dag mevrouw Breevoort! Zoo dag Willy, ventje - groote jongen -’ ze kuste hem
vluchtig op beide wangen.
De jongen gaf nauwelijks den kus terug; maar mèt de oude bevangenheid tegenover
zijn moeder, die hem tegelijk aandeed als iets eigens, iets van thuis, was er óók dit
eigene: ‘moeders gezicht net satijn, en met die lekkere lucht, die hij nooit ergens hier
had geroken.’
Bertha deed mevrouw Velters op de canapé plaats nemen. Dan kon zij Willy naast
zich nemen, dacht zij bereid den kelk tot den bodem te ledigen.
‘Mag ik u een kopje thee geven? 't Is nog te vroeg, maar ik dacht u zult er trek in
hebben na zoo'n verre reis.’
‘Wat vriendelijk van u zoo om mij te denken - dol graag.’
Haar vlugge grijze oogen gleden over de groote vrouwenfiguur en de kamer tegelijk
met een voorbijgaande oplettendheid, terwijl zij onmiddellijk zakelijk doorging:
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‘En Willy heeft zich braaf gehouden? Geen last gegeven? Hij ziet er best uit - hij is
groot geworden. Zeker opeens zijn groei gekregen.’
‘Wij hebben 't best samen kunnen vinden hè Willy?’ Bertha vond zich stumperig
bij dit gezegde. De losse rappe toon der andere vrouw sloeg haar lam, deed haar
gedachten kleven.
De jongen zweeg, keek van haar naar zijn moeder.
‘Ja - vindt u hem gegroeid? Hij is veel dikker geworden - hij was bizonder mager
toen hij hier kwam.’
Mevrouw Velters zat met haar beminnelijken verstrooiden glimlach te luisteren.
Tot iets in den toon van het laatste gezegde haar wekte. Even blikten de heldere koele
oogen scherper, en voor 't eerst au fait.
‘Hij is altijd gezond geweest. Dik hoeft niet.’
‘Neen, maar....’
‘Ga eens even in die andere kamer,’ zei Willy's moeder - ‘ik moet met mevrouw
iets bespreken.’
Bertha, toen de jongen op 't kort gebod, meteen verdween, kreeg een kleur, nu
haar zóó beslist in eigen huis het heft uit handen werd genomen. En ze moest zich
bedwingen om voor die ondervragende oogen kalm te vervolgen:
‘Hij was heel zenuwachtig.’
‘Zoo. Hebt u een dokter geraadpleegd?’
‘Neen dat niet; maar ik....’
‘O u vondt het zèlf?’
‘We vonden het allebei.’
De oogen keken spottend doordringend.
‘Ja - en?’
Weer brandde een kleur van drift in Bertha's wangen om den meerderheidstoon,
die zich volstrekt niet te bemantelen zocht - en slechts géén waardeering verried.
Met moeite dwong zij zich tot verder spreken. ‘Hij kon 's avonds niet inslapen,
lag uren wakker, met allerlei angst-voorstellingen....’ Zij besefte dat haar woorden,
mat en zakelijk, absoluut niet schilderden al wat zij had begrepen en doorvoeld van
't lijden van het kind.
‘Dat heb ik nu geheel bij hem overwonnen,’ eindigde ze ontwricht.
‘Toch?’
Dit nu weer zoo onverschillig, alsof het iets totaal onbelangrijks gold dat zij meteen
los liet.
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‘Hij schijnt dit al heel lang gehad te hebben.’
‘Och - ik wist 't niet - hij heeft 't me nooit verteld.’
‘Neen, zulke dingen vertèlt een kind ook niet uit zichzelf.’
Koel keek de andere vrouw haar aan bij den agressieven toon. En losjes kwam
haar vraag:
‘En hoe zijn dan nu al die vreeselijke dingen bij hem overgegaan?’
‘Ik bleef bij hem zitten, en vertelde hem wat, en zoo leerde hij eindelijk vanzelf
inslapen.’
Zij had scherp de nalatige moeder een steek willen geven, haar wijzend op haar
tekortkomingen; maar de steek verdronk in de slappe woorden, die nu onbedoeld
den indruk gaven van eigen verdiensten en de reactie erop was ook overeenkomstig.
‘Dat is zeker een heele opoffering.’
Een woede van onmacht beefde in Bertha. Werktuigelijk stond zij op om thee in
te schenken; en pas nadat ze den trekpot weer had neergezet, vond zij de
zelfbeheersching te zeggen met een droge haperende stem:
‘U moet me niet verkeerd begrijpen; ik - ik vond het heerlijk.’
Onderzoekend, niet begrijpend vorschten klein-genepen de oogen.
‘Ach - zoo - vondt u dàt heerlijk? Jammer dat u zelf geen kinderen hebt.’
Bertha ging zitten. Een dofheid of ze een slag gekregen had overtoog voor eenige
oogenblikken haar drift. En toen steeg verstikkend in haar naar boven het kwellend
besef: Ze had zich bloot gegeven zonder noodzaak. Ze had getoond hoe blij ze was
met 't kind van die andere vrouw. Dat ze nòg niet geleerd had op haar hoede te zijn
voor haar natuurlijke vijandinnen! Dat ze onnoozeltjes weg gepraat had over wat
haar hart vervulde. In plaats van op haar qui vive te zijn, onverschillig zakelijk te
huichelen, alsof zij het was die een gunst verleende! Nu - nu was zij weerloos
tegenover diè!’
Ze wist zelf niet dat ze niets meer gezegd had, geen antwoord had gegeven; maar
onbewust straalde een zoo felle vijandigheid uit haar, dat de andere vrouw plotseling
in een snellen overgang van vlugge combinaties terugdacht aan den middag toen de
man bij haar geweest was - die zei, dat zijn vrouw 't graag deed.... ‘Maakt meneer
Breevoort het goed?’ vroeg ze kalm.
‘Heel wel, dank u. 't Zal hem spijten dat hij u niet kan ontmoeten - hij is niet thuis
komen koffiedrinken -’
‘Juist -’ zei mevrouw Velters. En ze dacht: ‘Die màn was niet
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onaardig. Maar in deze vrouw was iets.... ja er was bepaald iets vijandigs in die
mevrouw Breevoort.
Wàt kon 't zijn....’ overwoog ze, eventjes geinteresseerd, zooals een puzzle haar
een oogenblik zou geboeid hebben, alleen om het plezier haar vaardigheid van geest
te beproeven. ‘Was 't een soort verachting van dergelijke degelijke dames voor
wereldsche menschen als zij? Was 't kwaadheid uit verlegenheid? Of - was ze
beleedigd dat haar opofferingen niet genoeg gewaardeerd werden?’
Ja - ze moest dit toch uitvisschen - dat was wel eventjes aardig. Maar als het dit
laatste was: gekwetstheid die zich zoo onhebbelijk uitte - als zoo'n mensch zich liet
voorstaan op dingen die nu eenmaal tot de op haar genomen verplichting behoorden,
dan werd het te gek. Dan nam ze den jongen weg. Zoo iets moesten ze tegen haàr
niet beginnen.’
Haar mond trok in een dunne harde lijn - in eenzelfde onduldzaamheid, waarmee
ze iedere kinderjuffrouw die haar niet stipt gehoorzaamde, had weggejaagd. ‘Maar
aan den anderen kant, ze kòn Willy niet thuisnemen - nòg niet. Hij had het hier beter;
en vooral, hij moest leeren, hij moest vóórt, thuis luilakte hij, en hier had hij goede
cijfers. Zij kon niet alle dagen met hem zitten pompen - daàr was ze geen moeder
voor! Die vervelende werkjes moest een ander maar opknappen. Later, als hij grooter
werd, zou ze wat aan hem krijgen - nu moesten ze ieder nog maar leven in hun eigen
aparte wereld.’
Zij had rustig afgetrokken naar buiten zitten staren, zoo rustig alsof zij alleen in
haar eigen kamer zat. ‘Ze moest het toch uitvinden, wàt het was bij deze dame.’ En
onderwijl taxeerde ze den levensstandaard van dit leeraarsgezin.
‘Financieel zou het althans géén opoffering voor hen zijn.’
‘Willy, kom nu maar weer binnen,’ zei ze haar stem verheffend.
Willy kwam aanstonds kalm aanslenteren!
‘Kom eens hier,’ zei zijn moeder, met een vluggen greep naar haar taschje - ‘en
kijk wat moeder voor je heeft meegebracht.’ En ze gaf hem een klein pakje.
Met een lichten blos over zijn bolbleek gezicht nam de jongen het aan; voor 't eerst
verliet zijn onverschillige kalmte hem, jachtte in zijn vingers de begeerte het touwtje
los te maken, te weten wat er in zat.
Een doosje - en toen hij het openknipte: een zilveren horloge met ketting.
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Kinderlijke blijdschap joeg als een vlam over zijn stil gezicht; en hij sloeg zijn arm
om haar hals: ‘Dank u moeder.’
‘Ben je er blij mee?’ lachte ze luchtig. ‘Laat het mevrouw nu ook eens zien, verstop
niet dadelijk als een gierigaard je schat!’ Was 't opzet dat zij den jongen voorkwam
in zijn voor de hand liggende bedoeling het uit zichzelf aan Bertha te laten zien?
Bertha voelde het zoo, en de andere wist het zelf nauwelijks.
‘Ik heb 't in Zürich gekocht,’ praatte mevrouw Velters voort - ‘ik heb toen ik van
Adelboden kwam nog wat rondgereisd. Hè wat 'n verschil die heerlijk opwekkende
lucht daar, en hier dat dompe, kille....’
Het gelaat tegenover haar hoorde plichtmatig aan; maar het had geheel de
vriendelijkheid verloren van toen zij kwam. Ook die vriendelijkheid was geforceerd
toen. Nu was er slechts stugge ontoegankelijkheid.
‘Ik weet niet of u Adelboden of St. Mortiz kent?’
‘Neen.’
't Liet aan kortheid niets te wenschen. Maar de onzekere lichte verlegenheid van
een die zich moet bewegen op totaal onbekend terrein bleef uit.
Neen, dat was het niet.
‘Jammer dat u 't niet kent. Ofschoon ik toch altijd Parijs boven alles stel. Ik denk
er dikwijls over om daar te gaan wonen. Wat bindt me hier? Ik kan in Holland niet
ademhalen.’
‘Dat heb ik meer van menschen gehoord, die dikwijls en lang in het buitenland
zijn geweest.’
‘Neen, braaf Hollandsche verontwaardiging om zooveel wuftheid - was 't toch
ook niet. Dit alles raakte nergens.’
Haar blik dwaalde naar Willy.
‘Ja ik heb niet zoo heel lang meer tijd. We moeten nog even zakelijk zijn. Hoe
staat het met zijn garderobe? Deze blouse....’
Haar neus rimpelde kluchtig op tusschen de verdacht zuivere wenkbrauwen. En
de jongen lachte.
‘Deze heb ik versteld; ik vond hem nog goed voor school, en om te ravotten met
zijn vrindjes.’
‘Nu - dan zou ik daar nu maar een arm jongetje gelukkig mee maken,’ zei mevrouw
Velters kortaf - voor verstelkunst ontbrak haar het noodige appreciatie-vermogen ‘Wàt voor vriendjes heeft hij?’
‘Dat kan Willy zelf u het best vertellen.’
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Mevrouw Velters lachte.
‘Nu dan Willy, biecht op aan je moeder - wie zijn je vrienden?’
‘O,’ zei de jongen verdiept in de beschouwing van zijn horloge, met een
wegwerpend schouderophalen - ‘vrienden.... ik weet niet.... ik ga wel eens met Jan
en Bas van Esch naar huis.’
‘Wat zijn dat voor menschen?’
‘Hun vader is leeraar’ zei Bertha koud. Mevrouw Velters bleef strak.
‘En wie dan nog meer?’
‘Jacques Delcourt is m'n vrind,’ zei Willy opeens.
‘Daar ben je éénmaal geweest, en hij nooit hier - noem je dàt je vrind?’ wierp
Bertha tegen.
‘Delcourt van Oud-Haren?’ hield zijn moeder vast.
‘Ja.’ Hij kleurde geagiteerd, en keek langs Bertha heen met den vluggen blik van
zijn moeder als haar iets niet beviel. Een heftige wrevel stookte opeens in hem tegen
mevrouw. Hij wou een goed figuur slaan tegenover zijn moeder, - en zijn intuïtie zei
hem dat hij dit niet deed met vrindjes als Jan en Bas van Esch.
Toen plotseling zonder overgang schijnbaar zei mevrouw Velters:
‘Wàt wil je nu Willy? Hier nog een poos blijven - of thuiskomen?’
Ze rimpelde haar neus weer tegen hem op, lachte onbezorgd terwijl ze van Bertha
naar Willy keek.
‘'t Zou voor haàr geen verschil maken wàt de jongen zei. Zij dàcht er niet over
hem thuis te nemen, en als hij wèl wilde, zou zij er zich met een grap afmaken. Zij
wilde niet gebonden zijn. Nu niet..’
Haar adem beefde hortend in haar borst, haar oogen donkerden alsof een wild
verlangen haar greep.... Maar plotseling werd haar aandacht gevangen; ze had over
het koel beheerschte masker tegenover haar een huiver zien gaan, eer het verbleekt
maar rustig zich tot den glimlach kon dwingen waarmee ze zich tot den knaap keerde:
‘Zal ik je koffertje maar pakken?’
Daar zat iets diepers - dit kon óók niet angst zijn uit financieele redenen, zelfs al
zaten deze menschen in geldzorgen. Dit besefte zij nu met haar eigen vlug bewegelijk
gevoel. En in een soort spanning opeens wachtte zij het antwoord van Willy. De
jongen overwoog. Koud nauwkeurig en lang.
‘Thuis - dat was zijn moeder, zijn mooie moeder zooals er geen een jongen een
had. En mèt die moeder, dit onderscheidde hij scherp, was ook hij een andere dan
wanneer hij met mevrouw liep, of in zijn verstelde blouse spelen ging bij Jan en Bas
van Eeck. Er
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was iets wat hem drong als bij toeval tegen zijn moeder aan te leunen, om te voèlen
al dat mooie zachte - maar er was dáár ook het alleen rondloopen in huis, het niet
weten waar hij blijven moest zoodra hij uit school kwam, er waren daàr de vreeselijke
avonden en nachten, die in dat nare kamertje, in dat nare bed op hem wachtten. En
hij zag zijn leven hier: nooit alleen, veilig verzorgd, altijd wat leuks te doen, - jawel,
maar hij weifelde nòg.... hij onderging weer die eigenaardige bevangenheid tegenover
zijn moeders overmacht.... En toen opeens was er dit Eene, dat den doorslag gaf:
Niet mevrouw met haar spelletjes, haar voorlezen - niet zelfs mevrouw 's avonds bij
zijn bed als Het Vreeselijke er was - maar.... Menéér! Meneer met wien hij wandelde,
fietste - meneer die altijd zooveel te vertellen wist - meneer die met hem deed als
Jacques zijn vader met hem. Hier was 't net of hij ook een vader had. Dat had hij nu
eens eindelijk ook! En dàt zou hij thuis weer kwijt zijn.
Kalm zei hij:
‘Neen moeder - liever hier blijven.’
‘Je bent een lief kind!’ lachte ze, hem wat ruw van zich af duwend.
Hij lachte ook. Hij kéék zelfs niet naar mevrouw. Maar zijn moeder had nu gezien
de gespannen oplettendheid waarmee die andere vrouw het antwoord wachtte - welke
geen uiterste zelfbeheersching meer onderdrukken kòn - de hunkering waarmee haar
oogen aan den jongen hechtten hoè ze poogde onverschillig te doen - en hoe zij nu
doodsbang nog zich te verraden, zich afwendde met een ontspannen afmatting die
sterker getuigde dan openlijke blijdschap.
‘Dus dàt was het?!
Geen angst om financieele reden - geen begeerigheid of inhaligheid - geen
gekrenktheid om 't een of ander. Neen, het was de angst om het kind zelf! Deze
vrouw die haar aandurfde, als een vijand tegenover haar stond, vocht om haàr kind!
Dat niet om haar gaf. Dat had zij meteen gezien. De jongen was koud, hechtte
weinig. De aard van zijn vader. Verwonderd, verbijsterd bijna zat zij en keek. Hoe
kòn iemand zich moeite geven jaloersch zijn om een anders kind. Zijn goed verstellen
waar dit absoluut niet noodig was of gewenscht zelfs - puur alleen om zich in de
moederrol geheel in te spelen. Neen, het was, zij doorzag het nu plotseling helder ‘zij wilde zich meester maken van dit kind, hem trekken met geweld in haàr sfeer,
waartoe verstelde blouses, eenvoudige vrindjes en vertelpartijen bij zijn bed 's avonds
hoorden.
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“Jawel.” Zij keek bijna apprecieerend.
Zij kan after all elk fel gevoel waardeeren en respecteeren; en in deze vrouw zat
een felheid! 't Zat alleen op zoo'n allerwonderlijkst punt. En 't was een knappe vrouw,
bizonder knap zelfs - alleen maar zoo weinig flatteus, non-achtig aangekleed. Dat
was allemaal diezelfde weerbarstigheid.
Wat hadt je toch rare vrouwen! Hoe kòn een vrouw aan zulke dingen zoo hangen
- hoe kòn je jaloersch zijn, en lijden, en je afpijnigen en verlangen en hechten zooals
deze deed, om iets anders dan.... om een màn?! Van zulke vrouwen als deze, zonder
behaagzucht, en die streden met zonderlinge wapenen om het bezit van een vreemd
kind - kon zij geen begrip krijgen. Wat was dàt.... armoedig!
Zij - ach neen, zij zou haar niet dwars zitten. Ze had haar maar een beetje willen
plagen - maar ze behoorde eerder dankbaar te zijn - ze zou nergens een zóó goed
thuis voor Willy vinden als bij deze menschen en onder deze omstandigheden.
“Nu” - zei mevrouw Velters met haar glimlach, die beminnelijk òver de hoofden
harer hoorders naar belangrijker dingen scheen uit te gaan “We zullen onzen zoon
zijn zin maar geven. Als het tenminste mogelijk zou zijn hem nog te houden
vooreerst.”
Zij zag de oogen der andere vrouw strak op zich gericht - diep en brandend, maar
niet langer angstig. Hooghartig en niet blij ook, alsof zij zich aan alles ontworsteld
had.
Prachtige oogen waren het - oogen waar mannen dol op zijn - jammer dat ze er
zoo weinig mee zou weten te doen - enfin.... Maar nòg toonde zij niets! Ja waarom
dééd dat mensch zoo provoquant. Nu kon ze niet laten haar nog eventjes te plagen.
“Tenzij ik mijn plannen nòg heelemaal verander en voorgoed naar 't buitenland
ga. Dan neem ik hem mee.”
Effen bleef ze - onbewogen. Tòch knap je zóó te houden!
“En nu wordt het mijn tijd alweer. Mevrouw Breevoort, ik dank u wel voor uw
vriendelijke ontvangst, en vooral voor de goede zorgen aan Willy besteed. Ik heb in
Hilversum nog een pak van hem, dat zal ik u sturen - het zal hem nog wel passen....”
Ze lachte. “Sans racune,” had ze bijna gezegd terwijl ze Bertha de hand reikte.
Maar ze hield het nog net in. Bukte zich naar Willy en kuste hem vlug op beide
wangen.
“Willy - ventje....”
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“Dag moeder,” zei hij alleen, en liep stil achter haar aan. Maar plotseling op het
donkere portaal rekte hij naar haar op, in een fluistering: “Moeder....”
“Wat is 't” vroeg ze verwonderd naar hem over buigend, bang dat hij zou gaan
huilen misschien.’
‘U ruikt zoo lekker,’ fluisterde hij tegen haar aandringend, zijn mond en neus diep
in haar bont, in al dat zachte geurige, begraven.
Het trof haar voor 't éérst als iets bekends in hem - dat op háár leek - iets dat zij
gemeen hadden. Iets dat hij niet van zijn vader had.... Verteederd, voldaan, en vreemd
tevreden streelde zij hem, kuste hem dan nog eens, met een onderzoekenden blik op
zijn warm verlegen gezicht - zijn schuwe oogen die de hare zochten. Ze wist niets
luchtigs te zeggen, maar ze dacht:
‘Hij wist 't niet anders uit te drukken - maar hij is van mij.’
En het gelaat dat zij nog eens groetend naar Bertha omwendde bij het afgaan van
de stoep, was mild - met iets weeks van vergeving vragen om den te rooden mond.
Langzaam liep Bertha naar boven. Met geen vinger had zij Willy beroerd toen zij
samen aan de voordeur stonden, kijkend naar de wegrijdende auto - waarin een
wuivende kleine hand, een fijn scherp geteekend gelaat boven grijs bont zich een
oogenblik als een visioen voor de ruit vertoonden.
Zij had zijn gefluisterde woorden opgevangen, en ze hadden haar dieper gekwetst
dan een dagenlang huilen om zijn moeder had kunnen doen. Want evenmin als de
moeder had zij de beteekenis onderschat. En op haar overspannen zenuwen werkte
de geur die haar gevoelige reuk nog overal speurden, als een toovercirkel, waarbinnen
zij dit kind nooit bereiken kon.
Maar dien avond, na het bijna zwijgend samen genuttigd middageten - aan zijn bed,
waar hij vermoeid en opgewonden ten prooi aan de oude angsten om haar riep, en
zij langzaam en geduldig het genezend verhaaltje deunde - werd het haar kalm-klaar:
Het gaf niets of je komedie speelde met je leven. Op een oogenblik viel het scherm
en je zat in de koude donkere zaal. Je hàdt geen kinderen dan je eigene - er was geen
band die bond als die natuurlijke. Want ze had één ding vergeten toen ze dien dacht
weg te kunnen redeneeren: dat het de overeenkomst was, spruitend uit dien
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band, welke kind en moeder kon vereenigen, sterk en onuitroeibaar; over alle
verontzachtzaming, over alle onverschilligheid heen een saamhoorigheid in zich
bergend, die onverbiddelijk zich gelden deed.
Toen zij den jongen naast zich ingeslapen voelde, en zij zacht de trap afsloop naar
beneden, kwam Breevoort juist thuis. Met één oogopslag zag hij hoe ziek en afgetobd
zij er uit zag.. en begreep wat dit bezoek voor haar geweest was:
‘Vrouw,’ zei hij zacht, met al zijn teederheid haar naar zich toe trekkend.
Zij voelde zich zoo ellendig, zoo onzeker, dat zij voor 't éérst haar toevlucht bij
hem vond. En haar gezicht tegen zijn wang, fluisterde haar gebroken stem:
‘Had ik 't maar nooit gedaan - had ik 't toch maar nooit gedaan - o dat mensch,
dat.... omdat ze.... omdat....’
‘Ja ja,’ zei hij bezeerd - ‘zeg 't maar niet - ik begrijp 't wel....’
Zij zweeg. Ze zaten aan de tafel, en hij tegenover haar streelde troostend haar
hand.
‘Wil je hem kwijt?’ vroeg hij opeens rechtstreeks.
Ze had een schok - en zag hem aan. Iets in zijn gezicht deed haar plotseling
begrijpen dat het hèm lief zou zijn. Dat al had hij het mogelijke voor den jongen
gedaan, hij gemist had het alleen-zijn met haar. En de oude verbittering, het besef
dat ze op dit punt hem nooit naast zich kon voelen, dreef haar voort in een zieke
weerbarstigheid tegen hem, tegen zichzelf in:
‘Neen,’ zei ze.
INA BOUDIER-BAKKER.
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Gedichten
Vloed.
Nu drenkt de zee de stranden
Die in het laaiend licht
Van 't heete zonnebranden
Verschroeien 't wit gezicht....
Hun adem heesch en hijgend
Slaat naar de golven uit,
Hun oogen strak en dreigend
Zien naderen de buit.
Zij slurpen gulzig 't water
Der lauwe, brakke zee;
In starre smeeking gaat er
Hun blik met 't water mee.
En om hun monden kleven
De vuile vlokken schuim,
Hun heete tong gaat beven
En likt het lillend schuim.
.... Zoo hijgen onze borsten
- In schroeing diep en wreed Om stilling voor hun dorsten,
Naar 't groot gebeur' dat Leven heet!
LAURA OLIVIER.
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Door der dagen schoone schijnen.....
Door der dagen schoone schijnen
Ga ik met een licht en vreugdig hart,
Werelds vroolijke festijnen,
Waar de flonker-gouden wijnen
Doen verdwijnen
Al de zorg en al de smart,
Nooden gul mijn hunk'rend hart.
En ik drink met volle teugen,
Uit broze kelk de gulden wijn
Van het tintelblij verheugen....
- Is het leven niets dan leugen,
In de vleugen
- Laf verborgen - van een schoonen schijn?
Kan het leven meer niet zijn?
In de blijde, blauwe luchten,
Rijpt, verwelkt de gouden zon,
En met vreemd en ver geruchten
Gaat de roes der blijdschap vluchten
'k Hoor het zuchten....
Is dit alles wat ik won?....
'k Sta met leege handen als de dag begon!
Is dit àl wat dag kan geven,
Deze schaam'le, luttele troost?
Niets dan een bedwelming, even,
Schoone vrucht, maar dor en voos?
....En in d'avondlijke bedauwde landen,
Waar late zon de nevels even tint,
Vouw ik te saam de moede handen
En keer tot God als een verloren kind!
LAURA OLIVIER.
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Nimmer zijt gij zelf gekomen....
Nimmer zijt gij zelf gekomen
In uw gloriënden schijn,
Slechts de weemoed van de droomen
Moest mijn schamel deel steeds zijn.
Door de stille, lichte dagen,
Ging 'k als een die schatten heeft,
En aan elk die hem zou vragen
Achteloos, mild en vorstlijk geeft.
Maar in d'avond zag 'k uw handen
Heffen den kristallen kelk,
Waarin Liefdes gouden branden
Als een bloem die nooit verwelkt.
En ik zag mijn poovre weelde,
En ik wist mij arm als geen.
Als een beed'laar, een misdeelde
Sloop ik droef, geslagen heen....
- O de wel vertrouwde nachten
Waar verbeeldings hittigheid,
Mij als loon voor 't bitter wachten
De aalmoes van een droom bereidt!
Slechts de weemoed van de droomen
Mag mijn schamel deel maar zijn,
Nimmer zult gij zelve komen
In uw gloriënden schijn.
LAURA OLIVIER.
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Als over 't rijpe, ruige koren....
Als over 't rijpe, ruige koren
De late zon heur gulden glanzen glijdt,
De bruine beuken, als in droom verloren,
Staan voor den hemel, goudlicht overspreid,
- En zoo in zomeravondgloren,
De heele aarde ligt bereid,
Kom dán tot mij lief, dàn is het tijd....
'k Zal u wachten in de landen,
Waar het rosse koren rijpt,
Waar de vurige papavers branden,
En de leeuwerik 't laatste liedje pijpt,
- 'k Zal u wachten en mijn handen
Reiken naar u heen - ik ben bereid,
Kom nu tot mij lief, nu is het tijd....
LAURA OLIVIER.
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In zee.
Even aan mijn voeten voel ik 't heete branden van het zand,
Maar al ree glijdt 't koele water streelend langs mijn warme hand.
Langzaam waad ik door de golven, die zich sluiten om mij heen,
Tot ik plots'ling in de branding stort mijn hunkerende leên.
't Schuim bespat mijn warme wangen, dwarrelt om mijn leege hoofd
Nu 'k me dompel in het donker nat dat het brandend dorsten dooft
Dan - voldaan - in 't welig water, wiegelend mijn loome lijf,
Komt een gouden rust mijn hart doorgloren, die de zorg verdrijft.
Want, terwijl mijn oogen schouwen, niets dan lucht en zon en zee,
En mijn ziele drinkt de heiligheid van deez' besloten vreê,
Wijkt de wereld met haar zorgen en in 't onaantastbaar licht,
Rijst voor mijn ontroerde blikken, zegenend Gods aangezicht.
LAURA OLIVIER.
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Vader in die oogenblikken....
Vader, in die oogenblikken
Als de wereld verre ligt,
En mijn donk're ziel mag vangen,
't Schijnsel van uw Godlijk licht,
Als het om mij heen zoo stille
En mijn hart ook stille is,
- Daal dan van den hemel neder
Met uw zoet geheimenis.
Geef mij dan uw diêren zegen,
- Vrucht van rijke liefde alleen Die mij steunen zal en sterken
Door dit verder leven heen.
LAURA OLIVIER.
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Doden met verlof.
Roman (Vervolg).
Achtste hoofdstuk.
Midden in den nacht waren grauwe soldaten Marti's cel binnengekomen en hadden
hem overgebracht naar de grote gevangenis, den Strammburg.
Te voet, zonder woorden. Marti had de gangen en trappen van het
universiteitsgebouw langs zich heen zien schemeren bij het flakkerlicht van een rosse
lamp. Het leek er rustig, alsof portalen, muren noch mensen meer weet hadden van
den moord op de gijzelaars. Buiten in de stilte van den zomer-nacht lagen de straten:
leeg en vaalverlaten. Als een duistere, bleke vraag. Zijn gehele overbrenging
geschiedde in een vreemd zwijgen. Geen die wilde inlichten wie last had gegeven
tot dit transport: Schwarz, Gabrilowitsch of een ander.
In den Strammburg scheen Marti niet verwacht te worden. Na geheimzinnige,
langdurige fluistergesprekken werd er een plaats voor hem ingeruimd. Toen hij
eindelik een cel kreeg, rook hij dat die voor hem was leeggemaakt, nog geen vijf
minuten van te voren; een dikke vuile mensenlucht als in loopgraven, drukte tegen
zijn slapen.
Alleen gelaten, legde hij zich bovenop het pasbeslapen bed, zonder zich te
ontkleden. Hij sliep van overspanning en vermoeidheid dadelik in. Maar werd tegen
half zes in den ochtend, verstijfd van kou wakker, kroop onder de gore dekens en
sliep nog door, het hoofd loodzwaar; tot de brutale gevangenisbel hem deed
opschrikken.
Soldaten brachten hem schamel en schraal ontbijt; oorlogsbrood met wat warm
vocht. Langzaam at en dronk hij, en genoot bijna van de stilte rondom; het leek hem
een ogenblik, alsof alle gebeurde
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ontzettingen beschouwd konden worden in een klaar en rustig licht.
Hij moest nu denken hoe het alles geweest was. Verschemering en radeloosheid
in de regeringsgebouwen, aan alle departementen, bleek-gedwongen glimlachtrekken
van alle kameraden om elkaar gerust te stellen. Een stem van binnen of van buiten,
een bevriende stem had gesust: dat 't immers zó hachelik niet stond, dat Sinzheim
wel meer wanhopige ogenblikken doorzwoegd had en er toch altijd weer boven op
was gekomen; dat het vijandelike leger net zo'n moeite - nee, nog groter moeite had met de proviandering als de eigen troepen.
Hij had het geloofd. En dan weer niet geloofd. Toen was de grote desperate
verschuiving naar links gekomen, elk voelde dat men nu leefde bij het uur. Dat was
na den moord op Aloys Rantzau; bij het gerucht van dien ontzettenden slag had
voortwoekerende paniekstemming de koppen heet, de harten kil gemaakt. Door iedere
volksvergadering, door iedere bijeenkomst van den Centralen Raad had de radeloze
orkaan gegierd: schrille stemmen van wanhoopsmoed, maar ook van haat en
wijd-gespalkte wraak tegen de vijanden daarbuiten....; dan tegen hem die ze den
vijand in eigen huis noemden.
Als krankzinnigen hadden de mensen gezocht; gezocht en gezocht naar één die
Sinzheim en de zaak der revolutie redden kon.
Hun laatste hoop hadden ze ten slotte gesteld in hen die àlles durfden, in hen die
voor niets stonden, die voor moord, noch brandstichting, voor foltering, noch voor
het lauwe bloed hunner tegenstanders terugschrikten. Een Gabrilowitsch, een
Hesselmann, een Schwarz, een Thea Schumacher, - zij deinsden voor de extreemste
en strafste konsekwenties niet achterwaarts. De man die alle anderen steeds
onverschrokken gejaagd had naar scherper en steiler taktiek: Werner Seydl, - hij
werd nu op zijn beurt als een schichtig huisdier naar links gehitst, naar de uiterste
linkerhoek, daarheen waar de stroeve wind woei welken hijzelf altoos zo had
aangeprezen. In luttele uren waren zij die heel hun leven zelf geschoven hadden, tot
verschovelingen geworden.
Na de helse salvo's was het vannacht zo stil geworden in de universiteit. Ook later
in den nacht angstigde bij zijn overbrenging de vreemd-gapende stilte, zowel in de
gangen van het gebouw als door de lege straten der beklemde nachtstad. Maar die
rust kon bedriegelik zijn. Straks kon de verschrikking weer opgrommen en losbarsten
over de stad, zou een ruig troepje soldaten zijn celdeur openbreken
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en hem eruit halen, hem trappend, honend, spuwend. Had hij ze gisteren niet horen
schreeuwen en brullen: Tegen de muur! - toen hij zich stelde tussen hen en de
gijzelaars.
Haat en wanhoop, wraakgierig geweld, aangewakkerd door de rauw-wrede manier
waarop de vijandige boeren de rode gevangenen mishandelden, - een gele vervoering
van haat en wanhoop en geweld regeerden Sinzheim. Ze hadden hem naar den
Strammburg gebracht. Waarvoor? Wie had het bevel daartoe gegeven? Eén die zich
in het bizonder op hem wilde wreken? Schwarz? Of was het omgekeerd: éen die hem
wou helpen en hem daarom in alle nachtelike heimelikheid hier naar toe gebracht
had, wèg van de universiteit?
Hoe lang kon dit duren, dit régime van verschrikking, dood en verderf? De
ontzetting, de wilde angst: door hen, door de eigen makkers ter dood gebracht te
worden, klom in hem op. De dood joeg hem geen vrees aan, maar het voorgevoel
dezer helse ironie: door eigen vrienden om het leven gebracht te worden, - dit martelde
zijn borst, zijn keel, kroop op tot in zijn bonzend hoofd. Het belette hem geregeld te
denken. Flarden van gedachten zwierven nu om, slierden dan weer dwars door vuil
en bloed en modder als een gevallen vlag. Van enkele wilde rafels trachtte hij weer
een gedachte te weven, - het knapte af, nog voor het getouw was aangezet.
Scherp en helder zag hij vóór zich: dat een werktuig, gedreven door Gabrilowitsch,
Schwarz, een handjevol lompen-soldaten, geen dag zou kunnen werken; dan eensklaps
verloor hij weer allen gedachtesamenhang en bleef turen, blind turen op de zwakke,
schrale figuur met de wit-puilende angst-ogen van Turn und Taxis. Daar werd hij
voortgesleept door het brute grauw in uniform, voortgesleurd langs trappen en duistere
gangen naar het open gesperde wak van het helle binnenplein.
Hij schrok op. Had hij geslapen, nu alweer, in den ochtend? Had hij gedroomd?
Waren daarom de gedachten weggeglipt uit zijn greep? Hij wilde toch.... hij wilde
toch dènken, scherp en helder denken, hoe lang, neen hoe kort het duurde eer het lot
van Sinzheim bezegeld was.
Zou Thea ook....? Weer doorhuiverde hem een schok. Waar zou Thea zijn? Zou
zij naast Gabrilowitsch en Schwarz.... Ineens, als een vizioen, zag hij haar staan, bij
de exekutie op den binnenhof van de universiteit. Het stond hem voor ogen, schemerig
en toch klaar. Als was hij er zelf gisteren bij geweest. En toch weer niet.
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Zij stond in zwart kleed en slank, naast Bartold Schwarz en met koude ijzeren blik
- de ogen van Seydl - staarde zij naar de nietige, miserable lijven der gijzelaars die
onder de persende hitte werden vastgebonden tegen de muur om te worden
stukgeschoten. Hij zag het alles vóór zich in de loodgrauwe verstrakking der
droomsfeer, maar toch zo duidelik, zó folterend-wáár, alsof hij gisteren mee onder
de toeschouwers had gestaan. Ja, - zo wás Thea. Right or wrong, - my country. Het
vizioen kon waarheid zijn. Zonder te vragen naar rede en beleid, voelde zij instinktief
wat de massa wilde en de wil van de massa was de hare. Eén, geheel één was zij met
het volk: in zijn vreugde, in zijn smart, op zijn weg ten hemel, en bij zijn hellevaart.
Zij kon het volk wakker schudden met haar woorden, het opruien en opzwepen met
haar indringende hoog-opgejaagde stem; maar zij trok zelf mee op en liep vóóraan
als het aankwam op de Daad. Nooit schrikte zij terug voor de gevolgen van eigen
woorden.
Wéer, en even pijnlik-duidelik, dook uit de donker violette lichtkolk zijner gesloten
ogen voor hem op: het zwarte figuurtje van Thea op het bordes, rechtop zich
verstrakkend naast Bartold Schwarz.
Nooit zou Heinrich Marti weten, dat zijn droomgezicht was: de vreemdgekleurde
stylering van gisteren voltrokken werkelikheid; dat Thea zó en waarachtig zó gestaan
had op het bordes van de binnenplaats, naast Schwarz, toen die het vuurbevel gaf.
Weer verhaspelden zich Marti's niet te breidelen gedachten. Weer kneep de grauwe
vrees door vrienden te worden gevoerd in den dood, hem de keel toe. Hij wilde iets
vragen.... vragen aan de cipier.... wat was het ook weer? Hij moest het gauw weten,
want de gevangenbewaarder stond vóór hem. Stond die daar vóór hem? - Neen. Had hij er dan zo even gestaan....?
Hij liet het koortsgloeiende hoofd in de klamme koude handen zinken, hopend zó
verkoeling te krijgen voor de heet-bonzende slapen. Hij wilde zich niet meer
herinneren, wat hij den gevangenbewaarder vragen moest als hij eens kwam. Maar
als een dreinige draaiorgelwijze cirkelde die kleffe gedachte toch telkens en telkens
weer om zijn hoofd heen: wat moet ik hem vragen, hem vragen; wat ook weer vragen?
Hij stond op; liep vijf passen van de muur tot de celdeur. En weer vijf passen terug.
Nog eens en dan nog eens. Vuil waren de wanden, waarin naamletters gekrast waren
en spreuken en obsene
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figuren; hoog boven in de achterwand van de cel het bruine, troosteloze koekoeksraam,
waar het licht doordruilde van een betrokken broeiigen dag. Zo als vandaag zou de
cel wel altijd geweest zijn en zo zou hij altijd blijven; als trage dieren slopen hier de
uren voorbij.
Hij zou den bewaarder vragen hoe het stond in de stad, hoe het stond aan het front
bij Seelisberg....
Ineens scheurde het deemster-licht waarin hij de dingen zag....: als de boeren en
burgerliken eens meester waren in de stad.... als Sinzheim eens òm was....?
Doch hij wierp deze gedachte weer weg, als waardeloos. Dan had hij van nacht
of van morgen buiten het geschut of ten minste geweervuur moeten horen. De
gevangenis lag aan den rand van de stad in roezige volkswijk: eindeloze rijen van
huurkazernes aan drukbesloofde straten. Als er ergens in de stad gestreden werd om
de macht, dan zou het in dàt kwartier zijn. De geruchten, hoewel verdoofd, zouden
hem hebben bereikt.
Hij zocht zijn horloge: bij half twaalf in den morgen was 't.
En aldoor, aldoor die ongewone, die gespannen stilte in de stad. En suizing,
korzelige suizing hier in de cel, waarin opdoken: figuren, beelden, gestalten. Het
gelaat van Werner Seydl doemde op uit de nu bruine, dan violette kolk zijner dichte,
schroeiende ogen.
Zou die met Bartold Schwarz tot het krankzinnige einde toe doorgaan, ook al
bracht dat einde de wild-wanhopige verdwazing, het va-banque-spel van Sinzheim?
Zou hij zich tegenover Schwarz, gesteld hebben? Waarmee? Hij had geen troepen,
de kommandant van de stad, de volkskommissaris van defensie. Hij had geen troepen.
Schwarz had ze wel!
Marti aarzelde. Als hij dacht aan dien man met zijn dromerig-strak-fanatieke ogen,
hoog in de kassen, kon hij tot geen klaarheid komen. Hij trachtte zich Seydl voor te
stellen zo als hij hem het laatst gezien had: de dag toen allen in het regeringsgebouw
de dreiging begonnen te voorvoelen die er van Schwarz en zijn bende uitging. Die
dag, - was dat.... gisteren? Met de grootste moeite kon Marti zijn verdoving opwerken
tot het besef, dat dit werkelik pas gisteren was geweest. Maar nu zag hij ook weer
opeens, - als onder 't schampere licht van een schijnwerper op het toneel, - Seydl's
trekken vóor zich, die dien dag bleker nog verstroefden dan ooit hem heugde.
Seydl's overwicht was meer en meer verbleekt tot schijn.
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De moe-verglaasde ogen die Marti aanglotsten uit de witgezwollen kassen, zeiden
het duidelik genoeg. En wat Seydl verder achter zijn strakke masker verzweeg, Hellmuth had het tot Marti als vriend tot vriend gezegd: wie zich ooit opwierp als
kampioen van dit adellike schuim, zou zelf zijn kop niet zeker zijn. Hellmuth had
Marti gewaarschuwd.
Was dat dus het rechte? Omzichtig uit den weg gaan als er onrecht en gruwelen
en verwilderde wreedheid geschiedde?
‘Dat tuig heeft ònze lui nog heel wat ergers aangedaan!’ hoeveel maal had hij dat
de laatste dagen al niet moeten horen.
Hij wist daar niets tegenover te stellen, niets snedigs, niets verstandigs. Hij had
enkel daartegenover zijn povere vage bewustzijn, donkere drang naar licht diep in
hem, die 't ànders zei. Maar geen die begrijpend hem in de ogen zag, als hij die
uitzegde. Seydl, vooral ook Hellmuth, - waren zij dan geen eerlike kameraden? Hoe
kwam het dan dat zij dit niet gevoeld hadden zo als hij? Haatte hij wellicht niet
genoeg, kon hij dan niet fel genoeg haten?
Een wrange smaak had die vraag. Zo ging het altijd bij verder doordenken: dan
speelde hij zelf de mooie rol en de anderen bleven daar beneden!
Natuurlik was de waarheid net omgekeerd, natuurlik was hij in zijn hart gebleven
de jongen, het grote kind met het bruine krulhaar waarvan de spiegel hem vertelde.
Hellmuth was een man, gehard door het leven; Seydl was een man wiens haat
misschien sterker was dan zijn liefde, maar toch éen die meevoelde met ongelukkigen.
Was het niet beter om - als Seydl - het meelij met die gijzelaars niet zó ver te trekken,
zo dwaas-vér, dat eigen leven ermee op het spel kwam te staan?
Bah! Hij vond zichzelf een klagelike onwijze, een onnozele hals, die niet begreep
dat oorlog oorlog was, een kind dat niet eens wist, dat er in deze dagen maar één
keus was, maar één: slachten of geslacht worden.
‘O, maar ik ben veel liever de gehangene dan de beul,’ klonk opeens de
zacht-dringende stem van Gertrud Faucherre door zijn denken heen.
Hij schrok. Als die stem gelijk had, dan zat hij in deze cel als slachtoffer,
onrechtvaardig. Dan was het proletariaat van Sinzheim de beul, datzelfde proletariaat
waarvoor hij had gewerkt maanden en maanden lang, iederen dag, menigen avond
tot diep in den nacht....
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Het luik ging open met raspend geluid, het karige gevangenismaal werd erdoor
geschoven, het luik klapte weer neer, nijdige klap in de verraste, kaalmurige cel. Op
het email van het witte bord las Marti met zwarte letters: ¼ uur; en begreep daaruit
dat het bord na een kwartier weer leeg aan het luik moest staan.
Als de bewaarder nu terug kwam, zou hij dan hem kunnen vragen, hoe het stond
in de stad, wat er gebeurd was aan het front?
Hij at de warme gevangeniskost zonder trek; hij kon nog niet eten. Hoe zou het
zijn in Sinzheim? Dat was van hoger belang dan eigen lot. Hoe naar en kleinzielig,
zo lang te mijmeren over eigen leed en strijd. Wat deed eigen hartenood er toe! Als
Sinzheim maar gered kon worden. Hij hoorde geen schieten, alles was stil daarbuiten.
Zelfs de eeuwige stem van het frontkanon klonk niet meer tot de stad door. Misschien
was het kanon hier niet te horen. Of zou er wapenstilstand zijn gesloten?
Heden of morgen zouden de boeren en de burgerliken de stad wel gaan beschieten.
Een laatste wrevelmoedige tegenkanting, - dan kwam de val....
Verslapt, willoos door de ontroeringen der laatste dagen, begon Marti toch weer
de gebeurtenissen op zichzelf te betrekken. Wat was beter voor hem: een
voortwoekeren van de razende, al-vernietigende terreur van Schwarz, Hesselmann,
Gabrilowitsch? Of de val van Sinzheim?
O, de wanhoop, de ellende van deze vragen! Waar was dan toch de kracht, de durf
der eerste dagen? Waar de nauw te breidelen onstuimigheid, waarmee hij naar
Sinzheim getrokken was en het eerste 't beste werk had aangepakt, dat hij daar te
doen vond? Hij verachtte en verfoeide zichzelf om de vraag die hij gesteld had naar
eigen baat of schâ bij den gang van zaken in Sinzheim. Alles was immers beter dan
de val van de raden-republiek; ook deze bezeten Als windkolking van willoze
opgejaagde bladeren zou een episode zijn. Sinzheim nu ook dit eens te boven kwam...
eens n i e t ten onder ging...
Eer Marti het wist had de man het etensbord weggehaald, het luik opgeschraapt
en weer neergeklapt. Nu zou hij pas terugkomen tegen het avondeten.
Den middag bracht Marti door: dommelend op de ruighouten stoel,
voorover-knikkend het moewe, hete hoofd, - wakker geschokt dan weer; verbijsterd
tuurde hij dan, wáár terwereld hij beland was. Toch bracht de lichte slaap hem enige
rust. Vóór het donker was
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in de cel, schreef hij met potlood op een papier: ‘Ik verzoek verhoord te worden of
in vrijheid gesteld om mee te kunnen strijden bij de verdediging van het revolutionaire
Sinzheim.’
Zo gingen twee dagen voorbij. Het was de derde dag van Marti's gevangenschap,
een druilig-versintelde dag, waarop het licht maar spaarzaam wilde vallen door het
vaalbruine koekoeksraam. Op het briefje was geen antwoord gekomen. Maar tegen
den avend van den derden dag, kwam een andere bewaker dan gewoonlik de cel
binnen om de emmer met vuil weg te halen; en Marti vroeg waarom hij niets hoorde
van het verzoek dat hij had geschreven.
‘Wat voor verzoek?’ zei de man traag. ‘Weet van geen verzoek af.’
Hij bleef midden in de cel staan. Marti zag zijn niet onvriendelik, maar bizonder
dom gezicht, en nam zich voor hem de eenvoudige dingen waar 't om ging een paar
maal te verduideliken.
‘Van wanneer is dat dan?’ sloomde weer de vraag.
En toen Marti hem zei dat het verzoek reeds twee dagen geleden was ingediend,
antwoordde de bewaarder dat hij toen nog niet in Sinzheim was. Hij was gisterochtend
hierheen gekomen met het leger, en omdat hij tot de oudere manschappen hoorde en
last had van rumatiek, was hij maar dadelik aangesteld tot gevangebewaarder.
‘Is Sinzheim dan....?’
De bewaarder verzekerde traag en met een dommig-boers hoofd-knikkelen dat de
roden niet meer de macht hadden in Sinzheim. Het leger van Trautwein had zich
overgegeven, Graaf Bermondt was aan het hoofd van zijn troepen de stad binnen
gerukt.
Onbewogen, in langzame sleur van alledaags werk, was de bewaker weggesjokt,
heel voorzichtig had hij de celdeur achter zich toegegrendeld.
Heinrich Marti was weer alleen. Maar nooit nog had hij zich zó alleen gevoeld als
op dat ogenblik. De verlatenheid aan boord van het schip dat hem naar Europa had
gebracht, was luttel bij dit jammerlik gevoel van vereenzaming. Nu pas besefte hij,
dat enkel zijn opgejaagd en dolend verstand de mogelikheid voorzien had, hier in de
cel Sinzheims val te beleven; zijn onderbewust voelen had deze gebeurlikheid aldoor
weer naar beneden gedwongen en daar verknepen.
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Buiten hem om, over zijn lot heen, hadden zich de gebeurtenissen voltrokken. Hij
wist het: hij was wat wáárd geweest in het rode bewind van Sinzheim. Niets is zo
kwellend, zó beschamend en vernederend voor éen die zijn waarde kent, dan het
plotselinge bewustzijn dat hij, een waardeloos voorwerp, wordt vergeten en
achtergelaten; in onverschillig zwijgen wordt overgedaan van het éne régime aan
het andere.
Waren zijn kameraden zó harteloos-wraakzuchtig geweest hem willens en wetens
over te laten aan de genade van den vijand? Neen, zo was het niet eens. Hij wenste
haast dat het wèl zo ware. Dàt te dragen zou hem nog lichter zijn gevallen dan deze
wrang-geperste, bijtende waarheid: dat hij eenvoudig veronachtzaamd was.
Verwaarloosd gelijk een huisdier dat men vergeet voedsel te geven; en dat volgende
bewoners op 't geluid af terugvinden, omdat 't daar zit te klagen, ergens in een donkere
hoek van den kelder.
Hij was niet de verstotene uit een kring van licht, niet de verslagene na harden
strijd waarin hij de banier had gezwaaid boven tienduizenden, - hij was maar het
onding, het zielloze meubel, dat door de kampeerders was achtergelaten omdat het
hun meer last dan gemak gaf. Hij was goed genoeg geweest om hen te dienen toen
de wagen tegen de steile helling op moest; nu alles spaak gelopen was, vluchtten zij
naar alle kanten, lieten hen die hun schouders onder het werk hadden gezet over aan
de genade der nieuwe heren.
De genade dier nieuwe meesters van Sinzheim, - zo dacht hij bitter - hoe zou die
er uitzien? Wat voor goeds viel er voor hem te verwachten van de rijken wier
bezittingen waren verbeurd verklaard, van de boeren wier landen en akkers waren
geteisterd en verwoest door den burgeroorlog?
Lang doolden zijn gedachten rond in dienzelfden cirkel welks onzichtbaar
middelpunt eigen lot was en eigen leed. Het luttele daglicht was ineengeschrompeld
tot schemering. Dan was de trieste schemer van de cel verscheurd door het elektries
licht, opketsend in alle vertrekken tegelijk. In een strakke marteling van realiteit
lagen de gevangenis-voorwerpen om hem heen, koudgestrekt daarachter de celmuren
die inraamden de ijzeren deur met tralieluik en spionnagegat. Van buiten, van de
straat, had hij door muren verdoofde muziek gehoord van een voorbijtrekkende troep
soldaten. Hij had gevoeld, dat het de troepen van het witte leger waren, het leger van
Bermondt, dat gisteren in triomf Sinzheim was binnengetrokken. Even later
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drongen klaarder de tonen der muziek tot hem door: het was niet meer de
Internationale die daar klonk; het was weer de oude Sinzheimer hymne met zijn
pralerige slot-fanfares. Ineens was het toen afgeknapt. Als in 'n droom. De troep was
zeker den hoek van eenstraat omgezwenkt.
Het gerucht van buiten had Marti uit de bevangenheid van den eenderen lichtlozen
gedachtenkring weggehaald. Hij dacht aan Sinzheim, hij dacht met knagende smart
aan den ondergang der stad en aan de genadeslag die het wereldwerk der revolutie
was toegebracht door dezen nederlaag. De rijkshoofdstad zou de schone rol spelen:
de quasi-revolutionairen, de meerderheidsbroeders in die stad en in vele andere steden
zouden wijs en verstandig glimlachen. Zij hadden het immers wel geweten: Geweld
en extremisme waren niet de ware middelen tot bevrijding, en in hun wijsheid en
goedertierenheid - zo smaalden Marti's gedachten - zouden zij de bloedigste gruwelen
der witte terreur probeeren te verhoeden. En de anderen, hun regeringsvrienden,
zouden zich aan hun smeekbeden storen, - misschien ook niet storen. Al naar hun
muts stond.
Vandaag zou het nieuwe bewind wel een geurige proklamatie het luchtruim in
sturen, een verklaring vol leugens en halve waarheden: orde en veiligheid, demokraties
bestuur steunende op de gehele natie, goede verstandhouding met den voormaligen
buitenlandsen vijand, handhaving der wapenstilstandsbepalingen, eervolle vrede....
hij kon die voorspiegelingen al dromen.
Het vonnis over de raden-republiek was geveld. Bermondt, als bevrijder begroet
door alle verburgerlikte geesten, ging zijn ijzeren hak planten op alle verzet, dat in
de eerste maanden en jaren zou willen kiemen in de proletariërs-buurten van Sinzheim.
De zweep zouden hij en de zijnen leggen over al de overwonnenen, nog vóór zij 't
wàgen zouden te steigeren in het gareel. En de leiders? Wat zou er van zijn kameraden
worden? Hoe dikwels had Alex Sturm's galgenhumor het niet gezegd: ‘Dan is het:
Over de kling met de hele grijpbare Intelligenzia!’
De laffen waren zeker al gevlucht: een Lilienfeld, een Flavio Gsell, Schmidt, Rau,
Mendelsohn, Gerhard en Fanny Rüchter en zo vele anderen. Zij waren spoorloos
verdwenen: de meesten acht dagen geleden al. Maar de anderen?
Thea.... Bartold Schwarz....? Hun kans om te vluchten was verkeken. Toch zouden
ook zij de wijk nemen als zij de gelegenheid schoon zagen. Lafheid? Neen, - dat was
het bij hèn toch stellig
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niet. In het verre Oosten zouden zij straks weer op de bres staan, in dienst van dat
grote, ontzaglike leger dat tegen de burgerlike avonturiergeneraals vocht. Of zij
zouden in de verborgenheden van Weenen, Berlijn of Rome hun geheime propaganda
voeren. Hun dood en hun vrijbuitersleven waren gewijd aan de wereldomwenteling.
En onwillekeurig moest hij wéér denken aan het woord van Aloys Rantzau: Doden
met verlof....
Dan, als een zee die terugebt naar haar oude beperkte bed, kromp weer Marti's
denken saam tot eigen lot; en terwijl hij daarover moe en traag-begrijpend doorsufte,
waarschuwde hem opeens het uitknippen van één der gloeilampen dat het nacht werd.
Over zeven minuten was het negen uur en zou ook de twede gloeilamp gedoofd
worden; daarnà hing er enkel nog een flauw schijnsel in de cel dat van de korridor
af door de ijzeren mazen en het matglas van het luikje sijpelde.
Toen Heinrich Marti tien dagen in de gevangenis had doorgebracht, vertelde hem de
trage, boerse cipier op zekeren morgen, dat hij vandaag zou worden verhoord.
Om één uur verscheen hij weer, vergezeld van twee soldaten. Zij geleidden Marti
zwijgend uit cel 253 langs grauwe troosteloze gangen, die flauw gebogen waren,
want de Strammburg was in koepelvorm gebouwd. Marti's cel lag op de twede
verdieping. Het duurde lang eer hij alle korridors en trappen afgelopen was; op-lichtte
een hoek van de binnenplaats met een brok wolkenhemel erboven. Dien binnenhof
dienden zij over te steken; maar even vóór hij tussen zijn geleiders naar buiten trad,
zagen twee ogen vreemd glanzend hem aan.... Hij zag een jongen man in de kleedij
van gevangenbewaarder, iemand wiens ogen hem toelachten met iets van spot erin;
éen bij wien Marti het hinderlik gevoel had, dat hij hem niet herkende, maar de ander
hèm blijkbaar wèl. Eerst dienzelfden avond, terug in zijn cel, flitste Marti te binnen:
dat het de ogen geweest waren van Mario Delaval, den schildwacht uit het
universiteitsgebouw.
Aan den overkant van de binnenplaats verrees de nieuwe vleugel, waarin het
rechtsgebouw was gevestigd. Na ook hier lange, starre gangen te hebben doorgelopen,
langs zittingszalen van de strafrechtbank, bereikten zij een deur met het opschrift:
Bureau van den Rechter van instruktie Bockel.
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Marti werd daar binnengevoerd, een werkkamer-atmosfeer omgleed hem. Hij moest
plaats nemen tegenover een vijftiger: gladgeschoren gezicht onder zilvergrijzend
hoofdhaar, fijn-ingeplant op den hogen schedel. Een groot schrijfbureau scheidde
hem van dezen rechter van instruktie. Zolang de kleine man gebogen zat over de
dokumenten daar vóór hem op de met groen laken beklede tafel, maakte hij een
anderen, een aangenamer indruk dan toen hij opkijkend, een kleine gouden lorgnet
opzette; toen kreeg het gezicht opeens uitdrukking van bekrompen wijsheid. Aan
een tafeltje rechts van rechter Bockel, zat een spichtige, jonge man achter een
schrijfmachine, die tijdens het verhoor stenografiese aantekeningen maakte.
De soldaten verwijderden zich zodra zij Marti gebracht hadden naar de stoel
tegenover de groene tafel. Nadat de rechter van instruktie Marti even door zijn lorgnet
had opgenomen, boog hij zich weer naar zijn akten en papieren. Verscheidene minuten
lang bleef hij zo voorovergebogen zitten, alsof er geen ander ter wereld bestond dan
hij zelf. Marti bemerkte, dat hij van zijn plaats af door het hoge venster naar het
straatleven beneden kon zien. Het raam keek uit op de bruine, langgerekte, asfaltbaan
der Altorfer Strasse, maar hij kon van deze vuile brede volkswijkstraat enkel het
vervolg en het verschiet zien; niet het brok straat steil-beneden hem; het verschiet,
verloor zich in stof en pruilende stadssmook, tussen de kazernehuizen, daar waar de
Altorferstrasse uitmondde op het Germaniaplein.
Marti tuurde naar het ochtend-straatleven, in gespannen wachting op den
klein-gewichtigen man die hij daar aan gene zijde van de groene tafel wist. Het
nuchterde bij hem door, hoe gewoon, hoe alledaags het leven daarbuiten eruit zag;
het zei hem zo niets over den geest in de stad. De trems reden, een enkele vrachtauto
languitloeiend, schodderde voorbij. Heel het gebeuren leek zonder inhoud, zonder
wezen. In het hartje van de stad zou hij iets hebben gezien, iets hebben gevoeld, dat
ànders was of dat 't zelfde was als onder het Rantzau-bewind. De Altorferstrasse
zweeg verveeld en vervaald; toonde een gelaat: noch gelovig noch ongelovig. Tegelijk
dacht hij na over de vragen die de rechter van instruktie hem straks zou stellen; ook
over de antwoorden die hij zou geven. Hij deed dit uit louter nieuwsgierigheid, niet
uit behoefte iets te verbergen of te verbloemen.
Hij dacht aan beide dingen tegelijk: aan de tergende nietszeggendheid van de straat
daar beneden en aan de pose van belangrijk zwijgen
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die de in dokumenten verdiept-schijnende ambtenaar daar tegenover hem aannam.
Opeens hief deze het hoofd en begon te vragen naar Marti's identiteit, leeftijd,
nationaliteit, beroep. Marti antwoordde, maar stelde toen kort-beslist de wedervraag:
van welk feit hij beschuldigd was. De ander zeide dat Marti zich in voorlopige
hechtenis bevond onder beschuldiging van hoogverraad.
Dan zette de ambtenaar zijn verhoor voort met een serie vragen over de leden der
revolutionaire regering: Rantzau, Forster, Flavio Gsell, Seidl, Alex Sturm; over den
loop der vergaderingen, de meningen der volkskommissarissen voor zover daarin
hun politieke nuancering bleek, over hun onderlinge verhouding. Op deze vragen
antwoordde Marti met veel voorbehoud, nu en dan zelfs lichtonwillig en korzelig.
Hij had op deze soort van vragen niet gerekend en hij voelde sterker en sterker de
onlust in zich opstaan zijn kameraden te benadelen, - ook al waren dan wellicht velen
hunner al uitgeweken en de grens over. Voor den man daar tegenover hem, wiens
wipneus met den gouden lorgnet eigenwijs geplant stond in het gladgeschoren gezicht
en die - het hoofd meest wat achterover - 't doorgaans vermeed Marti aan te kijken,
scheen diens terughoudenheid een reden te zijn om over dit onderwerp steeds verder
en dieper door te vragen. Daarna liep het verhoor langen tijd over Hellmuth, over
Thea Schumacher, Gertrud Faucherre, Schwarz en die mannen in de universiteit
welke Schwarz en Hesselmann tot het laatste toe trouw waren gebleven.
De rechter scheen te weten dat Marti op den dag van den gijzelmoord in de
universiteit was geweest en hij trachtte nu langs alle wegen tot de wetenschap te
komen, wie het bevel had uitgevaardigd tot het fusileren van Turn und Taxis en de
andere adellike gevangenen. Hij scheen Marti niet te geloven toen deze vertelde, dat
hij de adellike gijzelaars nooit had gezien of gesproken; op Marti's ontkenning, liet
hij twee, drie vragen volgen die alle ontsprongen uit de veronderstelling dat Marti
de gijzelaars wèl had gekend. Op iedere uitval volgde de afweer: Marti's antwoord,
dat hij Turn und Taxis noch een der anderen had gekend. Op de eindelike vraag,
waarom Marti zich dan moeite had gegeven den graaf te verlossen toen deze naar
de plaats der terechtstelling werd gesleept, antwoordde hij kort dat hij niet hield van
nodeloze wreedheden.
De septiese glimlach die toen voor 't eerst schimde over de dom-
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eigenwijze rechterskop, verankerde bij Marti het gevoel, dat deze man alle
vooroordelen van zijn afstamming en opvoeding als een natuurlike ballast met zich
mee droeg langs de gemakkelike banen van een effen bestaan; nooit was het besef
bij hem opgekomen dat ook een leven met andere perspektieven mogelik was.
Verhoord te worden door dezen rechter van instruktie beduidde: kalme, zelfingenomen
veroordeling tot iedere straf, ook de meest barbaarse, welke een beschimmeld geslacht
van juristen als rechtvaardig voor anderen en als doelmatig voor anderen waardeerde,
reeds van de jaren hunner akademiese opleiding af.
Het gaf Heinrich Marti een stille in weken niet gevoelde bevrediging, tegenover
dezen man alles te hebben nagelaten om de eigen rol in den Sinzheimer strijd anders
voor te stellen, dan waarheid was geweest; hij achtte dit beneden zich. Maar ook
zouden op de muur van officiële korrektheid die dezen ambtenaar omgaf, die pogingen
zijn afgestuit. Tegelijk bedacht hij dat de rechter eigenlik over zijn eigen doen en
laten weinig had gevraagd. Doch de heer Bockel scheen deze vragenserie tot het
laatst bewaard te hebben. Nauweliks was deze gedachte bij Marti doorgebroken, of
de ondervrager dreef zijn instruktie dien kant uit.
Toen de rechter genoeg had verhoord, ging de spichtige man bedaard zijn stenogram
uitwerken; het tikgeluid der schrijfmachine viel als een hagel in het hoge vertrek.
Het duurde nog langer dan het verhoor zelf. De rechter plonsde zich weer in de akten
en dokumenten. Marti zat op zijn stoel, het éne kwartier na het andere, turend naar
beneden waar langs de asfaltstraat de hoge gevellijnen der grijze huizen begonnen
weg te schuiven in den allereersten avondschemer; in de verte hoorde hij een torenklok
slaan: hij herkende den Sankt Sebastian aan zijn kille klokslag. Zes uur in den avond.
Zijn verhoor had dus vijf uren geduurd, - moest hij denken.
Met licht Sinzheimer-kleinburgerlik accent las dan de sekretaris het verhoor voor;
rechter Bockel verzocht Marti het stuk te ondertekenen, drukte op het knopje van de
tafelbel.
Twee soldaten brachten hem terug over de dorre binnenplaats, langs de lange
gangen naar zijn cel, nummer 253.
Weinig, als gold het een zaak die buiten hem lag, dacht Marti meer over dat
instruktieverhoor bij den rechter na. Wel krinkelde telkens op in den somberen vijver
van zijn denken, de herinnering
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aan de plotselinge ontmoeting met Delaval op den hoek van den korridor en de
binnenplaats.
Het leek iets onmogeliks, een flitsing uit een sensatiefilm. Was het wel Mario
Delaval geweest? De man glimlachte hem toe, de jongeman met zijn glad-gepolitoerde
bruine ogen.... Het was dus wèl Delaval. Maar hoe kwam die hier, en dan nog wel
als cipier in den Strammburg?
Weken gingen heen, maanden gingen voorbij zonder dat Heinrich Marti omtrent
zijn zaak rechtstreeks iets hoorde. Hij had zich bij zijn verhoor erover beklaagd, dat
hij geen lektuur in zijn gevangenschap kreeg, geen gelegenheid tot schrijven had,
geen bezoeken mocht ontvangen. Twee dagen daarna kwam hierin verandering. De
dommige bewaarder deelde hem mee, dat het verbod tot ontvangen van bezoek
gehandhaafd bleef, maar dat hij een maal per week mocht schrijven en zo veel brieven
kon ontvangen als hij wilde; ook was hem toegestaan geregeld een dagblad te lezen.
Van het schrijfverlof maakte hij gebruik om zijn ouders, door de berichten der
dagbladen verontrust, te melden wat er was gebeurd. Aan de tweede gunst, het
mogen-ontvangen van brieven, had hij in het geheel niets. Nog steeds lijdend aan
zwaarmoedigheid stemde hem dit mistroostig. Hij maakte eruit op, dat geen der
kameraden hem nog gedacht. Hij troostte zich dan weer: velen waren uitgeweken en
de overigen durfden niet schrijven. Toen hij enkele dagen geregeld een dagblad had
ontvangen, wist hij dat deze troost waarheid bevatte: Een felle geest van
wraakgierigheid streek over Sinzheim.
Stuk voor stuk werd Marti de waarheid omtrent het nieuwe Sinzheim bijgebracht.
De nieuwe regering had alle dagbladen verboden: slechts één krant, háár dagblad,
haar orgaan mocht verschijnen. Het recht van vergadering was - naar het heette:
voorlopig - geschorst. Dageliks werden buitenlandse kameraden in hechtenis genomen
of over de grens gezet. De politieke verenigingen en vakverenigingen van Sinzheimer
arbeiders werden ontbonden, hun voormannen bij honderden in de gevangenis
geworpen, onder beschuldiging van hoogverraad en medeplichtigheid aan
hoogverraad. Snel als een triomfwimpel zwaaide het nieuwe ministerie de nationale
zweep. Het volk was, klein en vernederd, weer opgeslokt door zijn donkere
rattenholen, het was teruggejaagd en teruggesard naar zijn oude, koude woningen in
droefgeestige zijstraten en schorre stegen en sloppen in het Noorden en in de eindeloze
grauwe kermende
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woonkazernes bij de Altorferstrasse en achter de Germaniaplatz. Honger en geweld,
stervende schrik en zwarte ondervoeding doorgromden Sinzheim, zo als ze - vier en
een half jaar lang - onder dreiging van den rinkelenden sabel stad en land doorsidderd
hadden: gedurende den oorlog.
Toen de gevangenissen tot berstens toe gevuld waren met nieuwe misdadigers, en
de wraak stelde zich nog steeds geen palen, besloten de nieuwe heersers
krijgsgevangenkampen uit den oorlogstijd in te richten tot koncentratiekampen voor
verdere arrestanten. Honderden arbeiders werden bijeengedreven binnen de hoge
prikkel-draadomheiningen bij Harmesbach waar, als geworpen buiten de kom van
het dorp, vuil-bruine barakken hun ellende uitsnikten onder egalen asgrauwen
najaars-hemel. De berechting geschiedde daar sneller dan in de stad: korte processen
van veertig of vijftig beschuldigde mannen en vrouwen tegelijk, werden nog
denzelfden dag met een uitspraak afgesloten; vonnis dat voor de vijf of zes
hoofdschuldigen de Dood inhield, voor de overigen genadige vrijheidsberoving gelijk Marti's dagblad het grimmig noemde - van tien tot twintig jaren.
Door de krant kwam Marti ook te weten, dat Hellmuth en Gertrud Faucherre
gearresteerd waren en dat voor de aanhouding van Hesselmann, Gabrilowitsch, Thea
Schumacher en Schwarz door de nieuwe regering een hoge geldpremie was uitgeloofd.
Die vier hoorden dus tot de voortvluchtigen; waarschijnlik trachtten zij naar de
oostgrens van het Rijk te komen waar een nieuw leven van dienende ijver en
propaganda hen toewenkte. Marti las, herlas het bericht over Gertrud Faucherre, en
voelde het hart bonzen in de keel.
‘Zij.... ook....’ stamelde hij, en bleef turen op het korte berichtje, dat door den
redakteur van het blad met een paar regels die dropen van vettig leedvermaak werd
toegelicht.
Zij ook. En meteen vlamde in het donker van zijn hoofd de vraag: Zou Gertrud
hier, in dezelfde gevangenis....?
Telkens probeerde hij in de nu komende dagen die vraag van zich af te schuiven.
Wat deed het er ook toe, of zij in deze gevangenis was gesloten of in een andere. Er
was een mannen- en een vrouwenafdeling als in iedere gevangenis. Zij zou cellulair
zijn opgesloten evenals hijzelf en van enig schriftelik of mondeling kontakt kon toch
geen sprake zijn. Hij liep de cel op en neer: zes passen heen, zes passen terug, die
klonken hol en kil en suisden licht nog na tussen
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de gekerfde en bevuilde muren van den kerker. Dan ging hij weer zitten op de houten
kruk aan de klaptafel en probeerde zijn aandacht te spannen over het stramien van
Saint-Simon en Comte's geschriften, waarvan hij tot zijn verwondering oudere
drukken in de gevangenisboekerij had ontdekt.
Den volgenden morgen kwam de gevangenbewaarder de cel binnen op den
gewonen tijd. Marti keek niet op. Het leek hem toe of de boer hoe langer hoe dommer,
hoe langer hoe suffer werd. De laatste dagen probeerde hij maar niet meer een praatje
met hem te maken. Onder het lezen voelde hij ineens dat de man stil bij zijn tafeltje
was blijven staan. Verwonderd keek hij op, - zag een àndere bewaarder dan de
gewone....
Marti sprong op van zijn stoel.
‘Ssst! - Ik kan even hier blijven, maar toch maar heel kort.’
‘Hoe bent u....’
‘Ssst!’ Schichtig keken Mario Delaval's bruinglanzende ogen even naar de celdeur,
die hij achter zich had gesloten. ‘De zaak was verloren. Niemand kent mij hier in
Sinzheim, ik was hier nog maar zo kort: toen heb ik mij bij den Strammburg verhuurd,
zodra de boeren hier de baas werden.’
Hij sprak op gejaagden fluistertoon. Telkens keek hij om naar het spionnengat van
de deur.
‘Er was niets anders open. Vluchten lukte niet. Bijna betrapt. Toen heb ik deze
baan maar aangenomen. Waarom ook niet? Dit of wat anders. Ik moest toch eten!’
Delaval's slanke, haast vrouwelike hand, die vreemd afstak bij de grove mouw
van den cipiersuniform, legde hij plotseling vrijpostig op Marti's schouder, terwijl
de valse glans van de donkerbruine bella donna-ogen Marti toeschitterde:
‘Fijn toeval, vrind,’ fluisterde hij, ‘dat we elkaar terugvinden. Hadden wij geen
van tweeën gedacht. Maar voorzichtig, hoor! Want als ze mij snappen....’
‘Blijft u dan bij deze cellen?’
Marti kon er niet toekomen, deze man anders dan met u aan te spreken. Vooral
bij de dadelike fyzieke aanraking in dit korte ogenblik al, kartelde afkeer in hem op.
Maar hij zette zich schrap tegen dit gevoel, in begeerte te weten wat er buiten zijn
cel voorviel.
‘Ik blijf hier vier dagen. Misschien langer. Die kaffer is met verlof naar zijn
boerendorp. Ik zal veel bij je zien te komen, Heinrich.
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Maar 't is natuurlik oppassen; de hoofdcontroleur is een schoft van 'n vent. Hij loert
op me. - Saluut,’ liet hij er fluisterend-gejaagd op volgen. En haastte zich weg.
‘Wie zijn hier nog meer?’ siste Marti hem nog achterna.
Delaval had reeds bijna de deur achter zich toegetrokken. Hij keek vluchtig naar
buiten: links en naar rechts de corridor af; hij had Marti's vraag verstaan, stak nog
even zijn gezicht met het zinnelik-wijnrode kleurtje naar binnen en antwoordde zacht:
‘Hellmuth zit in Harmesbach. Hesselmann en Meierhofer hier. Gsell, Brandt,
Stieler, Jablenski, Kayssler, Faucherre ook hier. En nog anderen. Maar de meesten
in Harmesbach.’
‘Gertrud Faucherre?’
De kerkerdeur dreunde dicht. Marti zat weer alleen.
Een wonderlik, een haast blij gevoel kwam hem doortintelen. Het weten dat anderen
met wie hij te zamen gewerkt had voor Sinzheim in zijn omgeving waren, beroerde
hem warmer dan hij ooit had vermoed. En Faucherre.... dat kon niemand anders zijn
dan zij; dat was Gertrud Faucherre.
Het bezoek van Delaval had hem zó overvallen; hem schoten nu allerhande vragen
te binnen, die hij had willen stellen. Hij haastte zich die vragen te beramen voor een
volgende keer, zodra Delaval weer in zijn cel zou komen. Een brief! - als een hert
zo sprong ineens vooruit deze gedachte. Hij zou hem vragen haar enkele regels te
bezorgen; misschien....
Zou het kunnen? Was het mogelik Gertrud Faucherre te laten weten dat hij binnen
deze zelfde Strammburgmuren zat?
Maar.... waarom eigenlik? zo wierp mistroostigheid tegen. Wat zou haar dat kunnen
schelen? Zij kon vermoeden dat ook hij in de kerker was gesloten, net als zo vele
anderen. Dat telde zij nauweliks. Eén meer of minder.... op 't ogenblik waren er
duizenden overweldigd, honderden en honderden onschadelik gemaakt: gefusileerd
of de gevangenis in. Zijn kleine lot ging eenvoudig onder in het grotere noodlot van
het Sinzheimer proletariaat: flauw golfje in de zeeën van vernedering. Zag niet zó
de wereld eruit voor háár vèrschouwende ogen?
Maar hij wilde haar zeggen, hoe hij, met háár woorden in het hart, gehandeld had;
hoe zij het was die opnieuw in hem had losgemaakt: een diepere menselike warmte,
en hoe haar beeld hem had kracht gegeven tussenbeiden te komen bij het gruwelik
bedrijf
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in de universiteit. Niet de vijand, niet de nieuwe heersers hadden hem vastgeklonken
om straks hun wraak op hem uit te vieren. De kameraden zèlf stieten hem uit en
vergaten hem in het bittere uur van den nood....
Telkens, telkens - betrapte hij zich zelf - trad die stekende gedachte hem weer
tegen. Dit deed feller zeer dan al het andere....
Ach, maar waarom dit te schrijven aan haar? Zou 't haar berouwen zó tot hem
gesproken te hebben? Hem berouwde het niet zo gehandeld te hebben, zó en niet
anders. Zij mocht hem niet misverstaan: hij moest wel heel helder doen blijken dat
generlei klein verwijt zich had ingevreten in zijn denken aan haar. Maar waarom
wou hij haar dan schrijven....? Waarom?
Hij dacht in deze dagen lang na over zijn gehele Sinzheimer tijd.
Een besef, een donker besef mengde zich vertroebelend in zijn geest; als een
droevig spooksel zag hij het staan voor zijn vermoeide ogen: eerst vaag, allengs
duideliker. Hij begon voor 't eerst te begrijpen, dat de reden van zijn succes in
Sinzheim - waar hij innerlik zo fier op was geweest - te zoeken was in nuchtere, gure
feiten; hij kende wat boekhouden, wat vreemde talen; hij kon een brief schrijven. De
droge, elementaire kennis, geleerd op de handelsschool in Sankt-Gallen, later
toegepast onder de schroffe leiding van den zakenploert Richard Kufferath in
Soerabaja, op wiens kantoor hij zich een jaar lang - een jaar te lang - had laten sarren
en trappen, als een verschoppeling, als een kontraktkoelie.
Hij was in dat land der blinden de eenoog geweest. Hij was tegelijk bruikbaar
mens en betrouwbaar, oprecht kameraad. De meesten alleen maar het laatste. En zo
was hij geworden een tweede opbouwer, naast Norbert Forster.
Soms verwonderde hij zich erover, dat hij zo zelden meer aan Thea Schumacher
dacht, en zo veel aan Gertrud Faucherre. Hij dwong zichzelf dan aan Thea te denken,
hij wilde eindelik en klaar bevatten wat hij in Thea had gezocht, wat zij voor hem
was geweest. Was dan het bloedspoor in den sneeuw te dun en te spaarzaam om den
weg naar haar terug te kunnen hervinden? Verbaasd bezag hij zichzelf: had de
vervreemding van haar zo luttel bloed en tranen gekost?
Eens schoot hem een woord van Lankhout in de gedachte. Hij
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zag den Hollander precies vóór zich, zo als hij 't gezegd had: liggend op zijn krossi
malas in de hotel-voorgalerij, en met die slim-bruine sinjo-glimlach, die - hoe vreemd
toch - mensen bij lang verblijf in de tropen krijgen, ook al zijn ze volbloed
Europeanen.
‘Let eens op, zeg: haast alles wat je in de wereld doet, doe je om een vrouw.’
‘Ik?’
‘Nee, iedereen. Men,.... bedoel ik.’
Hij had eerst die gedachte ver verworpen; toch toetste hij een enkele maal; en met
een lichte voldoening, zei hij dan tot zichzelf, dat het niet klopte, dat 't alwéér niet
opging. Afgezien van een enkele kalverliefde en van een enkele lagere
hartstocht-uiting in de tropen die eigenlik buiten en onder elk liefde-sentiment stond,
was Françoise het eerste meisje geweest dat iets ongekends in hem had bewogen:
door haar lach, haar manieren, de wuiving van haar waaiertje.... hij wist niet waardoor.
Zij had geen gevoelskracht in zich, niets van het heilig verzet dat hem zo aantrok in
Thea. Was het eigenlik niet zó: dat hij langzamerhand was gaan houden van Françoise
zo als hij - in mannelike ijdelheid - waande haar te kunnen herscheppen? Ongemerkt
had zich als een harpoen vastgezet in zijn denken: de verwachting Françoise te kunnen
modelleren naar het droombeeld dat hij met zich omdroeg.
Om háár was hij onzuivere plooien in het uiterlik leven blijven aanzien; om haar
had hij wat hem verkeerd, onrecht voorkwam, - gedaan. Voor Thea ook, al sloeg in
dat geval de slinger van het uurwerk precies naar den anderen kant over. En nu voor
Gertrud?
Maar neen: aan Gertrud dacht hij toch met anderen, met geheel verlouterden geest.
Zijn gevoel bleef weigerachtig haar met de twee anderen te noemen in één uur.
Hoorde hij van die zó onderscheidene klanken van vrouwenwezen bij het naluisteren
zijner daden een echo? Van de enkele offers die hij Françoise had gebracht voelde
hij lichte spijt; meer nog een schooljongens-schaamte. Dieper, zwaarder van berouw
voelde hij op zich drukken de medewerking aan den gijzelaarsmoord, hem
opgedrongen door Schwarz en Thea dien avend op haar kamer. Maar hoe was het
met zijn laatste daad: zijn tussenkomst op den middag van den moord in de
universiteit? Was de aanvankelike voldoening uitgedoofd doordat zijn daad die van
een Don Quichot was gebleken en de woedende
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desperado's hem hadden weggeschoven van het toneel en hem hadden vergeten toen
het laatste uur van hun Sinzheim was geslagen?
Den tweeden dag dat het cipier-boertje afwezig was, kwam niet Delaval maar een
andere gevangenbewaarder het eten aanreiken. De maaltijd werd door het luik
geschoven, - de bewaarder kwam niet binnen. Ook later op den dag niet.
Marti vreesde al dat Delaval was herkend of betrapt, schoof het plan van den brief
aan Gertrud Faucherre uit zijn denken, en zakte weg in éen dier vlagen van doffe
berusting, die hem in zijn gevangenisdagen meer en meer overmeesterden.
Den derden dag kwam echter Delaval weer zijn cel binnen, schielik achteromziend,
net als de eerste maal. Hij fluisterde Marti toe, dat hij niet terecht zou staan met de
andere volkskommissarissen, maar tegelijk met andere hogere ambtenaren van de
radenrepubliek: wanneer, - dat was onmogelijk te zeggen. Of Marti het gelezen had
van de volkskommissarissen? Deze knikte toestemmend. Algemeen werd doodvonnis
verwacht; en nog deze maand. Minister von Sonnenfels liet er geen gras over groeien.
Misschien voordelig voor de anderen, misschien goed voor Marti ook. Als de vroegere
kopstukken onder de bijl gevallen waren, zouden ze voor 't restje wel genadiger zijn.
Wanneer Marti een handig advokaat had, - wie weet.... Mr. Sigmund Schratter was
best; goed Rooms, maar toch een Lebemann. Echt getapt bij de rechters. Ze mochten
hem graag. Kom, Marti moest niet den moed laten zakken, - vleide hij dan indringerig.
Hij had de celdeur op een kier gelaten, schichtigde nu even naar buiten, keek links,
keek rechts den doden, hollen gang af, besloop dan Marti weer, legde zijn hand op
diens schouder en kwam met zijn gezicht zó dicht bij dat van Marti, dat deze
snelafkerig het hoofd terugtrok, walgend voor de onzuivere gemeenzaamheid van
den ander.
Hij wist: Delaval zou wellicht nog éen, nog twee minuten blijven. Als hij over den
brief aan Gertrud Faucherre wilde spreken, moest hij het nu doen. Straks was het te
laat.
Marti kon het niet. Met dézen man spreken over haar, aan dezen intrigant met
zoet-giftigen bruinen ogenglans, wiens wezen hij aanvoelde als door-en-door voos,
aan hèm iets toevertrouwen voor Gertrud Faucherre, - het was Marti niet mogelik.
Maar tegelijk voelde hij smartelik dat het zijn laatste, zijn allerlaatste kans was, ooit
iets
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van Gertrud te horen; in enkele sekonden joegen die gevoelens door hem heen als
een werveling van pijnlik stuifzand. Reeds keek weer Delaval schielik en schichtig
rond; dan schoof hij Marti twee appels toe, - rauw-groen, maar in gevangenis zeldzame
vruchten - fluisterde een groet in het Italiaans, taal waarmee hij tegenover meer
ontwikkelden graag koketteerde. Met twee stappen was hij bij de celdeur, bezeten
van zijn grote angst: betrapt te worden op verstandhouding met politieke gevangenen.
‘Delaval!’ fluister-riep Marti.
‘No no, caro mio. Troppo pericoloso.’
Toch kwam hij nog even terug.
‘Kunt u een brief voor Mevrouw Faucherre bezorgen?’
‘Misschien. Geef maar. Geef dan toch!’ liet hij er ongeduldig op volgen.
Delaval was weg. Met dreunenden slag beet de deur van cel 253 in het slot. Dan
ging Delaval afsluiten; kil sleutelgeweld in de grijze gevangeniskorridor.
Onmogelik was het dus niet. In geen dagen en weken had Marti een zo sterke
innerlike verheugenis gekend als op dit ogenblik. Hij zou haar schrijven, misschien
ook antwoord ontvangen. Niet hopen - zo damde hij terstond zijn gevoelens af - niet
hopen op dat laatste. Ook dit, ook alleen maar het schrijven aan haar, was immers
al een geluk; een ongedroomd geluk, dat als een tere dauw over den donkeren bloei
van zijn denken lag. O, maar nu wilde hij ook enkel zó schrijven, dat haar de brief
goed deed. Niet blijven hangen bij eigen smart en strijd. Nu wilde hij enkel uitzeggen
dat hij met háár woorden als stuwkracht, dien laatsten namiddag temidden ven
bloeddorstigheid en haat zijn werk als mens en als opstandige had gedaan. Dat was
genoeg.
Dien dag, dien nacht, tilde hij het beeld van Gertrud Faucherre, die een al zó hoge
plaats innam in zijn geest, naar nog hoger nis van verering. In een koorts van
geestdrift, terugslag op de wanhoopsinzinking der voorafgaande dagen, stamelde hij
haar naam wanneer hij 's nachts niet kon slapen; in droom toefde hij in haar
werkkamer, zag haar ogen boven de met schrifturen en boekwerken bedekte
schrijftafel. Nauweliks het gezicht: enkel haar vriendelik-ernstige ogen, als vaste
sterren in de ruimte, onder fijne wenkbrauwboog.
Des morgens zocht hij papier en potlood. Rustiger nu, duidelik en overwogen,
begon hij zijn brief. Het werd anders dan hij den
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vorigen dag in eerste vreugde zich had verbeeld: langer, uitgebreider en - eer hij het
wist - toch weer doortrokken van den ouden desem: eigen onverwerkt leed. Hij
vertelde haar de langzame nawerking van al wat zij dien avend bij haar tuis besproken
hadden; zijn scherpe wroeging, dat hij in de vergadering der volkskommissarissen
geholpen had de gijzelaars over te leveren aan hun beulen. Zijn enige troost was
geweest: dat het niet tot een vonnis van den krijgsraad van het 28e regiment gekomen
was; de gebeurtenissen hadden alle rechterlike vormelikheden den pas afgesneden.
En het afschuwelike, dat ten slotte Turn und Taxis en zijn medeverraders ten deel
viel, zou zich al eender over hun hoofd voltrokken hebben, wanneer hij en Sturm
met Rantzau waren meegegaan. Dit was de enige lichtzijde aan den zwarten folter
der gebeurtenissen.
Dan beschreef hij, eenvoudig en zonder opsmuk, den laatsten middag in het
universiteitsgebouw. Gertrud wist als ieder ander, dat het afscheidssalvo van het
opstandings-bewind was geweest: de kogel voor de adellike gijzelaars. De kranten
die de eerste dagen na de burgerlike restauratie waren uitgekomen, glommen zwart
van de kolommen-lang uitgemeten en dikgesmeerde beschrijvingen van den
marteldood der Gravin, van Professor von Berger, van Turn und Taxis, von Moser,
Bock, en de andere leden der Derbyclub. Gertrud zou daarvan op de hoogte zijn, te
meer - zo bedacht hij - omdat zij toen nog op vrije voeten was. Maar hij gaf haar kort
de ontzettende, persoonlike beklemming weer, die het gebeurde bij hem had
achtergelaten. Terwijl hij het schreef, zag hij het alles weer voor zich: zwart- en wit
droomachtig verdeeld, als op het somber-glanzende negatief van een wonderlike,
spookachtige foto. Hij deed niet zijn best haar die indruk over te brengen; zei haar
alleen, dat zij het was geweest die hem op het beslissende ogenblik had doen handelen.
Het was een beslissend moment geweest, maar voor wien? Niet alleen voor den
ongelukkige wiens leven op het spel stond en die hij half bewusteloos naar het
binnenplein had zien sleuren. Ook voor hemzelf: hèm had men gegrepen. Van dat
uur af, was de gevangenis zijn dagverblijf en zijn slaapstee geworden. Toen het
laatste uur van de radenrepubliek sloeg, had hij zich dood willen vechten aan het
front; met liefde zou hij zijn leven hebben gegeven voor het grote verre doel, in
krampachtige, vertwijfelde poging die lichtende verre horizont daarginds, te rukken
naar zich toe, naar allen toe, naar het waarachtig Heden. Hij had
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ook wel tot het laatst toe op zijn post willen blijven, op zijn eigen oude post in het
ekonomies Volkskommissariaat. Hij was tot alles bereid. Hij deed niets, kon niets
doen. Omdat hij een spaak in 't wiel had willen steken bij de slachting der gijzelaars,
hadden eigen kameraden hem een verrader gescholden en in den kerker gegooid.
Een razernij was losgebroken over de hoofden der mannen in de universiteit. Met
verblinding had hen, wreed, het lot geslagen en gegeseld. Hij had in de gevangenis
daar iets van leren begrijpen: hij had in eenzaam denken hun hachelikheid op het
vereenzaamde wrak meegevoeld en had begrepen dat zijn woord daar op dat ogenblik
als onduldbaar was opgevangen in het overgevoelige antenneweb der massa. Velen
hadden geschreeuwd: tegen de muur, tegen de muur! toen hij werd vastgenomen.
Zo werd Heinrich Marti's brief een lange, bittere klacht om het hem aangedane
onrecht; heel zijn al-te-teer ontwikkeld eigen rechtsgevoel snikte uit in het duidelike,
schijnbaar onbewogen steilschrift van dezen brief.
Met het vooruitzicht denzelfden dood te moeten sterven als de adellike gijzelaars,
beproefde hij zich te verzoenen, - zo schrijft hij haar verder. Hij hoopte tot berusting
te komen. Maar het felst en het diepst stak hem toch de pijn die de makkers hem
hadden aangedaan, door hem, gelijk een vergeten en verwaarloosd dier, achter te
laten in zijn cel. Hij had getracht het te begrijpen te vergeven, te vergeten. Hij kon
het niet. Deze wrange miskenning, deze smaad: het was de ellende van zijn dagen,
de vloek zijner gevangenisnachten geworden.
Toch berouwde hij niet, dat hij zo tegen Schwarz was opgetreden. Als morgen
hetzelfde moest gebeuren, zou hij het weer doen; dat moest Gertrud Faucherre vooral
goed begrijpen, zij mocht hem hier niet misverstaan.
Hij eindigde zijn brief met te vragen naar haar zwakke gezondheid en naar haar
omstandigheden, - vragen die meer wellevend klonken dan warm en vriendschappelik.
De brief lag lang reeds klaar tussen de bladzijden van den gevangenisbijbel, toen
Delaval tegen den avond Marti's cel binnentrad. Vijf minuten vóór zijn komst,
krabbelde Marti nog vlug onderaan: Is het waar dat Thea S. zelf bij de exekutie der
gijzelaars het bevel tot vuren gaf? Ik las het in de kranten.
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Den volgenden dag bracht Delaval hem een eerste groet van haar over. Zij zou hem
spoedig antwoorden.
't Was hem alsof hij frisse, nieuwe lucht ademde, toen die tijding hem was gebracht.
Tegen Delaval glimlachte hij koeltjes, bang den onvertrouwbaren jongen te laten
blijken, hoe diep hem deze verbintenis met Gertrud Faucherre aan het hart ging.
De dagen die nu volgden, waren voor Heinrich Marti een smartelike hunkering
naar haar antwoord. De derde dag vooral gleed hij weer weg in één dier buien van
zachte melankolie die hij sinds de reisweken aan boord van de mailboot niet meer
had gekend, maar die tans de schaarse lichtvlakken zijner gevangenisdagen steeds
doffer gingen beslaan. Zijn hart was ineengeschrompeld onder de gure ongunst der
tijden. De weinige gloed die er restte, brandde enkel naar binnen. Aldoor verbeeldde
hij zich dat dit nu al de derde kille dag was dat Gertrud Faucherre hem zonder
antwoord liet. En moest met grote moeite zichzelf telkens weer overtuigen, dat het
in waarheid maar was: de twede dag.
Den volgenden morgen, in den heel vroegen nog donkeren winterochtend van den
derden dag, bracht Delaval hem haar brief.
‘Niet open maken,’ jaagde zijn stem dichtbij. Marti, die nog in zijn krib lag. ‘Wacht
eerst tot de boer geweest is!’
Die kwam enkele minuten later, opende enkel het luik en riep het wek-appèl erdoor,
in den rauw-plichtmatigen toon van elken morgen. Meteen was hij weer weg, en
kwam zeker niet terug vóór zeven uur, de tijd voor 't brood-eten.
Marti scheurde vlug open, joeg de brief door, zodra hij zag dat het geschrevene
te lang was om binnen 't half uur aandachtig te lezen. Later op den dag las hij den
brief nog eens; en verder haast iederen dag dien hij in de gevangenis doorbracht.
Beste kameraad Marti: Al wist ik dat ge ook binnen deze dode muren waart, toch
was uw brief voor mij een grote verrassing en een blijk van vriendschap, gelijk wij
ze allen in dezen tijd van afzondering zo dubbel nodig hebben. Wat warme
hartelikheid, een medelachen of een medeschreien.... dat zijn de weinige
bewogenheden die ik waarlik mis in deze omgeving. In al het andere heb ik berust
of leer ik berusten. De armen van Roland en kleine Niels, van mijn eigen jongens
om mijn hals, hun ogen die de kleine, heldere spiegels zijn van wat er voor mij omgaat
in hun innerlike kinderlikheid.... Al het andere is gering, van lager orde.
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Van begin af aan, ja lang daarvóór, heb ik al dat bijkomstige al licht, heel licht geteld.
Ware dat niet zo, dan had ik getracht uit Sinzheim te vluchten, en ik geloof dat dit
mij twee, drie maanden geleden niet moeilik gevallen zou zijn. Ik heb het niet
geprobeerd. Ik vind het helemaal niet laf of verkeerd in bepaalde omstandigheden
op de vlucht te gaan en begrijp dat Hellmuth het beproefd heeft, dat Schwarz, Seydl,
Thea Schumacher, vele, vele anderen het (met of zonder succes) geprobeerd hebben.
Vluchten is niet laf of verkeerd. Voor de revolutie léven is even mooi als voor de
revolutie sterven. Van dat sterven gaat onmetelike kracht uit, een grondeloos licht.
Het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Maar zij die het eigen lijf redden, doen
dit niet om ergens te gaan parasiteren op eigen roem. Zij nemen elders hun grote
werk weer op: in Azië, in Rusland, in Weenen, - wáar dan ook. Zo vlucht een vrije
trekvogel weg van onherbergzame streken, om zich ginder weer te voelen in zijn
element; een grote en hoge vlucht is dit.
Bij mij is dat anders. Ik ben noch trekvogel, noch huismus. Ik wil bij mijn jongens
zijn, of ik wil niet zijn. En de jongens hebben voor hun onderwijs en hun ontwikkeling
West-Europa nodig; meer nog: zij moeten in hun jaren zekere stee-vastheid hebben;
rustige, bestendige verhoudingen om hen heen. Zij zullen mij daar niet graag bij
missen.... maar ik zelf weet, dat ik ten slotte misbaar ben, zo als iedereen.
Een vlucht is alleen laf, min, verraderlik, wanneer iemand een stille schuilhoek
van Zwitserland uitzoekt om daar de arbeidersbeweging van Sinzheim te vergeten....
wie weet -: te bekladden. Ik denk aan Trautwein en Norbert Forster, twee van wie
niemand nog iets vernomen heeft. Maar vóór ik zekerheid heb, wil ik over Trautwein
noch Forster oordelen, want ik oordeel niet graag hard over anderen, vooral niet als
dat eigen geestverwanten, gelijkgezinden zijn. Ik vraag met innigen drang en
overreding: doet u dit ook niet. Oordeel niet hard. Snijdt niet door daden, - en zelfs
niet in den geest - u af van de makkers die wellicht u later nodig hebben en die gijzelf
later van node hebt. Wij leven slechts in de beweging, wij ademen alleen bij onze
mensen; daarom moogt ge niet den stroom waarin ge zwemmen moet, afdammen
door koudhartigheid en een ijzig, ongelouterd miskend-voelen.
Dat de kameraden u vergeten hebben, u achterlieten als een nutteloze ballast....
het is hàrd, heel bitter en hard wanneer ge voelt, dat
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ge gedaan hebt wat ge doen moest. Maar de geschiedenis, noch die van ons kleine
Sinzheim, noch die der gehele wereld, is een didakties poëem tot rechtvaardiging
der absolute Deugd. Wij moeten de loop der historie aanvaarden, wij moeten Ja tegen
haar zeggen, ook al gedraagt zij zich heden te braaf en morgen heel immoreel en
overmorgen niet naar onzen smaak. Als ons kleine Zelf er bij betrokken is, blijft er
nog minder reden over, om omstandigheden of mensen met verwijten te overstelpen;
onze kijk is dan zo gauw vertroebeld, onze ogen worden zo gauw wat vochtig van....
zelfbeklag. Is 't niet, waarde vriend?
Wij maken een tijd door, die voor u en mij van zulk een ontzettenden ernst is, dat
ik mij geheel vrij ga voelen tegenover iedereen; en allereerst wel tegenover een
lotgenoot zo als u. Ik wil dan ook geen blad voor den mond nemen, maar liever
ronduit en ongeschminkt u zeggen wat ik denk: over u, over anderen.
En dan moet ik u zeggen, dat ge de slechte behandelingen van uw kameraden te
zwaar, véél te zwaar tilt. De gevangenisomgeving werkt die zwaartillendheid in de
hand. Het is heel moeilik onder het licht van een koekoeksraam in November of
December op donkere dagen vóór Kerstmis de dingen in hun juisten teergeranden
vorm en kleur te zien.
Begin eerst eens het gebeurde krities, nuchter te bekijken. (Dat een vrouw u dit
zeggen moet!) Mijn God, ge hebt toch zelf de laatste, trieste, jammerlike dagen der
raden-republiek meegemaakt. Het was een algemene ontreddering, een rampzalige
paniekstemming. Nadat de gijzelmoord in de universiteit had plaats gehad,
deserteerden de soldaten er bij hopen. Ze schuwden die plek als stond elk zelf, in
persoon, schuldig aan de vermoording der slachtoffers; ze verspreidden zich door
de stad, en - met hen - ijlde het sensationele nieuws van den moord door de stad.
Minder dan de helft van de bezetting was er dien nacht nog maar over om de
universiteit verder in staat van verdediging te brengen.
Kan het nu niet zijn, dat Schwarz om uw leven te sparen, bevel heeft gegeven u
in dien nacht heimelik over te brengen naar de gevangenis? Is hij het niet geweest,
dan misschien een ander: zo goed als u vijanden hadt onder de mannen daar, zult u
er ook uw vrienden wel gehad hebben. Zo kan ik mij ook voorstellen, dat uwe
vrienden geen kans hebben gezien u te verlossen, vóór Bermondt met zijn
koningsgezinde troepen Sinzheim binnentrok. Het was een
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overrompeling: Bermondt's troepen waren er voor men het wist en in zó groten getale,
dat tegenstand bieden dwaasheid zou zijn geweest. Er is haast geen bloed gevloeid.
U zult van uw cel uit wellicht geen schot gehoord hebben. Aan het front waren
Trautwein's regimenten naar alle kanten gevlucht; de mensen hebben de wapens
weggegooid. In de stad was dat nog niet bekend of slechts aan enkelen bekend.... en
reeds vertoonden de eerste soldaten van Bermondt zich in de hoofdstraten van
Sinzheim.
Ik schrijf dit zo uitvoerig, omdat u dit alles waarschijnlik nog niet weet; en ook
om u een flauwe indruk te geven van het razende tempo waarin het drama zich heeft
afgespeeld. Is het dan wonder dat ze eenvoudig geen tijd hebben kunnen vinden om
aan u te denken, al klinkt dit voor iemands eigenliefde misschien wat schril?
U kunt niet over al het gebeurde oordelen; u kent de feiten niet. Maar veroordeel
dan ook niet uw eigen makkers, die - vergeet dat niet - ten slotte ook de mijne zijn.
En die dat blijven zullen: nu, - voor altijd.
Met grote, diepgevoelde vreugde las ik, dat u dien laatsten middag in het
universiteitsgebouw gedaan hebt wat u doen moest. Het heeft strijd gekost, - dat
begrijp ik. Uw recht-door-zee handelen had geen prakties gevolg voor het slachtoffer
en had onverwachte, ja, ironiese gevolgen voor u zelf. Had u het anders gewild?
Natuurlik had u anders gewild. Ik ook; ieder die hart heeft en verstand, hoopt dat
zo iets anders afloopt. U hebt - bijna in letterliken zin - dàt gedaan wat ook mij zo
vaak is verweten in de dertig jaren die ik de zaak der bevrijding dien: den
leiders-van-den-dag tussen de benen lopen. Het was zó ver met u gekomen, dat u
niet anders meer kondt. Als dat voor een deel het gevolg is van onze gesprekken,
voel ik mij gelukkig.
Er zijn dingen die wij niet kunnen en mogen mee aanzien. Uw impuls, uw
gemoedstoestand was zuiver maar.... voor een anderen tijd. In rustiger tijden zwijgt
de massa. Of zij lacht. En wij moeten ons dat laten welgevallen. In wild bewogen
dagen lacht zij niet. De menigte wordt razend en vlieg u naar de keel. 't Is misschien
niet verstandig haar op zulk een ogenblik te trotseren. Maar het is wel goed. Het is
goed dat dit gebeurd is; 't zijn dingen waarover u later nooit spijt heeft.
Later,.... als er een later voor ons is. Want u weet zo goed als ik,
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wat er voor ons beiden onder het régime van deze beulen te verwachten is. Ik schreef
zo even al, dat ik vóór alles eerlik tegenover u wil zijn. Het heeft geen zin u in deze
omstandigheden platten ‘moed’ in te spreken. De geestkracht die u en ik nodig
hebben, is van heel, heel andere struktuur.... Er is geen hoop en wij willen geen hoop
koesteren op enige genade of konsideratie van den kant der nieuwe heersers, die
dadelik bij hun komst de helse machine der witte terreur hebben gemonteerd en haar
met een drieste glimlach links en rechts hebben laten spelen.
De hoop er het leven af te brengen, zou voor ons beiden een kinderlik zelfbedrog
zijn. De moed bij het hazardspel is een platte, een lage moed. Hoge moed is de
hoogmoed waarmee wij het vonnis der wraak ontvangen zullen. U moet.... u m o e t
- verstaat ge? - van nu af iederen dag, ieder uur u eraan gewennen het grote
onvermijdelike in de ogen te zien. Ik hoop zo vurig en ik geloof zo heel vast dat ik
u daarbij helpen kan. Wellicht schrijf ik morgen nog hierover in dezen zelfden brief.
Maar alvast één ding: in mijn ogen en - wat veel meer zegt - in die van de makkers
aller landen, zult u niet zijn: de man die op het laatste ogenblik de grote zaak in den
steek liet. Ge bent niet en ge zult niet zijn: de man van dien middag in de universiteit,
maar de man die voor ons Sinzheim heeft geleefd; de martelaar voor het nieuwe
geloof, éen van hen die in ijzeren tijd het leven laat voor het grote Rijzen. Over uw
houding bij den gijzelmoord zal de wereld - die der kameraden, wel te verstaan verschillend oordelen of in 't geheel niet oordelen. Over uw offers aan de zaak der
revolutie en over het laatste offer dat wij zullen brengen, zal éen krachtig geluid
opklinken uit duizend monden: een stem van bloedwarmen dank en innerlik hecht
vertrouwen. Verstaat ge dat?
Ge hoort hier. Ge zijt een der onzen, kameraad Marti, in leven en in dood. Dat
voelen allen, en dat zult ge ook zèlf weer voelen. Ik hoop: nu reeds.
Ge schrijft over het regeringsbesluit van Juni, om de gijzelaars te laten vonnissen
door een krijgsraad van soldaten uit de universiteit. Wat ge daar zegt over uw eigen
stemmen vóór dit voorstel-Seydl, bevalt mij in het geheel niet. Het was een grote,
grove, ernstige fout van u. Die erkenning had voorop moeten staan. Het was een
tijdelik afzakken van uw hele wezen naar de taktiek van hen die
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door wreedheid en wraak wilden regeren: de Seydl-taktiek; het beleid dat op de spits
der woeste razernij gedreven is - zo dat Seydl zèif niet meer mee kon! - door Schwarz,
Thea S. etc.... Het besluit dat dien dag gevallen is en waaraan ook u, helaas, uw stem
hebt gegeven, verhoogde den indruk: de universiteit mag met de gijzelaars doen wat
zij wil. Om dien indruk was het Werner Seydl ook te doen. Dat ligt geheel in zijn
karakter, dat er een is van rechtzinnigheid, steilheid, sterk fanatisme. Maar het was
uw zwakte, dat ge u liet meetrekken in dien ortodoksen wervelwind; ik begrijp welke
menselike, àl-te-menselike invloeden daarbij hebben meegesproken. Sinzheim is
niet zo groot, of ieder wist dat. Maar u werd daardoor medeplichtig, mede-schuldig.
Zo min als ik u platten moed wil inspreken, zo min predik ik moraal-finesses. Al
gepreek genoeg! Denkt u er zelf maar eens over na, of dat soort troost niet wat te
kinderachtig is; dan begrijpt u dadelik wat ik meen.
Er is maar éen troost: inzien en voluit erkennen, dat u schuldig bent. Al het andere
is maar ijdel en wind....
Ge ziet: ik neem uw moeilikheden en innerlike zorgen ernstig op. Ik wil dat ook zo
gaarne doen; - en daarom schrijf ik u dat waar ge om vraagt: mijn opvatting van your
case.
Maar... het moet mij met dat al toch óok van 't hart: dat ge kleinzerig zijt,
mannelik-kleinzerig. Ge weet dat dit een gangbaar vrouwen-vonnis is: mannelike
kleinzerigheid? Ge weet toch dat vrouwen altijd beweren, dat het maar goed is dat
alleen de vrouw en niet de man bevallingen moet doormaken? Geen man zou lijfelike
weeën verduren kunnen; hij zou bezwijken aan pijn, - en vooral aan zelfbeklag!
Ge moet oppassen niet te gevoelig te worden in de gevangenis. De atmosfeer van
de cel brengt overgevoeligheid en beklag mee. Pas daarvoor op, kameraad! Ge kunt
ze niet gebruiken. In een stemmige, smaakvolle kamer, in een makkelike stoel bij
de open haard, moogt ge die eigen melankolie uitspinnen zo lang en zo ragfijn, als
ge zelf wilt. Maar binnen de muren van Strammburg zijn zulke zelfbeklag-stemmingen
niets dan ellendige ballast. De jarenlange ophoping van individueel klein leed, zoekt
dan uitweg naar uw bewustzijn en het valt uiterst moeilik haar dien weg te versperren.
Wat is uw of mijn individueel lijden tegenover dat der massa!
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O, laten we dat toch nooit vergeten. Eindelik, na vier jaren uitputtings-oorlog had
die massa leren z i e n ; en zij nam eigen lot in handen en bouwde háár staat op: de
organiese bouw der raden-republiek. Nauweliks was het huis onder dak, of daar
kwamen ze opdagen: de usurpatoren die in de oude woning hadden gehuisd. De nog
bij lange niet in top voltogen bouw stortte ineen.... en duizenden liggen tans onder
het nieuwe puin bedolven.
Wat er op het ogenblik met Sinzheim gebeurt, knijpt mij de keel toe als ik eraan
denk. Daar worden iederen dag honderden van arbeiders gearresteerd en in
koncentratie-kampen gedreven onder de simpele beschuldiging, dat zij lid waren van
een verboden vereniging: hun vakvereniging of hun arbeidersraad. Wij behoeven
elkander niet te zeggen wat er met deze mensen onder de witte terreur gaat gebeuren:
tot welke wraak Rooms-christelike boeren en liberale-etiese burgers in staat zijn, weten wij. Tot èlke wraak.
Met harden ijzeren hiel worden de mensen teruggetrapt naar hun sloppen, stegen
en krotten. Er hangt een zonsverduistering boven Sinzheim, niet één van uren, maar
éen die jaren en jaren zal duren; de bijen zwermen instinktmatig terug naar hun korf,
de vogels vliegen naar hun nest en fluiten noch zingen meer. Mens en dier zwijgt in
beklemming. De donkere druk ligt op aller netvlies.
Zo zie ik de stad, zó en niet anders; als een gevloekte.
Onze klacht, beste makker, mag er geen zijn om eigen leed. Ons klagen moge
opgaan in die massale noodkreet der verstotenen uit den kring-van-licht, in de
hartekreet die alle werkers der wereld verstaan en die hun zal snijden door de ziel.
Gij en ik, wij allen zijn van egoistiesen en van individualistiesen kom-af; geboren
en getogen in zelfkoestering en in ontleding van subtiele ik-gevoelens. In mijn leven
vond eigenbaat nergens heil noch heul, ik heb eerlik gepoogd niet langer mijzelf te
zoeken en het is mij voor een deel gelukt. Mijn leven in den Strammburg en de
uitmonding van dat leven moeten daarmee één zijn. Gij en ik: wij zijn min of meer
in hetzelfde geval, vriend Marti. Wij waren geen van beiden ware propagandisten.
U niet, omdat ge een slecht spreker waart, - ik niet, omdat ik een hekel had aan
demagogie; ze dréven mij dien kant op, ik zwichtte vaak; omdat 't toch zo broodnodig
was, dat er stemmen klonken die den slapenden reus herinnerden aan zijn kracht.
Maar heel dikwels, - o, vaker dan iemand ter wereld weet - betrapte ik er mijzelf op,
dat ik dingen zei die ik
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zelf niet geheel geloofde. Ik was niet genoeg dogmaties ingezworen om telkens te
getuigen, gestreng te kunnen getuigen. Als ik voor allen beleden had hoe ik 't dan
eigenlik wèl zag, zou er geen kracht, geen overreding van mij uitgegaan zijn.
Door afkomst, ontwikkeling, vorming, was ik te oneenvoudig voor dit werk. De
tragiek van onze evangelie-verkondiging: het woord dat de meeste zielen wint is niet
geheel waar, - en het ware woord wint geen zieltjes. En het grote zielental, dat is: de
massa hebben wij nodig. Zonder haar kunnen wij niets doen. In het Zwingermuseum
vindt ge sierlik gegoten koperen kanonnetjes; er kan mee gevuurd worden. Maar in
den modernen oorlog is snelvuurgeschut en zijn machinegeweren veel bruikbaarder.
Er weeft zich door heel mijn bestaan, als ik alles nog eens door mijn vingers laat
glijden, een vaalkleurig tekort aan daden: nasleep van gebrek aan eenvoud, mij op
mijn weg meegegeven. Ware ik simpeler geweest, deugdeliker voor het handwerk
van den dageliksen strijd, dan zou ik nu dat gevoel missen: van met de Daad te zijn
tekort geschoten.
Maar het einde mag en zàl ten minste n i e t zó zijn. Aan het slot moet staan: de
Daad. Wat mij van nu af wedervaart, wil ik dragen als een strijdster, als een waarachtig
overtuigde voor de zaak die de mijne was.... al voelde ik zelf dikwels hoe vèr ik door
religieus en in ander gevoel afstond van Sturm, Seydl, Hellmuth, van de meesten
met wie ik de nadering van licht gezien had; ook van u. Straks scheren ze mij met
hen allen over één kam....: ik wil over éen kam geschoren worden. Zo is het goed.
Er zijn ogenblikken, dat alle tussenstandpunten, alle afwijkingsfinesses als ijdele
opschik en tooi van ons afvallen; tijden dat er kleur bekend, dat er eenvoudig maar
klaar getuigd moet worden; dat wij daar staan: naakt met ons geloof, - of daarzonder.
Zijn de nieuwe zonnestralen ons in 't bloed overgegaan, - dan staan wij er mèt ons
geloof.
‘Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: Ik ken den mensch niet!.... en
terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die gezegd
had: Eer de haan kraait, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande,
weende hij bitterlijk.’
Deze regels hebben op mij als kind altijd een machtigen indruk gemaakt. Van mijn
twaalfde jaar af had ik mij voorgenomen, ten minste in d i t uur hooggemoed te zijn.
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Ik laat in deze eenvormige dagen mijn gedachten langs zó veel mensen en feiten
heen zwerven. Al wat er de laatste jaren in Sinzheim gebeurd is, trekt in de stille cel
aan mij voorbij! Vreemd: wat vier jaren en langer geleden is, staat mij daarbij scherper
voor, dan de rampen van den oorlogstijd en de wervelwind der revolutie.
Aan Aloys Rantzau denk ik veel. Als de radenrepubliek toch tot den ondergang
was voorbestemd, dan is wel 't beste: sterven zo als hij, zonder te moeten aanschouwen
hoe alles, alles weer te gronde gaat met énen slag.
Wij kenden elkander lang en goed. Ik weet, vriend Marti, dat ge hem hebt vereerd
en lief gehad. Duizenden en duizenden hebben hem lief gehad. Geen was er van wie
het ongeletterde volk zo veel hield als van dezen intellektueel.
Ondanks zijn geestelike pak-en-zak, hoorde hij tot wat men in Rusland noemde
de narodniki: hij was een echte volkssocialist.
Hij had zulk een heerlik, eerlik vertrouwen in de massa! Hij vertrouwde de oude
idealen van volksrecht, vrijheid, volksheerschappij; hij had zijn hele leven geleden
onder muilkorving en pantsering van den geest. Gevangenis en vestingstraf, verguizing
en domme bespotting had hij voor dien kamp om recht over gehad.
Moeten wij dit vertrouwen dan n i e t hebben? Is dan alle heil te verwachten van
gewelddadige diktatuur?
Ik geloof, helaas, dat het niet anders kàn; in den overgangstijd gaan wij ten onder
als wij strenge tucht en voogdij zouden verwerpen. Maar ik zou mij heftig verzetten
als iemand dat tijdperk uit machtswellust wilde verlengen. Ik raak hier, vriend Marti,
het onderscheid tussen den tijdeliken en den eeuwigen revolutionair. Hebt ge zelf
dat onderscheid wel eens gevoeld?
Tijdelike revolutionairen, - zo noem ik allen die d e z e samenleving willen slopen
en er met alle wettige en onwettige middelen een nieuwe voor in de plaats willen
stellen. Als hun dat gelukt, en de beulen van gisteren tot de slaven van heden zijn
vernederd, kijken zij hun arbeid aan en zij zien dat het zo goed is. Zij willen nog hun
kracht geven om het veroverde te verdedigen; waaks zijn zij tegenover de altijd
loerende duivel in het doosje. Maar dit is alweer een vorm van konservatisme, dit
versteent gauw tot behoudzucht, angstige hoede over.... het nieuw-geborene.
Dat laatste is geen hoon. Volstrekt niet. Want ook de eeuwige revolutionair helpt
mee het oude rotte gebouw te doen springen
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en het haastig opgetrokken nieuwe te verdedigen. Maar niet vergeet de eeuwige
opstandigheid door de overwinningslust haar Roeping: scheppen van hogere, steeds
hogere vormen. Geen ogenblik glimlacht de eeuwige opstandeling zijn: Wir haben
es so herrlich weit gebracht. Reeds ziet hij de fouten van het Nieuwe en zoekt ze te
verbeteren. Hij waarschuwt tegen de behoudzucht der nieuwe heersers, van wie hij
in stilte afscheid heeft genomen zodra de geslingerde nieuwe wereld maar éven tot
rust en evenwicht kwam. Hij waarschuwt.... op gevaar af door de immer-loerende
duivel in het doosje tégen het nieuwe gezag te worden uitgespeeld; op gevaar af door
de nieuwe heersers, - zijn oude vrienden - van verraad en intellektuele hoovaardij te
worden beschuldigd.
Waarom doet eeuwige opstandigheid zo? Uit zucht tot kritizeren, uit vitzucht?
Indien 't zo ware, zou zij onuitstaanbaar zijn. Neen: omdat ontembare drang in zo
éen huist, te werken aan de verdere volmaking van de hem omringende wereld.
Omdat hij heilig en heel innig gelooft: aan de volmaking, de trapsgewijze opgang
van het mensdom. Hij gelooft dat de mensheid de onuitputtelike kracht in zich heeft,
zich steeds te verjongen, te herstellen, te veredelen. Alle terugzinking is tijdelik en
moet verwerkt worden als een aansporing tot volharden bij het ideaal. Maar ook alle
doorbreking naar beter werelden is tijdelik, en dient enkel om vandaar uit wéer te
ontdekken: groene en nieuwe stranden aan den aarzelend-lichtenden einder.
Het is het diepe water waar het eeuwige verzet in zwemt: daar heeft het armslag,
licht en lucht.
Als overgang.... o, zeker! in den overgangstijd kan het niet anders. Maar staat ge
er mij borg voor dat de Seydl's en de Schwarzen, de Hellmuth's, Meta Jablenski's,
Gabrilowitsch, Vohsen, Thea Schumacher, niet op hun lauweren zouden zijn gaan
rusten, niet de deuren zouden hebben afgesloten en gegrendeld voor altijd? Niet tot
elkaar gezegd zouden hebben: Wir haben es so herrlich weit gebracht? Niets menseliks
is hun vreemd.
En als gij er mij borg voor stond, kameraad Heinrich Marti, zijt gij dan wel.... een
betrouwbare borg? De hand op 't hart: Hoe denkt ge zèlf over deze dingen? Ge stondt
een tijd lang sterk onder den invloed van Thea Schumacher, dat scherp gesneden
silhouet van een tijdelike revolutionair. Beken dat zij een overwicht op u had, een
gevaarlik overwicht. Het gevaar begint, waar de Mens ophoudt te zijn.
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Hoe duidelik is mij geworden in deze Sinzheimer revolutiedagen, dat wij haast
nimmer handelen naar inzicht en verstand. Gij hebt dit gedaan en dat gelaten om
háar, om Thea; een ander volgt zijn wraaksentiment; die zijn vrijheidsdrang, weer
en ander zijn groot en innig medelijden. En allen zeggen ze of doen ze alsof kloek
verstand, wetenschappelik inzicht, wijze boeken, of de kwieke wenken der praktijk
hun daden bepalen. Bedriegers? Ja, maar dan toch in de eerste plaats bedriegers van
zich zelf!
Een vreemd, wispelturig ding die Logika, die zuivere rede. O, niet voor de
simplisten, niet voor de makkers die alles terugbrengen tot het ekonomies
determinisme. Voor hen - dat is voor negentig van de honderd partijgenoten - is alle
geestelik leven maar een afspiegeling van maatschappij-vormen en produktiewijzen.
Doch voor hem, die zin en waanzin bei verloren heeft.... Doch voor hem, die dat
determinisme wel een parelende verovering der vorige eeuw vindt, maar toch altijd
een verovering der v o r i g e eeuw....
Voor zó een is dat determinisme hoogstens een wel bruikbaar vergrootglas; nimmer
een zaligmakend geloof. Ik weet niet of het gevoel wanneer het zuiver is.... Ik weet
niet of het zuiver gevoel zo veel verder draagt; maar ach: wat schiet het menselik
Verstand te kort!
Hoe belachelik onnozel zijn niet zij, die voor het geloof enig gevaar duchten van
het kant van.... het weten. Hebt ge ooit een waarachtig schilder gezien die bevreesd
was dat een fattige fotograaf hem de loef zou afsteken? Hoe onnozel van
zelfoverschatting aan de andere zijde: zij die wanen hun wetenschap als troef te
kunnen uitspelen tegenover religie. Reine, dus liefst kerkloze religie.
Ik deed niets liever dan kennis vergaren, mij verdiepen in studie, en die wetenschap,
als 't kon - want wetenschap is geen propaganda- en statistiekfabriekje! - dienstbaar
maken aan ons grote werk.
Maar ik ben er nooit blind voor geweest, dat heel dat Weten toch maar aan de éne
zijde van ons bestaan geldt, - niet aan de andere. Natuurlik! Wie dat wèl vergeet,
doet beter maar onwetend te blijven. Tot het ware Weten behoort toch ook: te weten
dat al wat iemand weet en te weten komt, maar voorlopige waarheden zijn. Waarheden
die gelden aan den enen kant van het bestaan: aan de linkerhand van God. De nieuwe
waarheden die aan zijn rechterhand liggen, kunnen wij geen van allen.
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‘Wat hebt u aan een wetenschap die toch weer opdroogt?’ viel eens een kleine
bultenaar mij pienter in de rede, toen ik in een lezing zo iets had gezegd. Ik heb toen
lachend geantwoord: Dan kon ik jou wel vragen, wat je aan een l e v e n hebt, dat
immers toch weer opdroogt! Eens zullen wij dat allen weten. Misschien. Wij moeten
afwachten.
Ik zeg dit alles niet alleen, beste vriend Marti, om het zelf weer eens te overzien.
Niet enkel om mijzelf klaarheid te verschaffen, niet alléén om doemdag te houden
over eigen bestaan en eigen ziel.
Nog een hogere verwachting zingt zacht hierbij mee: de hoop dat ik u die daar in
de cel zo noodlottig in eigen vlees zit te kerven, een lijn kan toewerpen waarlangs
uw mijmeringen wat rustiger kunnen opklimmen.
Leer u zelf vergeten; want dat wat ge werkelik zijt, ligt daar waar niets meer van
u over is. Dat mag wat ongerijmd klinken wat toverformule-achtig, maar ge zult het
toch vatten. Het verstand, het enkele verstand kàn deze dingen niet benaderen. Bij
het verstand zijn deze kostelike kleine stenen niet te koop. Hebt ge ze eenmaal - dan
zal ook het verstand ze wel opnemen en in goud zetten. Want ze zijn niet
tegen-verstandelik en niet onverstandig. Ze zijn volstrekt niet in tegenspraak met het
gezond verstand, ook willen ze het niet weerleggen, ze willen het niet opheffen. Het
verstand is enkel maar te kort voor deze diepten, het schietlood is niet lang genoeg.
Maar kan het naar de peiling toegebracht worden, dan zal die het wel bevestigen.
Leer u zelf vergeten, weet alleen één ding over uzelf goed: Ge hebt niet voor niets
geleefd en ge zult niet vergeefs lijden. Uw beeld werkt na in deze wereld, misschien
ook in volgende werelden.
Ik schrijf u niet om u tot een of andere God of godsdienst of tot een of ander sofisme
of ‘sofie’ te bekeren. Ik ben geen heilsoldaat die met het zondaarsbankje als een kruis
op haar rug door het leven wandelt. 'k Zou zelf niet weten tot wat ik u zou willen
bekeren; wat ik gevoel en geloof heeft geen naam; als ik er een woord voor zoek,
vind ik enkel een negatieve omschrijving als anti-materialisme of zo iets
flauw-benaderends.
Er klinkt misschien in u iets mee, wanneer ge hoort hoe ik mijn
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gevangenisdagen zie en ze doormaak. Zo als de noot meer is dan de enkele noot,
omdat zij ook de meeklinkende tonen van het akkoord bevat, - zo roept iedere mens
bij het uitzeggen en uitleven van zijn ziel veelvoudige akkoorden wakker. Wáár ze
meeklinken of naklinken is niet vooruit te zeggen; er kunnen schemeravonden zijn
dat oude, ingeslapen, haast verroeste snaren weer gaan meetrillen....
Ik eindig, beste vriend. Dit is wellicht mijn laatste woord aan u; maar ik wil daar niet
bizonder op doorgaan. Alleen moogt ge weten dat ik u altijd gezien heb als een der
meest eerlike, toegewijde, zuivere makkers.
Onze vriend - ik wil niet eens zijn letter hier neerschrijven - zal zo vriendelik zijn
deze brief aan u te bezorgen. Het is een groot geluk voor ons, dat er éen is, die zo
geheel belangeloos, ja met opoffering van eigen veiligheid het ons mogelik maakt,
ons in de eenzaamheid nog te warmen aan elkanders vuur voor de bevrijding der
wereld; tot onuitsprekeliken dank zijn wij hem verplicht.
Gertrud Faucherre.
De eerste uitwerking van dezen brief op Heinrich Marti's in zelfbeklag steeds dieper
terneergeslagen wezen, was er éen van innerlike heffing en verademing. Het was
hem of hij, door sterke armen opgetild, in een nieuwe luchtstreek werd overgebracht.
Steeds gevoelig voor indrukken, tans ontvankeliker dan ooit door de doorgestane
somber-eentonige maanden in de gevangenis, was ieder woord van Gertrud
Faucherre's brief hem een witte heilbelovende duif. Hij las en herlas haar zinnen, hij
kende den tweeden dag reeds sommige gedeelten van buiten; het was of haar woord
hem eensklaps weer - als door een geheimzinnig schakelbord - verbonden had met
den geest der kameraden buiten de gevangenis-muren.
Wat Gertrud Faucherre bedoelde met het overpeinzen van dingen waarin het
verstand te kort schoot, was hem in den beginne niet geheel klaar. Het deed hem
vreemd aan, geheel ontwend als hij was, zijn gevoel in die richting vrijen toom te
laten. Maar langzamerhand werd dit een der gedeelten van haar brief, die hij zich
het liefst herinnerde. Zo als een kind dat niet weet wàt het in de chaotiese wereld
moet aannemen, en wàt het moet afstoten, maar nu eindelik in het woord van de
buitenwacht de bevestiging vindt van het stilst vermoeden, - zo aanvaardde en zo
geloofde Marti haar telkens
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herhaalde verzekering: dat hij niet vergeefs geleefd had, dat zijn lijden even zo goed
meetelde als offer voor het grote Rijzen als de dood van Aloys Rantzau, of het
sneuvelen van een gemeen soldaat aan het front bij Seelisberg. Op dat besef bouwde
hij voort, omhoog gestuwd door den geest van verheldering en verzoening die hem
uit haar brief stil had toegelachen en die hij als een zegel wilde zetten op zijn hart.
Veel las hij van dien dag af in den bijbel, en het speet hem dat hij in de gevangenis
enkel dit boek, niet de koran en andere boeken uit het Oosten krijgen kon. Toch was
het geen fatalistiese berusting, die hij nu zocht. Maar een schouwing der innerlike
en uiterlike dingen, die hem blijden wil gaf en sterkte. Als hij haar brief herlas, was
het hem, alsof er veel opgehoopt oud en vuil ijs eindelik wegsmolt onder stralen van
voorjaarszon. Zij had met zachte, sterke hand de nevelen aan den einder weggeschoven
en hem gezegd te zien, te zien wat daarginds wilde gloren; zijn ogen begonnen
langzaam te wennen aan de zacht gloeiende kleuren die daarachter oplichtten. Hij
begon tinten te onderscheiden, spreiding van nieuwe, ongeziene tinten, hoe langer
en hoe aandachtiger hij tuurde in die vreemd-parelende verte.
Dacht hij terug aan eigen leed, aan eigen onrecht, aan de koude schaduwen van
den herfst waarin hij zich enkele weken geleden placht te dompelen, dan leken hem
die vervreemd en onbestemd; soms glimlachte hij erom als om iets dat buiten hem
stond, dat hij van zich had afgezet, en herhaalde de onbewimpelde woorden van haar
brief: mannelike kleinzerigheid. Wat was zijn eigen individueel lijden tegenover de
massale verdoeming die gekomen was over Sinzheim: de vloek van het witte
schrikbewind die op gierde buiten en binnen en rondom de gevangenismuren van
den Strammburg?
Opgewekt en gelaten deed hij de kleine gevangenisplichten, die hem waren
opgelegd: het schoonhouden van de cel, het wassen van het etensbord, het klaarzetten
van pan en bord voor het deurluik, het keren van de matras.
Den derden dag nadat hij den brief had ont angen, kwam Delaval in zijn cel. Hij
scheen nu tijd te hebben, zich niet ongerust te maken over betrapping. Hij maakte
een praatje over het overbrengen der brieven, blufte dat het gevaarlik, hoogst gevaarlik
werk was, dat 't hem den kop kon kosten. De brief van Gertrud Faucherre was erg
lang en artistiek geweest, beweerde hij nuffig. Hij had hem helemaal gelezen.
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Het zou Marti vroeger geërgerd hebben deze winderige meningen te moeten aanhoren;
tans glimlachte hij, even-spottend, en in zijn hart lachte hij den nulligen, zieligen
kerel uit. Het viel hem op, dat Delaval er minder gepoeierd en opgepoetst uitzag dan
in zijn soldatentijd. Misschien wilde hij tussen het overige gevangenispersoneel niet
te sterk opvallen, bang dat de nieuwe direktie hem zou verdenken.
Marti herlas nog eens het slot van Gertrud Faucherre's brief, waarin zij dien jongen
zo ophemelde. Een ogenblik vroeg hij zich af, of dit misschien een vleierij kon zijn
om Delaval gunstig te stemmen en voortzetting van de briefwisseling mogelik te
maken. Maar hoe langer hij erover nadacht, des te duideliker werd het hem, dat hier
de vrouw die met zo ruim begrijpen over mensen kon spreken véel te kort schoot.
Hij keek naar het druilige licht dat onwillig binnen filterde door het koekoeksraam,
en dacht na. Was het wel goed de briefwisseling met Gertrud voort te zetten? Wekte
het bij dien Delaval niet verwachtingen die dood zouden lopen? Was dit wel eerlik
spel van zijn kant? 't Was waar: Marti liet hem altoos blijken, dat hij zijn
opdrinerigheid haatte en schuwde. Maar het feit alleen, dat hij van de bemiddeling
van Mario Delaval gediend was, kon oorzaak zijn dat Marti zich in een net van
verplichtingen verstrikte. Was hier geen gevaar?
De schemering viel al vroeg, dien dag. Het meest melankolieke uur brak door, het
uur dat het elektriese licht nog niet was opgegloeid en dat het schaarse schemerlicht
meer en meer week....
Maar Heinrich Marti verzette zich tegen de week-slepende stemming die in dat
uur over hem placht te komen. Hij liep enige malen met stevigen tred de cel op en
neer, zo als hij aan boord van de mailboot deed wanneer hij beweging wilde nemen,
en liet er wat gymnastiek op volgen. Dit deed hem goed. 't Was hem of alle dingen
waarmee zijn denken zich bezighield, lichter en losser werden. Met steelse
onverschilligheid tikte hij zelfs de kans aan dat Delaval uit haat dat hij zijn doel niet
bereikte, zich tegen hem keren zou. Die mogelikheid joeg hem geen schrik aan.
Misschien niet enkel tegen hem, ook tegen haar, tegen Gertrud.... mocht hij dat
wagen?
Marti voelde dat hij in een stemming was om die moeilikheid rustig in de ogen te
zien. Lang en ernstig, maar zonder af te zakken in de onontwarbare duistere labyrinten
van het tobben, liet hij zijn
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gedachten den vrijen loop. Eindelik besloot hij door te zetten. Er lag geen oneerlikheid
van hem tegenover Delaval in, wanneer hij dezen verzocht, nogmaals een brief aan
Gertrud Faucherre te bezorgen. Deze mens wist wat hij waagde en wist dat Marti
anders geaard was dan hij. En Gertrud was er de vrouw niet naar om zich te laten
afschrikken door de kans op Delaval's wraak.
Dan sprankte fel-op het gloeilicht in de kleine ijzeren traliekooi boven aan de
zoldering. Marti nam het dikke boek dat op tafel lag en las enkele hoofdstukken uit
het Evangelie van Mattheus.
Hij had reeds enige dagen te voren uit de dagbladen gehoord, dat geen der politieke
gevangenen zijn eigen advokaat zou mogen kiezen; allen kregen toegevoegde
verdedigers. De officiële brief die hij den volgenden morgen ontving, maakte dit
gerucht tot waarheid. Zonder opgave van redenen; er stond eenvoudig dat het
Hooggerechtshof geen termen had gevonden.... en dan de afwijzing van datgene
waarop ieder beklaagde recht heeft.
Marti verwachtte niet anders. Het werd duidelik waar het heen moest: een politiek
proces dat zo gauw mogelik zou worden afgehamerd en dat eindigde, eindigen
m o e s t - voor het moreel gezag der nieuwe regering - met het doodvonnis over de
volkskommissarissen en over de voornaamste leiders der grote omwenteling. Een
protest der oude vakverenigingen zou nog even doorklinken als een smeking om
genade, een protest dat niet krachtig kon zijn, omdat de regering de weinige zeer
tamme vakverenigingen die zij in leven gelaten had, nog dreigde met haar scherpe
mes: ontbinding.
Zijn blik gleed langs het dokument dat hij in de hand hield met de in kille regelmaat
getikte paarse letters. Hij zag opeens háar verblijf, de cel van Gertrud Faucherre voor
zich; zij zou op ditzelfde ogenblik eveneens zulk een brief ontvangen, en hij trachtte
zich voor te stellen in welke stemming zij de woorden las. Dat was niet moeilik te
raden; hij zag de glimlach op haar ernstige, kloeke trekken: ‘Zij kunnen niet anders.
Daarvoor zijn zij nu eenmaal de zonen van hun tijd, zoals wij de kinderen zijn van
een beteren.’
Hij wilde haar antwoorden, heden nog. Misschien had Delaval anders geen
gelegenheid haar de brief in handen te spelen. Het zou
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dan toch al morgen of overmorgen worden, eer zij zijn antwoord kreeg. Hij begon
zijn brief nog dienzelfden ochtend, enkel onderbroken door het etensuur, met de
kwade kans door het boertje of door een vreemden cipier betrapt te worden. Een uur
werd daardoor zijn arbeid mat gezet. Dan ging hij weer door, voltooide vlug zijn
dadeliken zonder aarzeling geschreven brief. Hij las hem nog eens over: ja, zo wàs
het wel. Zo moedig-berustend wist hij zich waarachtig de laatste dagen, hij had geen
woord te veel geschreven; hij gevoelde waarlik zijn geest als herboren en het was
haar doorlouterde woord, háár woord alleen geweest dat die verjongde kracht in hem
had gewekt.
Hij schreef zijn dank daarvoor uit, zijn levende en blijde erkentelikheid dat hij
zich weer éen voelde met hen allen, met het kleine wakkere troepje dat tans de slagen
der wraakzucht opving. Vooral ook wil hij haar bekennen, welke vreemde gevoelens
door haar zachte wijzing naar het ontijdelike bij hem waren gaande gemaakt. Hij
hoorde tot de velen die sinds hun kinderjaren nooit meer lang aan onstoffelike dingen
hadden gedacht. Bij de ontdekking als achttienjarige jongen, dat deze hersenspinsels
niet zonder samenhang met de stoffelike krachten in de mensenwereld zijn en dat
zij gebruikt worden om werkers-met-de-handen te paaien en in zoete onwetendheid
te houden - was hij verontwaardigd geworden. Hij meende toen die denkbeelden tot
op den drabbigen grond toe te doorschouwen en wilde verder nooit meer naar ze
omzien. Dan kwam daarbij het dageliks gebeuren, het lokken van den dageliksen
strijd, het leven dat luide riep om daden; voor stille overpeinzing liet het geen tijd.
Niet ieder was in het leven zo gelukkig als zij, die als bij intuïtie de goede verhouding
geweten had.
Kilheid had hem vaak doorhuiverd als hij de platte gedachtengang, de
vulgair-wetenschappelike gesprekken van de kameraden had gevolgd. Maar hij had
zich dan als het ware getroost met de gedachte, dat hij er niets positiefs tegenover
wist te stellen; en nu - bij alle blijdschap om den steun die haar brief hem gaf - had
zij hem toch nog een ander, een eigenaardig soort troost gebracht: dat ook zij, die zo
veel langer en beter gezocht had dan hij, toch evenmin een steen der wijzen had
gevonden; enkel maar verspreide kleine, glinsterende schilfers, waaruit wellicht wat
op te bouwen was.... neen toch iets meer: want de glinstering had gelicht en geflonkerd
tot in de somberste hoeken van zijn cel.
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Gertrud Faucherre had - zo ging hij dan over - gelijk gehad toen zij het harde woord:
mannelike kleinzerigheid gebruikte. En toch - o, het had hem met nameloze
erkentelikheid vervuld - toch had zij zich zijn moeilikheden en wanhopige individuele
tobberijen zo dadelik ingedacht. Het had hem, met enige schaamte, gedreven naar
denzelfden weg: 't zich-scherp-voorstellen van háár leed en haar zorgen. Dan dacht
hij vooral aan de foto die dien énen stormachtigen avond dat hij bij haar was op haar
werktafel stond: haar twee jongens.
Toen Marti zó ver met zijn brief gekomen was, keek hij even op. Hij wilde woorden
vinden die haar zeggen zouden, hoe hij met haar meevoelde het gemis van de twee
kinderen. Hij vond ze niet. Hij verdiepte zich nog verder daarin, doch erkende ten
slotte met droeven glimlach dat hij niet wist, niet zelf ondervonden had wat het voor
een vader of moeder beduidt zijn kinderen te moeten missen. Vreemd - dacht hij iets harteliks te willen zeggen uit mee-gevoel en het te moeten opgeven.... omdat je
het ten slotte n i e t meevoelt. Maar misschien was het al i e t s voor haar, wanneer
hij naar haar jongens omstandig vroeg en haar verzocht veel over ze te schrijven.
Daarna beantwoordde hij haar oordeel over Rantzau, over Forster, over Thea
Schumacher. Thea was méér voor hem geweest dan uiterlike bekoring. Haar innerlike
opstandigheid had hij bewonderd, bewonderde hij nog. Zo goed als ieder ander kende
natuurlik ook Gertrud het woord dat Thea een suspekte beroemdheid had gegeven:
‘Wij hebben geen verstand nodig, - enkel moed.’
Er lag in die woorden een gang dien Marti niet kon meemaken, en toch: er zwol
een ongebreidelde kracht uit, die de wereld nodig had; toch lag er een teveel in die
woorden dat een tegenwicht vormde voor het tekort aan moed, dat zo dikwels de
harten deed schrompelen ineen. Herinnert ge u nog - vroeg hij haar dan - het kongres
in Straatsburg waar de oude, grijze Käthe Sommer 't als het ware woord voor woord
den mensen instampte:
‘Und dann sind wir ja Alle miteinander so jämmerlich feige.’
Dat had hem in Thea Schumacher gepakt: haar onverschrokkenheid tegenover
mensen en feiten en woorden. Hij wilde wel bekendat zij een korten tijd te veel macht
over hem gehad, dat zij hem gebracht had tot dingen waartoe hij uit zich zelf nooit
zou zijn gekomen; tot die brandpunten van de daad, waar Daad tot misdaad werd.
Het lag niet in zijn natuur aan vijanden hun recht te onthouden,
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hen door een behendige vorm-verschuiving in handen te spelen van de meest brute
rechtspraak: een snel bijeengeraapt soldatentribunaal. Hij was daaraan medeplichtig,
hij had daar berouw van als van een der meest verfoeilike daden in zijn leven. En dit
moest hij Gertrud Faucherre toegeven: de troost dat de adelike gijzelaars vóór den
uitspraak der soldatenrechtbank reeds waren weggesleept en op het binnenplein der
universiteit vermoord, wàs geen troost, en verminderde zijn schuld niet.
Hij wist een sterke, een dure drang in zich: deze gevangenisdagen, die nu eenmaal
de laatste dagen van zijn leven zouden zijn, vooral eerlik te zijn tegenover zichzelf
en anderen. Gertrud's brieven hielpen hem daarbij.
Ondanks het grotere, ruimere begrijpen dat hij over zich voelde komen, ondanks
alle afkeer van sektarisme, kon hij het toch niet met Gertrud eens zijn over de
uitwerking van het geweld in dagen van omwenteling. Ook hij haatte de sabeltirannie
en zag als droombeeld voor zich: het bereiken van het doel enkel door het vredig
kruisen der armen. Maar hij geloofde dat de werkelikheid met dit droombeeld spotte.
Het was een ellendige, een cyniese wijsheid die Napoleon verkondigde: de Heer
is met hem die de beste artillerie heeft. Toch wàs het zo: wie schuw was om met
menselik bloed het nauweliks veroverde te verdedigen, zou door geen goddelike
machten geholpen worden.
Marti eindigde met enkele woorden over Forster. Ook hij vermoedde diens
balorig-klein verfoeien van Sinzheim. Maar aan den anderen kant kon hij Forster's
noeste paardenwerk dat hij in zijn goede dagen voor de republiek over had, nooit
vergeten. Hij sloot dan enkele woorden van vriendschap, van herhaalden dank in en
een herinnering aan het Kerstfeest, dat voor de deur stond.... het Kerstfeest in de
gevangenis Strammburg.
Over Delaval schreef hij haar niets. Hij wilde niet dat deze donkere laatste dagen
van het jaar haar nog verbitterd zouden worden door moeilikheden die hem alléen
betroffen en die hijzelf wel verzetten zou.
(Wordt vervolgd)
ED. COENRAADS.
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De drie ‘verzoekingen’ van Flaubert. (Slot).
In het tweede bedrijf komt, met schaterende lach, de Duivel op temidden der Zonden.
De Zonden beschuldigen de Hoogmoed Antonius gered te hebben, maar hij verdedigt
zich in een meeslepende apologie. Worden niet alle harstochten en zonden verhevigd
door eigenwaan en trots? ‘Depuis l'enfant taciturne qui brûle sa tristesse à la lueur
de son flambeau jusqu'au soldat qui secoue sur ses bras nus le sang de son épée,
depuis le monarque qui domine les foules jusqu'au mendiant qui vagabonde dans la
campagne, depuis la courtisane qui se vante de ses amants jusqu'à la matrone
renfermée qui se refuse d'en avoir, partout et toujours, qu'y a-t-il donc si ce n'est
moi?’
En zijn toespraak tot Luxuria kulmineert aldus: ‘Entends-tu sur la terre hennir
d'orgueil les prostitutions triomphantes?’
De onbevredigdheid-in-wellust die Flaubert reeds jong ondervond, en in zijn
jeugdgeschriften en vooral in Madame Bovary uitsprak, we horen haar hier
verkondigen door Luxuria zelf: ‘Quand saisirai-je donc ce que j'effleure? je ne sais
où se trouve cette chose vague qu'il me semble poursuivre à travers la possession
même....’
Machtig wekt de Duivel de Zonden op de heremiet aan te vallen, maar deze zoekt
steun bij Hoop, Geloof en Liefde. Wonderlik-zoet en mild zijn hun woorden. Zo
spreekt de Liefde: ‘Verse-la, cette tendresse qui t'emplit, et plus tu l'épancheras, plus
elle surgira de toi inextinguible et tiède; répands ton coeur dans la méditation des
souffrances de Jésus, dans la contemplation des merveilles créées, dans la dilection
de tes frères; prie pour les morts, jeûne pour les pécheurs, mortifie-toi pour les Gentils;
aime dans le chagrin et ton chagrin s'adoucira; aime dans la joie et ta joie se purifiera;
aime encore, aime toujours, pense à Dieu, rien qu'à lui; anéantis ton être sous le poids
de sa miséricorde, afin qu'en deçà de la mort même tu te dissipes tout entier dans
l'immense amour.’
Maar een nieuwe figuur zien we verschijnen: de Wetenschap. Geen wonder dat
Flaubert deze hier oproept. Had ook hij niet onweerstaanbaar de drang gevoeld naar
weten, naar zekerheid,
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naar een antwoord op het folterend waarom? Om daarna bij vlagen, die jacht naar
waarheid moede, zijn historie-schrijvers en filozofen weg te dringen en zich onstuimig
over te geven aan fantazie en lyriek, aan zijn lievelingsauteurs, Shakespeare en
anderen? De Wetenschap is onbevredigd, omdat haar zoeken eindeloos is: ‘Si tu
savais comme je suis malade, comme les paupières me cuisent, quels bourdonnements
j'ai dans la tête!’ Maar tegelijk verheft zij zich trots tegenover de Zonden die haar
aanvallen, en toont hun erbarmelike voosheid. Hoor Flaubert, die zich had ontworsteld
aan de dwang der wellust, tot Luxuria spreken in de gestalte der Wetenschap:
‘Le désir sous tes pas se lève d'entre les pavés, des rêveries charmantes
s'entr'ouvrent comme des fleurs aux plis remuants de ta robe, et quand tu la retires,
on a des éblouissements comme si ta chair était un soleil; mais tu ne dis pas les ulcères
qui rongent ton coeur, et l'immense ennui qui suppure de l'amour.... Je suis las de
ton visage et de l'imbécillité de tes caresses, va t'en! va t'en! J'aime mieux le fucus
au flanc des falaises que tes cheveux dénoués, j'aime mieux le clair de lune
s'allongeant dans les ondes que ton regard amoureux se noyant dans la tendresse,
j'aime mieux la brise que tes baisers, et le frissonnement des grandes plaines que tes
tressaillements d'amour; j'aime mieux le marbre, la couleur, l'insecte et le caillou;
j'aime mieux ma solitude que ta maison, et mon désespoir que tes chagrins.’
Zelfs aan het Geloof durft de Wetenschap zijn ondergang te voorspellen. Zal zij
niet eenmaal lichaam en ziel, materie en geest, misdaad en deugd, kwaad en goed,
verklaren? ‘En vain pour attirer les coeurs - aldus Wetenschap tot Geloof - tu voudrais
t'embellir par l'alléchement de l'idéal, mais à la fin l'art se détachera de toi, comme
un collier dont la corde qui se dénoue est usée, et les goujats riront à voir la nudité
de ce squelette qu'on aimait.’ Tenslotte, zijn wanhopig eindeloos zoeken waarover
hij zich aanvankelik beklaagde, vergetend, verheerlikt de Wetenschap zijn vreugden,
de vreugden van de gedachte: ‘Les connais-tu, les amitiés des sages? sais-tu ce que
c'est que cette tendresse de l'esprit, plus forte que celle des coeurs? as-tu vu, comme
un soleil qui se lève, l'idée luire dans la prunelle des maîtres? Durant les muets
épanchements des intelligences pensives, quand elles s'enlacent l'une l'autre et qu'elles
frémissent étonnées à leur contact mutuel, tu n'as pas senti, du fond de ton être,
monter des sources fertiles?’
Geleidelik overmeesteren Logica, Wetenschap en Hoogmoed de
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geest van Antonius. Trots sluipt in zijn hart, moord- en roofgedachten bekruipen
hem, en de wellust verschijnt in de verschrikkelike gestalten van Overspel, Ontucht
en Onreinheid. Daarna schildert Flaubert de zinnelike verleiding in een aantal
levendige kleurige tafrelen, toneeltjes tussen een courtisane en haar dienares Lampita.
De courtisane, om haar toekomst bekommerd, gaat haar vrienden verlaten voor een
rijke minnaar. En beide, hetaire en dienstmaagd, roepen bij 't afscheid de vreugden
van 't vrije leven op. Zo herinnert Lampito haar meesteres aan de festijnen, waar zij
danste: ‘Quand tu tournais autour des lits, la tête renversée, la bras droit étendu, en
faisant dans tes mains sonner tes crotales noires, le vent rapide de ton écharpe remuait
les cheveux sur le front des convives, qui se penchaient entre les flambeaux pour
voir passer ta danse....’
Dit visioen verdwijnt, en daarop volgen andere: een liefdesdialoog van een herder
en zijn geliefde, een feestmaal van Nabukadnezar, een zang-in-proza van dichters
en potsenmakers, Poètes en baladins, grotesk-satiriese vereenzelviging van 't beroep
van kunstenaar en dat van kunstemaker. De moeite en smarten van de kunstenaar,
die - zo was immers Flauberts ideaal geworden - eigen menselike hartstochten slechts
mag uitleven in zijn kunst, die daarvoor zich een martelende zelftucht moet opleggen,
die moeiten en smarten gelijken op die van de kermis-artiest, voor wie ook een
geweldige oefening noodzakelik is. Met bewondering, maar tegelijk angstige
bevreemding, worden beide, dichter en potsenmaker, aangegaapt. Moeders houden
hun kinderen vast, uit vrees dat ze door de artiesten zullen worden meegenomen. Dit
is een wonderlik luidruchtig stuk, waarin we de bekkens horen klinken van de parade
vóór de tent, de schittering zien van de valse juwelen en de rose glanzen van de
tricots, maar dat in schelle vizioenen toch de diepe overtuiging van Flaubert weergeeft.
Laten we niet vergeten dat hij zich wèl zijn nieuwe kunstenaarsinzicht veroverd had,
maar dat hij al zijn liefde voor het groteske en bizarre, het heviggekleurde had
behouden, en nog lang zou behouden. Dat is immers de pijnlike tweespalt geweest
in zijn wezen. De verliefde op ‘gueulades, lyrisme, grands vols d'aigle, sonorités de
la phrase,’ legde zichzelf 't strafwerk van banaal-realistiese themata op. Doch hier,
in de Tentation, kon hij zijn proza nog laten uitzwellen tot vizionnaire schoonheid,
had hij zichzelf geen geweld aan te doen om bij zijn weergave van daden en woorden
te blijven op het niveau van banale mensen, zoals later in Madame Bovary.
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Onmiddellik, en er, wat klank en kleur betreft, goed bij aansluitend, volgt in de eerste
Tentation op de ontboezeming der Poètes et baladins de oosters-zinnelike verschijning
van de Koningin van Scheba, een figuur die door Flaubert met biezondere voorliefde
moet geschilderd zijn, en die hij dan ook tot in de laatste bewerking van zijn
prozagedicht behouden heeft.
De reeks verschijningen wordt langzamerhand overweldigend voor Antonius. Daar
zijn de Sphinx, met zijn onverzettelike ondoorgrondelikheid en de Chimaira, de
snelle en luchtige. Hier jubelt de verbeeldingskunstenaar over de duizelende vlucht
van zijn heerlike fantazie, die toch hunkert naar bevruchting door de strenge Rede.
In het naar-elkaar verlangen en elkaar-ontvluchten van Sphinx en Chimaira heeft
Flaubert wederom het drama van eigen kunstenaarschap, wellicht van elk
kunstenaarschap, verbeeld. Ook is er symboliek in de fantastiese beesten die daarna
opdoemen voor Antonius' verbaasde ogen. Hoogst merkwaardig heeft Flaubert in
hun grillige vormen zijn haat uitgedrukt voor door hem verachte menselike
verschijningen, zoals de bourgeois, ‘celui qui pense bassement,’ de anti-artiest, de
verkondiger van gemeenplaatsen, banaal van gedachten, kleding en meubelen.
In de Skiapoden, de Libyse fabelmensen, die hun grote voeten als zonneschermen
konden gebruiken, ziet Flaubert de sombere aan de aarde geketende wezens, die de
heerlikheid der zon slechts zien door hun duistere plompheid heen; in de Nisnas, met
één oog, één wang, één hand enz., half-mensen, die gelukkig leven met hun halfvrouw
en half-kinderen, de bekrompen wezens die alle dingen verkleinen tot de middelmaat
van hun bekrompen hersens. ‘Nous avons au patron de nous-mêmes arrangé toutes
choses, pour qu'elles puissent tenir dans nos demi-cerveaux; il faut que les gazons
soient raccourcis et que les chiens soient tondus.’ In de cynocephale apen herkennen
we gemakkelik de dierlike instinkten van de mens; in de Phenix de voortdurende
wedergeboorte van zijn schone droom. Huiveringwekkend van groteske
afzichtelikheid en verstomping is de Catoblepas, soort van Afrikaanse reuzeantiloop,
zwarte buffel met varkenskop, en rudimentaire poten. Eenmaal, zijn poten lekkend,
heeft hij die verslonden zonder het zelf te bemerken!
De enorme verscheidenheid en veelvormigheid der dieren verbijstert Antonius,
brengt hem tot de waanzinnige begeerte één te zijn met het heelal, te blaffen en te
brullen, te vliegen en te zwem-
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men, geur en klank en licht te zijn, de materie zelf te zijn om te weten wat ze denkt.
Hier openbaart Flaubert weer eigen begeerte. Men leze slechts de volledige editie
van Par les champs et par les grèves, 't verhaal dat hij met Du Camp samenstelde
van een voettocht door hen beiden gemaakt in 1847, door Touraine en Bretagne. Ook
dáár, op een avond-like tocht, langs de door 't maanlicht beschenen falaises klauterend,
doortrilt hem de zaligheid van het natuurgenieten; al zijn zintuigen trekken de
omringende heerlikheden tot zich, en een innige vereniging ontstaat tussen hem en
de natuur. ‘A force de nous en pénétrer, d'y entrer, nous devenions nature aussi, nous
nous diffusions en elle, elle nous reprenait, nous sentions qu'elle gagnait sur nous et
nous en avions une joie démesurée; nous aurions voulu nous y perdre, être pris par
elle ou l'emporter en nous.’ Maar zoals in de vervoering der liefde, de mens zijn
onvolmaaktheid voelt bij 't strelen met handen en ogen, zo wenste ook Flaubert verder
en dieper te kunnen doordringen met ogen en oren in hemel, aarde en oceaan. ‘Et
dans la sympathie de cette effusion contemplative, nous aurions voulu que notre âme,
irradiant partout, allât vivre dans toute cette vie pour revêtir toutes ses formes, durer
comme elles, et se variant toujours, toujours pousser au soleil de l'éternité ses
métamorphoses!’
Ook Antonius roept uit: ‘J'ai besoin d'aboyer, de beugler, de hurler. Que n'ai-je
des nageoires, une trompe? Je voudrais vivre dans un antre, souffler de la fumée,
porter une trompe, tordre mon corps et me diviser partout, être en tout, m'émaner
avec les odeurs, me développer comme les plantes, vibrer comme le son, briller
comme le jour, me modeler sous toutes les formes, entrer dans chaque atome, circuler
dans la matière, être matière moi-même pour savoir ce qu'elle pense.’
De duivel verschijnt bij die laatste wens en voert Antonius op zijn horens mee
door de wereldruimte.
Het is in het derde bedrijf dat Antonius aldus de eindeloosheid, en daarmee nieuwe
twijfel leert kennen.
In rijke wanorde liggen de openbaringen die Antonius bij zijn tocht ondergaat, in
dat derde deel dooreen. De duivel verkondigt hem een soort spinozisties pantheïsme,
waaruit blijkt hoezeer Flaubert de invloed had ondergaan van de Ethica, en die van
zijn vriend, de Spinozabewonderaar Alfred Le Poittevin. Wat aan Antonius
geopenbaard wordt, is in 't kort samengevat: de grootheid van het heelal en de
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eenheid van het universum. ‘N'as-tu pas reconnu des voix humaines dans le murmure
des oiseaux?’ Stof en geest, ziel en lichaam zijn één. De mens is één met de natuur,
ook met het schijnbaar onbezielde. ‘N'y a-t-il pas des existences inanimées, des
choses inertes qui paraissent animales, des âmes végétatives, des statues qui rêvent
et des paysages qui pensent?’ God is niet buiten het heelal, niet buiten de mens, maar
hij is overal. Hij is in de mens en de mens in Hem: il n'y a qu'Un.
De gedachte deel uit te maken van God, stof te zijn van alle stof, geest van alle
geest, vervult Antonius met zaligheid en trots. En nog groter wordt zijn hoogmoed,
als de Duivel, wiens aanzien verheerlikt is door schoonheid, hem aantoont dat de
muziek der sferen harmonie was in hèm, Antonius, dat de geweldigheid van het
heelal slechts een illuzie van zijn geest was, dat er geen werkelikheid is dan van die
geest. En als die geest er eens niet was! Maar gij tenminste zijt, ù voel ik, roept
Antonius uit. O! wat zijt gij schoon!
Maar uit die heerlike droom vervalt hij weer op de aarde tot verveling en walging.
Dan begrijpt de Dood dat 't ogenblik voor hem gekomen is. Maar ook Luxuria
verschijnt weer, en beide worstelen om de weerloze Antonius. De Dood noemt zich
een trooster en een slaapverwekker; hij zal Antonius de vrede brengen en de kennis.
‘Viens! viens! je suis la paix, l'immuable vide, la connaissance suprême.’
Luxuria schildert hem opnieuw, zoals zij 't reeds vroeger deed, de zaligheden van
de liefde, niet alleen van de wellust, doch van de liefde voor de ganse schepping,
mensen en dieren en planten. ‘Mais, malgré toi, du plus profond de toi-même, quelque
chose malgré toi se révolte furieusement; le coeur de l'homme est fait pour la vie, et
l'aspire de partout, du plus loin qu'il peut.’
De strijd die Wellust en Dood voeren in tegenwoordigheid van Antonius, die strijd
is ook gestreden in het gemoed van Flaubert. Als de dood eens de Kennis bracht, het
eindelike Weten, hoe zalig zou dan het sterven zijn! Dikwels zal Flaubert die stem
in zich hebben gehoord: ‘Viens, viens, je suis la paix, l'immuable vide, la connaissance
suprême’. Maar tegelijk hield de liefde voor het leven hem vast, de liefde voor de
aardse genietingen: ‘Vois mes belles roses!......... Ah! goûte-la plutôt, cette vie
magnifique qui contient du bonheur tous les jours, comme le blé de la farine à tous
les lobes de ses épis! aspire les brises, va t'asseoir sous les citronniers, couchetoi sur
la mousse, baigne-toi dans les fontaines, bois du vin, mange
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des viandes, aime les femmes, étreins la Nature par chaque convoitise de ton être, et
roule-toi tout amoureux sur sa vaste poitrine.’
Antonius kiest niet tussen Luxuria en Dood. Indien zij eens beiden logen? Indien
er andere smarten verborgen lagen achter de Dood? Indien in de vreugden van de
wellust eens dieper wanhoop verscholen was? ‘J'ai vu sur la face des moribonds
comme un sourire d'immortalité, et tant de tristesse sur la lèvre des vivants, que je
ne sais laquelle de vous deux est la plus funèbre ou la meilleure.’
Aldus heeft de Duivel de overwinning nog niet behaald, maar hij meent te kunnen
triomferen door Antonius de dood te tonen van alle aanbeden religieuse illuzieën der
mensen door de eeuwen, en in een geweldig eindeloos défilé trekken voorbij Antonius'
ontstelde ogen de goden van alle volken en alle tijden, van de verste en vreemdste
tot de meer nabije, die der Arabieren en Tartaren, der Indiërs, Perzen, Egyptenaren
en Skandinavieërs, Grieken en Romeinen, tot de God der heerscharen, de Jehovah
der Joden, die onttroond is door de God van Nazareth. Het is de laatste hevige
beproeving voor Antonius. Evenals in het défilé van de heresieën en in dat der
demonen geeft Flaubert zich hier over aan zijn hartstochtelike kunstenaarsliefde voor
het fantastiese, het buitensporige, het exotiese.
Er staan wondermooie verbeeldingen in die bladzijden, waar Flaubert zijn grootse
vizie geeft van de godenscheppingen der mensheid.
Hoor de stier Apis zuchten:
‘Dans les longues avenues bordées de colosses assis, je ne retrouve pas mes pontifes
chaussés de byblos, qui se relevaient la nuit pour laver leur corps dans l'eau; ils
retournaient sous mon ventre des litières de fleurs; ils brossaient mon poil, en chantant
sur un air lent des paroles sacrées; ils recueillaient avec des pelles d'or ma bouse
liquide, qui tombait en silence sur la mosaique des sanctuaires.’
Een droeve klaagzang om verloren macht is die van de Griekse goden. Geheel en
al vinden we daarin terug de liefde voor Hellas van de schoonheidsaanbiddende,
‘l'art pour l'art’ kunstenaars van die dagen: Leconte de Lisle, Théophile Gautier,
Théodore de Banville.
Als een weerklank op Leconte de Lisle's:
Les Dieux sont en poussière et la terre est muette:
Rien ne parlera plus dans ton ciel déserté.
Dors! mais, vivante en lui, chante au coeur du poète
L'hymne mélodieux de la sainte Beauté,

is de zin waarmede Jupiter zijn eigen lof- en lijkrede eindigt: ‘Tout
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entier pourtant je ne descendrai pas dans le Tartare; quelque chose de moi restera
sur la terre; ceux en effet que pénètre l'Idée, qui comprennent l'Ordre, chérissent le
Grand, ceux-là, de quelque dieu qu'ils descendent, seront toujours les fils de Jupiter.’
Als een hymne op de schoonheid klinkt de zang van Venus op haar verleden
glorie.... ‘J'étais libre, j'étais pure, j'étais la fille du sang d'Uranus.... Les dieux à ma
vue se pâmaient d'amour, je vibrais incessamment sur le monde engourdi, et la matière
humide, se séchant sous mon regard, s'affermissait de soi-même en contours précis.
Je l'avais tournée comme un potier, ciselée comme un sculpteur, coloriée comme un
peintre; j'avais fait les plages plus sonores, plus couvertes de coquilles, de solitude,
et de soleil; j'avais rêvé avec lenteur des attitudes d'existence, des harmonies de ligne,
et tout ce rythme secret des splendides anatomies.’
Van de ontzettende verbijstering die Antonius aangegrepen heeft, willen de Duivel
en Logica gebruik maken. Al die goden zijn verdwenen, dus ook.... Puisqu'ils sont
passés tous, le tien.... Maar Antonius zoekt redding in gebeden, die van een
wonderzoete schoonheid zijn, en vindt die redding ondanks de Duivel, die hem
voorhoudt dat een nieuwe Messias zal komen, met nieuwe heerlikheden en nieuwe
verschrikkingen, die hem voorspelt dat, zolang hij zijn hart niet uit zijn lijf zal hebben
gerukt, hij de hel zal bij zich dragen.
Ziedaar de inhoud in 't kort van het machtige prozapoeëm dat de vrienden van Flaubert
ten vure doemden.
Spoedig na de veroordeling van zijn werk door Bouilhet en Du Camp, ving de reis
naar 't Oosten aan, die gewacht had op de voltooiing van de Tentation.
Hoe dikwels heeft Flaubert op die reis door Egypte, Syrië, Griekenland, over zijn
werk gepeinsd. De opinie van zijn vrienden had hem een geweldige slag gegeven.
In een van de brieven, onderweg geschreven, zegt hij: ‘Saint Antoine est-il bon ou
mauvais? voilà par exemple ce que je me demande souvent; lequel de moi ou des
autres s'est trompé?’ Op de Nijl, op de voorsteven van zijn ‘cange,’ zijn boot, turend
in 't water, voelt hij zich bevangen door de grootste neerslachtigheid. Voortdurend
antwoordt een ‘à quoi bon’ op zijn vragen over toekomstige arbeid.
Flaubert had 't Oosten vóórvoeld; hij vond, vooral wat de natuur betreft, scherp
getekend wat nevelachtig reeds voor hem bestond.
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Maar er waren ook verrassingen, van de mensen vooral. Zoals hij 't zelf karakteristiek
uitdrukte: ‘Ç'a été pour la nature une retrouvaille, et pour le reste une trouvaille.’
In Saint Antoine had hij geschreven: ‘les dieux à tête d'ibis ont les épaules blanchies
par la fiente des oiseaux.’ En in werkelikheid vond hij inderdaad pyramiden wier
top wit was van de uitwerpselen van arenden en gieren, die er zweven rondom.
Wat al heerlike momenten heeft Flaubert, die van 't groteske en 't bizarre, maar
evenzeer van 't goddelik-schone hield, op zijn reis beleefd! De aankomst bij de
Sphinx, 't nachtelik avontuur met Ruchouk Hanem, 't bezoek aan een leprozenhuis,
de ontmoeting met slavenboten op de Nijl, de tocht door de volkswijk te Napels,
waarin hij 't Suburra van Rome terugvond, de aanblik van de tempel van Baalbeck
of van een stuk vrouwentorso van de Acropolis.
En wie glimlacht niet als hij 't bezoek leest dat Flaubert aan de oude bisschop der
Kopten in Caïro bracht, die hij ondervraagt over de Drie-eenheid, de Maagd, 't Heilig
Sacrement. Een prachtig tooneeltje, die oude bisschop zich moe werkend om de
weetlust te bevredigen van Flaubert, die een massa kennis had vergaard voor zijn
Saint Antoine en dus niet te gemakkelike vragen zal hebben gesteld. ‘Toute ma vieille
érudition de Saint Antoine est remontée à flots.... C'était superbe, ce ciel bleu sur nos
têtes, les arbres, les bouquins étalés, le vieux bonhomme ruminant dans sa barbe
pour me répondre, moi à côté de lui, les jambes croisées, gesticulant avec mon crayon
et prenant des notes, tandis qu'Hassan se tenait debout, immobile, à traduire et que
les trois autres docteurs opinaient de la tête et interprétaient de temps à autre quelques
mots. Je jouissais profondément. C'était bien là ce vieil Orient, pays des religions et
des vastes costumes....’ En als de uitbundige nieuwsgierige Flaubert de arme bisschop
volkomen heeft afgemat, wordt deze vervangen door de doctoren, die óók gloeiende
wangen krijgen van inspanning. Tenslotte is hij heengegaan, maar met 't voornemen
zijn bezoek te herhalen.
Terug in Croisset, zet hij zich aan 't schrijven van Madame Bovary. En tegelijk begint
hij in te zien wat er aan zijn Tentation ontbreekt. In een brief aan Louise Colet
(Januarie 1852) zegt hij dat hij met hartstocht en liefde de paarlen voor zijn snoer
heeft uitgezocht, maar de draad vergeten heeft. Gedurende achttien maanden heeft
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hij zich vrij overgegeven aan de vervoeringen van zijn lyriese natuur. ‘Jamais je ne
retrouverai des éperduements de style comme je m'en suis donné là pendant dix-huit
grands mois....’
En bezig met 't schrijven van Madame Bovary, die ‘tour de force inouï,’ die
geweldige strafoefening opgelegd aan zijn lyriese natuur, wordt hij zich steeds sterker
bewust dat hij eigen hartstochten uit zijn werk moet houden. ‘La passion ne fait pas
les vers, et plus vous serez personnel, plus vous serez faible.’
Hij is te veel zèlf Antonius geweest. En hij komt tot uitspraken die paradoxen
schijnen, maar die volkomen uitdrukken zijn angstige afkeer van het uitzingen van
eigen gevoelsleven: ‘Moins on sent une chose, plus on est apte à l'exprimer comme
elle est, mais il faut avoir la faculté de se la faire sentir.’ Alle lyriek, alle vervoering,
‘exhalaisons d'âme, lyrisme’, moet overgebracht worden naar de stijl.
Daarom wordt Shakespeare hem voortdurend dierbaarder. Wat weten we van
Shakespeare's eigen natuur? Was hij vrolik? was hij treurig? Vandaar Flaubert's
kritiek op Musset, wiens verval als kunstenaar hij toeschrijft aan ‘la manie commune
qu'il avait de prendre le sentiment pour la poésie.’ Met dit nieuwe inzicht, of liever
dit versterkte inzicht, - want eigenlik is 't reeds te vinden in de vóór Saint Antoine
geschreven eerste Education sentimentale, maar dat 't niet sterk genoeg was, had
Saint Antoine getoond -, met dat inzicht ging gepaard een steeds grotere verering
voor de wetenschap.
De kunst moet wetenschappelik worden, zoals de wetenschap kunstvol zal zijn.
‘Plus il ira, plus l'art sera scientifique, de même que la science deviendra artistique;
tous deux se rejoindront au sommet après s'être séparés à la base.’
Ook het proza moet nauwkeurig worden als de wetenschap, maar tegelijk rytmies
zijn als poëzie, en ‘avec des ondulations, des renflements de violoncelle, des aigrettes
de feu.’
Evenwel, de oude Flaubert, die zichzelf verliefd verklaarde op ‘gueulades, lyrisme,
grands vols d'aigle, toutes les sonorités de la phrase,’ is nog niet verdwenen, en terwijl
hij worstelt met de zich opgelegde taak: Madame Bovary, gaan zijn gedachten
voortdurend terug naar die heerlike tijd toen hij in één roes Saint Antoine schreef:
‘les dix-huit mois passés à en écrire les 500 pages sont les plus profondément
voluptueux de ma vie.’
Uit een brief aan Louise Bouilhet van 1 Junie 1856 blijkt dat,
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onmiddellik na 't voltooien van Madame Bovary, Flaubert de Tentation weer heeft
opgevat, om die om te werken. Hij snoeit al wat ‘intempestif’ en ‘extra-lyrique’ is,
en verheugt zich een draad gevonden te hebben in het tweede gedeelte. Men ziet wat
zijn bedoeling met de omwerking is: hij wil eenheid brengen in 't geheel, de
verschillende ‘Verzoekingen’ moeten evenzovele noodzakelikheden worden, in
natuurlik verband staan tot de monologen van Antonius.
Volkomen tevreden is hij nog niet over de omwerking van zijn ‘vieille toquade
de Saint Antoine,’ ‘cette satanée oeuvre qui pourrait bien me traîner en cour d'assises
- et qui à coup sûr me fera passer pour fou.’
Saint Antoine bracht hem niet ‘en cour d'assises,’ - 't werk was nog manuscript -,
maar wèl werd kort daarna Madame Bovary gerechtelik vervolgd. En dat proces
beneemt hem de lust om voor de dag te komen met een werk, waaruit met evenveel
recht fragmenten zouden kunnen gelicht worden en als onzedelik gebrandmerkt. En
hij begint met een ander boek, over Carthago, dat de naam van Salammbô zal krijgen.
De tweede bewerking van Saint Antoine blijft rusten in zijn portefeuille.1)
Vergelijken we deze tweede bewerking met de eerste, die ik uitvoerig besprak,
dan konstateren we inderdaad dat tal van ‘extralyrieke’ gedeelten zijn verdwenen,
of verkort. 't Buitensporige, 't al te weeldrige, de realistiese rauwe biezonderheden,
- b.v. de uitdrukking van de grove zinnelikheid van het zwijn -, dat alles is gekortwiekt
of verzacht.
Gehele rijen heresieën, Adamiten, Elxaïten, Nicolaïten, Karpocratiërs - zoeken
we in de Saint Antoine van 1856 tevergeefs.
Evenzo zijn vervallen realistiese details over kinderoffers bij de Montanisten, en
het portret van Kristus door de duivel, diens opwekking tot moord, de drie figuren
Adultère, Fornication, Immondicité.
En dikwels betreuren we 't dat er prachtige gedeelten verdwenen zijn. O. a. die,
waarover ik sprak, en waar de Wetenschap zijn onmacht, maar ook zijn grootheid
bezingt, zijn trots over zijn eindelike mogelike overwinning op het geloof.

1) Ze is in 1908 uitgegeven door Louis Bertrand onder de onjuiste titel van La première Tentation
de Saint Antoine (bij Charpentier). De eigenlike eerste Tentation vindt men verenigd met de
beide volgende in de editie Conard (1910) en is ook onlangs door Charpentier uitgegeven.
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Maar daarnaast konstateren we tal van prachtige invoegingen, of de vervanging van
een losse familiare overdaad door enkele vaste gestileerde harmonieuse perioden.
Ook de Antonius-figuur zèlf is veranderd. Hij is minder slap en klagerig, hij weidt
minder uit over zijn ellende. En - zoals Flaubert ons reeds aankondigde in zijn brieven
- in het tweede gedeelte komen de verschijningen veel meer voort uit zijn aard of
een voorafgaande gemoedstoestand. In de nieuwe bewerking ziet Antonius, na de
verschijning der Courtisane, zijn ouderlik huis terug, zijn moeder, die aan 't spinnen
is, en hij voelt de behoefte zijn ‘pensée diffuse et répandue’ te vestigen op iets vasts,
iets onwrikbaars. Hij tracht de oude Bijbel te lezen, die Paul, de heremiet, hem, bij
zijn sterven, gegeven heeft.
De Antonius-figuur is psychologies meer verklaarbaar, meer logies gemaakt.
Nu beklaagt hij zich ook over de voortdurende zinsbegochelingen waaraan hij ten
prooi is:
‘Ah! comment me débarrasser de l'illusion continuelle qui me persécute? Les
cailloux du désert, l'eau saumâtre que je bois, la bure que je porte se changent, pour
ma damnation, en pavés de mosaïque, en flots de vin, en manteaux de pourpre. Je
me roule par le désir dans les prostitutions des capitales et la pénitence s'échappe de
mes efforts, comme une poignée de sable qui vous glisse entre les doigts plus on
serre la main.’....
En even later tracht hij zelf een verklaring te geven van de voortdurende
verschijningen die vóór hem opdoemen, als hij zegt dat ‘de dingen van buiten zijn
persoon doordringen, of liever dat zijn gedachten er uit ontsnappen als de lichtflitsen
uit een wolk en vanzelf een gedaante aannemen.’
En hij vraagt: Heeft God misschien zó de schepping gedacht?
‘C'est peut-être ainsi que Dieu a pensé la création? Elle n'est pas plus vraie que
l'une de ces illusions qui m'éblouissent?’
Ziedaar de diepzinniger en schoner uitwerking van een enkele zin uit de eerste
Tentation: ‘Oh! tout ce que j'ai vu, comment faire pour savoir si je l'ai pensé ou si je
l'ai vu vraiment?’
In de eerste Saint Antoine eindigt de worsteling van Antonius met Apollonius, de
thaumaturg, die hem de schitterendste wonderen voorspiegelt, met de banale klacht
dat hij dood wenst te zijn ‘Oh! quand serai-je donc mort!’
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In de nieuwe Saint Antoine eindigt het toneel tussen de wonderdoener en Antonius
met een veel schoner visioen: De aarde opent zich als een trechter. Apollonius wordt
steeds groter. Bloedrode wolken rollen onder zijn blote voeten, zijn witte tunika
glinstert als sneeuw. Hij nodigt Antonius met hem te stijgen tot 't Eeuwige door de
onmetelike ruimten, en verbijsterd roept deze uit:
‘Une ambition tumultueuse m'enlève à des hauteurs qui m'épouvantent, le sol fuit
comme une onde, ma tête éclate.’
Deze duizelende roes, die hem omstort en hem de vermetelste trots ingeeft, is een
veel indrukwekkender einde van een groots toneel dan de matte levensmoeheid van
de eerste bewerking.
Als de Montanisten, over Kristus sprekend, in de eerste Tentation uitroepen: ‘A
côté de sa douleur, que seront jamais leurs douleurs!’ (‘leurs’, d.w.z. de smarten van
zijn zonen), geeft in de Tentation van '49 Antonius geen antwoord. Maar in de nieuwe
bewerking laat Flaubert Antonius bitter uitroepen: als antwoord op een: ‘Qu'est ta
douleur près de la sienne?’ ‘Oh! rien! Je le sais! les larmes de toutes les générations
qui, réunies, formeraient des océans, sont devant ces pleurs éternels, comme une
goutte d'eau sur une feuille.’
Hier reageert Antonius in een prachtige, 't lijden van Kristus met dat der mensheid
vergelijkende zin, en overal in de tweede Tentation is hij méér aktief dan in de eerste.
Dezelfde gedachte wordt soms, met groter pracht, harmonieuser, weergegeven.
De Montanisten geven Antonius de raad zijn vlees te martelen om 't hemelse te leren
kennen: ‘Démolis donc ta chair, fais-y de larges ouvertures pour qu'y descende l'air
du ciel.’
Hoe veel indrukwekkender, machtiger van beeld, klinkt hun raad in de nieuwe
Tentation: ‘L'amour déborde du coeur saignant. L'extase aux yeux fermés contemple
les splendeurs célestes, et la suprême intelligence t'arrivera par les angoisses de la
matière, comme la foudre qui n'apparaît que dans les déchirures des nuages.’
In het geweldige duel tussen Luxure en Dood, die beide om strijd Antonius
verzoeken, zijn grote gedeelten weggelaten, o.a., zoals ik reeds zei, de grijnslachende
bittere schildering van hoe de Dood plotseling de trotse en gelukkige mensen
bespringt. Al dat soms wat goedkope realisme heeft Flaubert weggemaaid, en
vervangen door een prachtige dialoog tussen Wellust en Dood, waarin beide, verheven
van toon, hun macht en bekoring verheerliken, een dialoog waarvan enkele zinnen
een idee kunnen geven:
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La Luxure.
C'est ma grande voix qui fait le murmure des capitales, et le battement de mon coeur
n'est que la palpitation du genre humain.
La Mort.
La série continue des choses forme le tourbillon du néant et tout le tapage du monde
n'est que le claquement de ma mâchoire.
La Luxure.
Je mets des vertiges au bord des obscénités, une joie dans les morsures, de l'attraction
même sous les dégoûts.
La Mort.
Les pleurs que j'ai tirés des yeux formeraient des océans, les oeuvres que j'ai abattues
composeraient un tas plus haut que tous les mondes.
La Luxure.
Couverte de joyaux d'or, la prostituée, belle du désir de tous les hommes, chante à
voix basse des mots amoureux sous la lanterne qui fume.
La Mort.
Les vers blanchâtres, dans la nuit du tombeau, se collent sur les visages, comme un
essaim d'abeilles qui dévorent une figue.
In 1857 verschenen er enkele fragmenten van deze tweede Tentation in het door
Théophile Gautier geredigeerde tijdschrift L'Artiste, maar, om de redenen die ik
noemde, bleef 't grootste gedeelte rusten in de ‘cartons’ van de schrijver.
Flaubert maakte Salammbô, en na Salammbô de tweede Education sentimentale.
Daarna, in 1869, neemt hij Saint Antoine weer op. ‘Ce milieu
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extravagant me plaît et je m'y plonge.’ Maar de dood van zijn dierbare vriend Bouilhet
komt zijn arbeidsdrift wreed verstoren. Wat al slagen! Bouilhet, Sainte Beuve, Jules
de Goncourt, Duplan, sterven kort na elkaar. Hij voelt zich eenzaam. En om niet
geheel te versomberen, verdiept hij zich in de arbeid. ‘La vie n'est supportable qu'avec
une ivresse quelconque.’
En daarna breekt de oorlog van '70 uit. Flauberts pessimisme, zijn wanhoop over
de menselike natuur, worden er door verhevigd: ‘Voilà donc l'homme naturel. Faites
des théories maintenant! Vantez le progrès des lumières et le bon sens des masses,
et la douceur du peuple français!’ Naarmate de oorlog voortgaat met zijn
verschrikkingen, worden zijn ontboezemingen wanhopiger over de ‘stupidité féroce
des hommes.’
Hij tracht vergetelheid te vinden in Saint Antoine, ook later, als de Commune
woedt te Parijs. In zijn huis te Croisset, dat bezet is geweest door de Pruisen, vindt
hij zijn aantekeningen ongeschonden terug. Zijn korrespondentie toont hoe hij
filozofiese en theologiese studieën maakt voor deze derde bewerking, het boeddhisme
bestudeert, en een Boeddha maakt waarover hij tevreden is: ‘Aussi ai-je fait un petit
Bouddha que je crois aimable.’ Hij leest of herleest Kant en Hegel, die hij vergelijkt
met Spinoza, ‘son vieux et trois fois grand Spinoza. Quel génie, quelle oeuvre que
l'Ethique!’
Nog vervangt hij de drie goddelike deugden, Hoop, Geloof en Liefde, door het
gelaat van Kristus, en verheldert hij de symboliek der fantastiese beesten, en dan, in
September 1872, is de derde Saint Antoine voltooid, en begint hij onmiddellik aan
Bouvard et Pécuchet. Allerlei omstandigheden maken dat 't werk eerst 't volgend
jaar gedrukt wordt. Grote droefheid vervult Flaubert als hij ‘afdrukken’ zet op de
laatste proef van zijn boek. ‘Je ne vous cache point,’ schrijft hij aan George Sand,
‘que j'ai eu un quart d'heure de grande tristesse lorsque j'ai contemplé la dernière
épreuve. Il en coûte de se séparer d'un vieux compagnon.’ In 1874 verschijnt Saint
Antoine eindelik, en 't is die bewerking, de enige door Flaubert zelf gepubliceerd,
die 't meest bekend is geworden.
De derde definitieve Tentation is een nieuw werk geworden, in allerlei opzichten
afwijkend van de beide vorige.
De bewerking die in 1856 Flaubert aan zijn jeugdwerk had doen ondergaan,
besnoeiing, bekorting, samenvatting, die bewerking
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heeft hij in veei groter mate toegepast op de Tentation van 1856.
Nog meer heeft hij er naar gestreefd de hallucinaties van Antonius begrijpelik te
maken, en daar deze hallucinaties dikwels zó zijn dat ze niet kunnen ontspruiten in
't brein van een eenvoudig, ongeletterd man, heeft hij van de onwetende bijna een
geleerde gemaakt. Het relaas van zijn leven in 't begin is een vernuftige inleiding tot
de hallucinaties die zullen volgen. De vrouwen die hij ontmoet heeft, zijn Bijbellezen,
zijn bezoeken aan Alexandrië, geven de realiteit aan waaruit zijn
gezichtsbegochelingen zullen voortkomen.
De werkwijze van Flaubert is wetenschappeliker geworden. Als men later de
bronnen waaruit hij putte zal vergelijken met zijn werk, zal blijken dat hij kritieser
is geworden en niet meer met gretige argeloosheid kleurige biezonderheden gebruikt
die hij vindt bij middeleeuwse auteurs, al verwijt Taine hem nog na de uitgave van
1874 dat hij voor zijn heresiarchen te veel geput heeft uit Contra octoginta haereses
opus eximimium van Epiphanius, een vrij geborneerde ‘dévot de province’, zoals
Taine zegt.
Dat de kompositie van de definitieve tekst veel zorgvuldiger is, blijkt ook uit 't
gedeelte waarin Flaubert de verzoekingen en de onderlinge strijd van Dood en Luxuria
beschrijft. 't Begint met de herinnering die opdoemt in Antonius' geheugen aan een
meisje Ammonaria dat hij gekend heeft. Daarna verschijnen een oude en een jonge
vrouw, die beurtelings de Dood en het Leven verheerliken. Oude klanken vindt men
in die dialoog terug. Maar als de vrouwen zich onthullen, en Dood en Luxuria blijken
te zijn, is er in enkele bladzijden slechts - dus buitengewoon beknopt vergeleken bij
de vorige redakties - een worsteling tussen beide, waarin ze hun kracht en macht
beurtelings verheerliken. De jonge en de oude vrouw roemden de zaligheden van
leven en sterven, maar Dood en Luxuria wedijveren in somberheid en verschrikkingen.
In een lapidaire stijl, dreigend en angstig, zonder de minste vleiende meeslependheid,
worden de korte zinnen uitgestoten als kreten van woede.
In de tekst van 1874 is de tocht door de hemelruimte veel beknopter, veel soberder,
bijna dor, weergegeven. De ideeën die daarin de duivel aan Antonius opdringt, zijn
voornamelik deze:
De aarde is niet het middelpunt van het heelal. Er is geen harmonie der sferen
(Aucun bruit! pas même le croassement des aigles! Rien!) Er zijn geen grenzen. De
stof is deel van God. Het hierna-
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maals wordt bijtend door de Duivel aldus gedefinieerd: ‘Quand le fini jouira de
l'infini, dans un endroit restreint enfermant l'absolu.’
Er is dramatiese stijging in dit toneel, dat zijn hoogtepunt bereikt wanneer de
duivel de vorm als een dwaling der zinnen, de substantie als een gedachteverbeelding
voorstelt, de schijn als enige werkelikheid. En zelfs: ‘Mais es-tu sûr de voir? es-tu
même sûr de vivre? Peut-être qu'il n'y a rien!’
Ik wil niet zeggen dat dit het eindwoord van de levensbeschouwing van de Flaubert
van 1874 was, maar zeker is 't dat er een toon van wrang skepticisme gaat door dit
gehele belangrijke fragment.
Ook het einde van het werk is anders dan dat van de vorige bewerkingen. Het
gedeelte dat in de eerste bewerking het tweede bedrijf afsloot, is in de tekst van 1874
het einde geworden, n.l. het vurige verlangen van Antonius een bestanddeel te worden
van alle materie, óók dier en plant te zijn. Daarop volgt, wel is waar, de verschijning
van het gelaat van Kristus, in de zon die door de wolken breekt, maar die goddelike
verschijning is zwak vergeleken bij de uitvoerige schildering van Hoop, Geloof en
Liefde in de vorige bewerkingen.
In de Tentation van 1874 heeft Flaubert een nieuwe figuur gebracht, n.l. die van
Hilarion, de oud-discipel van Antonius, en deze verenigt in zich, maar saamgedrongen,
en scherper en erudieter, al de bezwaren en tegenwerpingen en negaties van Logica
en Duivel.
Antonius noemt hij een huichelaar, die zich in de eenzaamheid begraaft om zich
béter aan zijn begeerten te kunnen overgeven, die zich van vlezen, wijn en eerbewijzen
onthoudt, maar zich de grootste genietingen laat aanbieden door zijn fantazie.
‘Ta chasteté n'est qu'une corruption plus subtile, et ce mépris du monde
l'impuissance de ta haine contre lui! C'est là ce qui rend tes pareils si lugubres, ou
peut-être parce qu'ils doutent. La possession de la vérité donne la joie. Est-que Jésus
était triste?’
Dit is 'n nieuwe toon! Zo scherp en minachtend had Flaubert zich nooit tot Antonius
gericht. Uit de eerste Tentation sprak eerder - ik toonde 't aan - een broederlike
sympathie voor de door verleidingen gemartelde monnik. En horen we niet de leerling
van Duitse en Franse exegeten, van Strauss en Renan, in de woorden van Hilarion:
‘Les efforts pour comprendre Dieu sont supérieurs à tes mortifications pour le
fléchir. Nous n'avons de mérite que par notre soif du vrai.’
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En welk een minachting voor hen die zich een God scheppen naar hun eigen
bekrompen menselik inzicht spreekt er uit deze woorden van Apollonius: ‘Il croit,
comme une brute, à la réalité des choses. La terreur qu'il a des Dieux l'empêche de
les comprendre; et il ravale le sien au niveau d'un roi jaloux!’
De goddelike deugden, die in de eerste Tentation Antonius zo krachtig en mild
terzijde staan, zijn verdwenen. Eveneens de Wetenschap, met zijn wanhoop om eigen
onvermogen, maar ook met zijn juichende trots. Had ook niet de wetenschap Flaubert
teleurgesteld? Was niet door de oorlog van '70 gebleken dat het bloeitijdperk van de
aanbeden wetenschap tegelijk een tijd was van barbaarsheid? Flauberts laatste
onvoltooid gebleven werk zou duidelik tonen hoe skepties hij ‘la nouvelle idole’ was
gaan beschouwen. Immers, Bouvard en Pécuchet is niet alleen een satire op
wetenschappelik onderzoek door slecht onderlegde bekrompen geesten; het is ook
een satire op hen die naïef alles verwachten van de rezultaten van hun onderzoek,
en een satire op de tegenstrijdige methodes en inzichten over eenzelfde probleem.
Alle illuzie faalt, ook de wetenschapsilluzie. Ziedaar de sombere gedachte van
Bouvard et Pécuchet.
In 't voorafgaande heb ik getracht de inhoud van de drie bewerkingen van de Tentation
te schetsen, en aan te tonen hoe ze alle drie een afspiegeling zijn van Flauberts
geestelik leven, en zodoende óók een kostelike bijdrage tot de kennis der evolutie
daarvan. Een afstand van twintig jaren scheidt de eerste Tentation van de laatste,
door Flaubert eindelik aan de drukker toevertrouwd, en groot is eveneens de afstand
tussen het weeldrige onstuimige prozagedicht en de latere straffe sobere bewerking
van hetzelfde gegeven.
Het zijn twee verschillende werken, die elk hun eigen gedachten, hun eigen vorm,
hun eigen schoonheid hebben.
Het eerste heeft grote gebreken, maar gebreken die voortkomen uit een excès de
vertus, uit een overdaad van gedachten, gevoelens, fantazie. Inderdaad is het, zoals
Bouilhet 't uitdrukte, maar enigszins minder gekuist, een stortvloed van parels, doch
ongeregen parels. De woestijnheilige is te eentonig-slap getekend, een povere,
voortdurend bevende, met alle verlokkingen meeslingerende mensepop; het realisme
van 't dramaties verhaal is niet altijd doorlicht van schoonheidsglans, 't klinkt dikwels
te hel, te cynies-hoonlachend of te rauw-zinnelik. Ook missen we er de schone
kompositie van de latere
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werken, en lijkt het gebruik van al die vreemde namen van heresieën soms overbodig
geleerdheidsvertoon.
Telkens komt ons een ‘te veel!’ op de lippen, en toch.... hoe
overweldigend-meeslepend is die ruisende taalmuziek, wat een schoonheid van
immer wisselende tonelen, van lyriese vervoeringen, van bloeiende vizioenen, van
hartstochtelike dialogen, welk een uitbundige en tegelijk ontroerde uitbeelding van
de velerlei gevoelens die ziel en geest van de jonge romanticus hadden bewogen.
In die eerste Tentation komen bladzijden voor die tot 't schoonste behoren wat de
Franse romantiek heeft voortgebracht.
We begrijpen hoe Flaubert later, denkend aan de dagen van tomeloze
scheppingsdrang, toen hij zijn eerste Tentation neerschreef, eens, op 'n dag van
pijnlik-moeilike arbeid, met smartelik heimwee uitriep: ‘Oh! heureux temps de Saint
Antoine, où êtes-vous?’
Volgens de opvatting die Flaubert eenmaal uitsprak in een van zijn brieven, n.l.
dat de kunstenaar in zijn werk moet te vinden zijn, maar op biezondere wijze, als
God in de Schepping, overal aanwezig, doch nergens zichtbaar, volgens die opvatting
heeft de schrijver getracht al 't onmiddellik-persoonlike à la Musset uit zijn latere
Tentation te verwijderen.
De lyriese persoonlike ontboezemingen, die de eerste Tentation in veel doen
gelijken op de reeks jeugdwerken van de pessimistiese romantiese jongeling:
Mémoires d'un fou, Novembre, de eerste Education sentimentale, die ontboezemingen
vindt ge niet terug in de laatste bewerking. Maar Flauberts levensbeschouwing, zijn
ideeën over God en mensheid, vindt ge er méér, véél meer dan hijzelf 't gewenst
heeft volgens zijn kunsttheorieën....
Een versomberde Flaubert, skeptieser dan hij ooit geweest was, schreef de laatste
Tentation.
Wat hij behouden had was zijn liefde voor 't leven, voor al 't geschapene, zich
uitend in de ontboezeming van Antonius, die één wil zijn met de schepping, één met
alles wat leeft, die de materie zelf wil zijn.
't Is niet toevallig dat met die hartstochtelike ontboezeming de laatste Tentation
eindigt. Het is de geloofsbelijdenis van de kunstenaar Flaubert, die ondanks alles,
het leven, al het levende, bewonderde en lief had. De Antonius van zijn laatste
Tentation, die niet meer bang is, maar zich verrukt buigt over de wonderen van de
schepping, over planten die dieren lijken en stenen met mensevor-
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men, over verdorde varens die herleven, ledematen die ontstaan en bolletjes die van
leven beginnen te trillen, de Antonius die uitroept: ‘O bonheur! bonheur! j'ai vu naître
la vie, j'ai vu le mouvement commencer,’ en die zou willen ‘pénétrer chaque atome,
descendre jusqu'au fond de la matière,’ dat is Flaubert zèlf, dat is nog steeds de jonge
voetreiziger die, in de maanavond, op de Bretonse rotskust, een ontzaglike liefde
voor het ganse natuurleven in zich voelde zwellen, een brandende sympathie voor
de sterren, de zee en de aarde, de sympathie die alle grote kunstenaars gekend hebben,
een Goethe en een Shakespeare, en die even vurig en innig en verheven is als het
verlangen van de gelovige naar de vereniging met zijn God.
Hilversum.
P. VALKHOFF.
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Multatuli en zijn ‘Vorstenschool’.
VI. (Menado, I).
Dat fêteeren van oude vrouwtjes, dat onthalen van weeskinderen, al deze edelmoedige
caprices waarmee hij weldra zijn familie en vrienden in Holland zou verbazen, het
waren niet zoozeer plotselinge ingevingen van zijn vorstelijken luim dan wel spontane
uitvoeringen van een feestelijk vacantieprogramma, dat hij reeds vroeger te Menado
had ontworpen. In '48 is hij hierheen verplaatst als secretaris van den resident Scherius
en heeft er eindelijk de officieele erkenning en den belangrijken en lucratieven
werkkring gevonden, waarnaar hij zoolang had uitgezien. En drie jaar later, in 't
vooruitzicht van zijn verlof, formuleert hij tegenover een zijner vrienden in Holland
een schertsende troonrede ter aankondiging van zijn ‘koninklijke’ voornemens....
Hij zal voor een tweejarig verblijf een 20/m noodig hebben. ‘Met minder kan ik niet
toe, want ik heb nabobscaprices. Als je ze hoort zal je vragen of dat emmetje mille
of millioen beduidt. Het laatste ware niet te veel voor mij. Ik wil namelijk in
Holland....’ Hij wil alles waar oudgasten gewoonlijk naar verlangen:.... ‘haring eten,
één kwartier na 't inrijden van de eerste kar. Boerekool eten als het goed koud is....’
Maar hij wil tevens een en ander waaraan zij niet plegen te denken:.... ‘Maar er moet
iets meer zijn dan voor mij alléén: ik ben geen groote eter. Mijn knecht moet ieder
binnenroepen die er uit ziet als ware boerekool hem welkom.’ En hij wil de jongens
onthalen in de poffertjeskraam, en hij laat ‘alle arme kinderen in Europa Sint-Nikolaas
houden’ en hij is zelfs voornemens zich te ‘laten kiezen voor de Tweede Kamer’....
‘Ben ik klaar met de weinige armen die in Europa zijn verscholen gebleven voor de
Argusoogen der christelijke liefdadigheid, dan laat ik in den Haag de opera spelen
voor mij alleen. Maar 't moet op de affiches staan, dat het voor mij is.’ In één woord,
hij wil:
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‘Den Rodolphe uithangen, min het boksen. O, die Sue, die dief! 't Is waar,
in 't schrijven is hij mij vóór geweest, maar ook alleen in 't schrijven.’
Het is de eerste maal dat wij hem zulk een vroolijken toon hooren aanslaan. In deze
zooveelste Rudolphe-herinnering vernemen wij niet langer de ontstemming over zijn
onmacht maar de gelukkige bewustheid van zijn kracht. De feestelijkheid van zijn
stemming is niet enkel noch voornamelijk een gevolg van het vooruitzicht zijner
joyeuse rentrée als aanzienlijk personnage in het oude land dat hij als mislukt
kantoorbediende verliet, zij is vooral te danken aan de herinnering der goede laatste
jaren, die hij in het nieuwe doorleefde. Wij bezitten uit dezen tijd - behalve het
schrijven aan den vriend, waaruit wij citeerden - slechts enkele briefjes van hem aan
Tine; huiselijke, hartelijke blijken van zijn liefde en zorgzaamheid; en daarnaast, als
nader en sterker bewijs van zijn vriendelijke neigingen, een groot fragment van een
niet verzonden schrijven aan zijn broeder Pieter, den helderschen, doopsgezinden
predikant, waarin de jongere Eduard dezen tot meer intieme correspondentie zoekt
op te wekken; een ‘praatbrief’ waarin hij breedvoerig verslag geeft van zijn drukken
werkkring en van de drukke omgeving te Menado.
‘Mijne betrekking hier is zeer notabel. Alleen sta ik onder den resident,
doch met Everdine, daar de resident niet getrouwd is, zijn wij al zoo wat
de eersten van de plaats; en in 't algemeen moet ik zeggen, dat het publiek
ons eer meer dan minder ontziet dan ons toekomt. Ik kan niet juist weten
of ge begrip hebt van eene plaats als Menado wat het publiek aangaat,
doch waarschijnlijk is dat grooter dan ge denkt. Zoudt ge wel gelooven
dat hier minstens eens, meestal meermalen 's maands partijen worden
gegeven, van 100 en 150 menschen? Op 's konings verjaardag 1850 is hier
een bal costumé geweest dat werkelijk schoon was om te zien. Ik houd
het er voor dat men in de grootste kringen in Europa bezwaarlijk zoovele
rijke schoone costumes bijeen zoude brengen als hier in het afgelegene
Menado. En wat het aardigste was, er waren costumes van 16 en 1700,
niet nagemaakt maar echt....’
Het is een feestelijk plaatsje, dat kleine, fuivende en dansende Menado; en het wordt
er Tine en hem op den duur zelfs ‘eigenlijk wat te vroolijk’....
‘Elke verjaring, elke doop, elke niets, schijnt een partijtje te te vorderen.
Acht dagen zonder dansen schijnt de menadosche juf-
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ferschap een onvergeefelijke inbreuk op hare regten, een miskenning harer
vlugheid, beminnelijkheid en van wat zij verder tusschen kleine voetjes
en bruine of blanke gezichtjes ter markt brengt. En welke partijtjes!
Meermalen rekent men ze niet bij uren, maar bij dagen!’....
Zóó druk is het gaan loopen met dit onbezorgde, vroolijke, wufte leventje van jeugd
en ouderen, dat de secretaris zijn roeping als volksopvoeder volgende, zich heeft
beijverd er eenige matiging in te brengen; maar de proef is door overhaasting mislukt
en nu heeft hij er den militairen commandant voorgespannen ‘om als Johannes gedaan
te krijgen’ - zooals hij aan den dominee bericht - ‘waarvoor ik, als Petrus, ben
opgetornd.’ Zelf trekt hij zich met Tine uit de feestelijkheden terug op een landgoedje
in de buurt....
‘Het viel moeilijk ons al te veel te onttrekken vooral daar de reden: wij
houden niet van uw pleizier, stuitend is voor lieden die weinig andere
pleizieren hebben. Bovendien is Eefje zoo geliefd, dat het werkelijk een
teleurstelling was als wij niet meestal meededen (Gij kunt niet begrijpen
hoe bemind zij is, van den Resident af tot het kleinste bruine kindje toe.)
Hij hield niet van hun pleizier en in verband met zijn vele en belangrijke
ambtsbeslommeringen - hij is de rechterhand van den resident, die hem zeer genegen
is - maar vooral om zijn ‘meer en meer toenemende neiging tot nadenken’ te kunnen
volgen, stelt hij een ‘barrière tusschen zijn denken en hun dansen.’ Maar
ondertusschen heeft hij er een paar jaar van genoten en zoo ondankbaar is hij niet in
zijn verzadigdheid of hij wil er de betrekkelijke voordeelen van erkennen. ‘Oordeel
niet te streng’ aldus pleit hij voor zijn luchthartig wereldje tegenover den predikant,
die in den Helder zeker zooveel vroolijkheid niet gewoon was en van wien hij
blijkbaar een puriteinsche afkeuring tegemoet ziet; ‘oordeel niet te streng over die
schijnbaar al te ligtzinnige opvatting van het leven. Ook ik ben er tegen, maar als ik
kiezen moet, stel ik het ver boven de hollandsche anti-qualiteit (bij gebrek aan een
woord dat waar is zonder scherp te wezen)’....
***
Wat zei hij het juist, nu hij niet scherp wilde zeggen wat hij zoo fel was gaan gevoelen:
‘de hollandsche anti-qualiteit!’ Het is hem in
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het zonnige leven van Menado duidelijk geworden wat men in Holland miste en wat
hem niet alleen daar, maar tot dusver ook in Indië had ontbroken. Zijn nieuwe
omgeving had hem ontslagen van vele belemmeringen, die hem in de oude hadden
beëngd, maar met hoeveel nieuwe lasten had zij hem tot dusver gedrukt en klein
trachten te houden; en de kleine kringen, waarin hij tot dusver was geplaatst, waren
zij iets anders geweest dan wat losser uitgegroeide maar overigens vrij spichtige
ranken van het armelijke hollandsche leven zelf? De menschen, die hij tot dusver
had ontmoet, waren voor 't meerendeel gewone en overigens in het burgerlijke leven
eenigszins verwilderde en in het ambtelijke een weinig versufte of verstijfde
herhalingen van het bekende hollandsche ras; hun kleine maatschappij was zonder
glans of heerlijkheid; en mocht hij in de Oost althans een grooter Nederland gevonden
hebben, Batavia, zijn levendigste standplaats, was toch weinig beter dan een kleiner
Amsterdam geweest - al had hij er persoonlijk ook een eenigszins grooter figuur
kunnen slaan. Hier te Menado vindt hij na zijn tot dusver eenzame landelijke
standplaatsen, die weinig beter dan vrijwillig gekozen of gedwongen aanvaarde
verbanningsoorden waren geweest, hier vindt hij eindelijk iets nieuws, iets vernieuwds
in elk geval: een hollandsche omgeving met ‘kwaliteit;’ met een kwaliteit zoo als ze
in Nederland niet voor hem te vinden en in Indië tot dusver niet door hem gevonden
was: een milieu van welvaart blijkbaar, van vroolijkheid zeker, van feestelijkheid
zelfs: een verrassing, een contradiktie bijna. - Had hij ‘scherp’ willen zijn in de
beoordeeling van den geest, het algemeene aspekt van het hollandsche leven zijner
herinneringen, hij zou voor de kilheid, de schraalheid, de miezerigheid ervan termen
hebben gevonden, die den helderschen predikant allicht hadden bevreemd en
misschien gekrenkt. Het vaderlandsche milieu van Dekkers jeugd is dat van de
regeering van Willem I: is er in de geheele nieuwere nederlandsche geschiedenis een
kleur- en vreugdeloozer periode aan te wijzen? Wij hebben er reeds vroeger aan
herinnerd: zij had den jongeling weinig aan te bieden, wat zijn drang naar macht en
zijn verlangen naar schoonheid kon bevredigen.... Wat er in Holland ontbrak voor
de opkomst eener groote kunst, het was niet enkel een krachtig, door de intrede van
het moderne kapitalisme versterkt nationaal leven zooals in Engeland en Frankrijk
terzelfder tijd, maar tevens het verlangen er naar, dat een halve eeuw te voren in
Duitschland tot hoogere kunstaspiraties had opgewekt. De jaren dertig,
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waarin Dekker zijn beslissende maatschappelijke opvoeding ontving, vormen een
overgangsperiode, waarin de herinneringen aan het groote verleden der Zeven
Provinciën verbleekt zijn en de vooruitzichten op een gelukkige toekomst nog niet
geopend; de oude welvaart is verdwenen, de kansen op vernieuwing van den vroegeren
invloed zijn verkeken, de pogingen tot nationaal herstel door enkelen begonnen,
worden eerst na '40 door een algemeener beweging gesteund. De afscheiding van
België mag een oogenblik een nieuwen geest hebben doen opflikkeren, de nationale
beweging ertegen is verloopen in teleurstelling en vernedering; de glorie van den
‘tiendaagschen veldtocht’ wordt geboet met de tien jaren van ontgoocheling die de
regeering van den eersten koning besluiten; de beste winst die Holland trekt uit het
mislukte avontuur is het langzaam ontwakend inzicht in zijn onbeduidendheid; en
de sterkste opwekking, die ervan uitgaat, is vooralsnog het gemelijke gevoel van
verlatenheid. Men voelt zich los van wat geweest is zonder vooralsnog vat te hebben
op wat worden moet; en onze nakomende romantiek, als speciale vorm van reaktie
tegen deze versuffing, begint van nu af aan haar litterair-bescheiden maar sociaal bij
uitstek nuttige en noodzakelijke taak de groote gevoelens van het vroeg-burgerlijke
verleden in de herinnering terug te roepen als steunpunt voor 't vertrouwen op en als
prikkel tot voorbereiding van de modern-burgerlijke toekomst.... Wat men hier, in
oorzakelijken samenhang met deze verleden slapheid en actueele lusteloosheid miste
voor de opkomst van een krachtiger en individualistischer uiting van romantiek was,
naast taaie oudere kunstvormen als tartende objekten van weerstand, een nieuwe
krachtige bourgeoisie als voorwerp van kritische beschouwing; er was individualisme
maar niet als de, door kunstzinnige individuen te veredelen, onstuimig-gistende drang
eener opkomende of zegevierende burgerklasse naar onbeteugelder vrijheid en ruimer
genot, er was slechts het verschaalde en verzuurde individualisme van een vervallen,
in bangelijk renteniers-egoisme verloopen handelskapitalisme, dat zijn korstondige
dronkenschap reeds in den kunstbloei van het eerste gedeelte der zeventiende eeuw
had uitgevierd. Lyrische vervoering zou hier aanstellerij geschenen hebben en
romaneske neigingen gaven geen pas. Het hollandsche leven was gespeend van moed
en zelfbewustheid; het was vol kleine bezorgheden, het dorst niet krachtiger en
oorspronkelijker te zijn dan gematigd, bescheiden, ingetogen ook in zijn genoegens....
Het maakte den
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indruk van ‘kwaliteitloos’ te zijn vooral omdat het zoo egaal-onbeduidend en
vreugdeloos was; het was eentonig zonder eenigen lustigen bijklank en plat zonder
eenige plaatselijke verheffing; er is geen enkele zonnige plek in zijn motterige
druiligheid. Men mist hier wat zelfs in de meeste overige europeesche landen van
ekonomischen stilstand of politieke reaktie, bij gebrek aan den in artisticiteit
getransponeerden machtsdrang eener opstrevende klasse, de eenvormigheid van het
openbare en de saaiheid der partikuliere levens breekt: de toongevende en als zoodanig
klankverwekkende manifestaties eener parasiteerende groep van maatschappelijk
bevoorrechten, eener aristokratie van kunstzinnige genieters, die de continuiteit van
het nationale kunstleven verzekeren en de hoogere vormen van openbaar genot
onderhouden. Holland leed niet enkel onder het verval van zijn welvaart en de
achterlijkheid zijner latere ekonomische ontwikkeling, het ging bovendien gebukt
onder de naweeën van de historische voorlijkheid zijner burgerlijke opkomst. Aan
het eind der middeleeuwen heeft de politieke invloed der burgerij er zoozeer de
overhand gekregen op dien van den adel, dat de vorming van den modernen staat er
door belemmerd is en de vorstelijke autokratie er niet tot ontplooiing is kunnen
komen; het welslagen van den opstand tegen Spanje beteekende het avorteeren der
politieke centralisatie ten voordeele van de machtsverkruimeling in de burgerlijke
stedenrepubliek. Er is noch, als in Engeland en in het feudale middeneuropeesche
landen, een krachtige landadel overgebleven, die met de vorstelijke macht in wedijver
is getreden van uiterlijk vertoon; noch, als in Frankrijk een schitterende hofadel
ontstaan, die aan het absolute koningschap onderworpen en door haar gepatroneerd
wordt ter verhooging van eigen glans en prestige. Er heeft zich hier geen hoofdstad
kunnen vormen waarin de staatsmacht en waarin tegelijkertijd als hofstad de pracht
en praal der heerschers en genieters zich heeft samengetrokken; geen brandpunt van
weelde waarvan alle glans uitgaat en dat alles aantrekt wat schitteren wil; er is geen
kunstcentrum gevormd en geen kunst-patronaat bestendigd. Muziek en tooneel zijn
hier tijdens den grooten opgang onzer handelsbourgeoisie slechts ontloken om spoedig
te verflensen en te verdorren; Sweelinck is weldra vergeten, Vondel en Bredero
vinden geen opvolgers. - Van het ekonomisch achterop geraakte Italië uit, waar
begunstigd door klimaat en volksaanleg, het liefdeleven welig blijft bloeien en waar
na het verval van litteratuur en schilderkunst de
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toonkunst haar opgang neemt, zwermen de componisten en dirigenten naar alle
hoofdsteden en hofhoudingen van Europa; Weenen, Parijs en Londen betwisten
elkander de groote toondichters; Londen houdt Händel vast en ontvangt Haydn te
gast, Parijs weet Gluck te winnen, Weenen trekt Beethoven aan; Berlijn en de kleinere
duitsche hoven, Petersburg weldra, lokken de muzikale ‘sterren’ van mindere grootte
tot zich - de spreekwoordelijk ‘steinreiche Holländer’ weten noch wenschen hun
armoede aan hoogere genotsvormen door middel van hunne dukaten te lenigen; enkel
de jonge Mozart verwaardigt zich tot een kort bezoek.... Er is in Holland gekomen
en gebleven een over talrijke kleine steden verspreid burgerlijk patriciaat, naast een
over de landprovinciën verstrooide kleine grondadel; de een zoowel als de ander
doorzuurd met den vroegburgerlijken puriteinschen geest, de een noch de ander in
staat of van zins bij gebrek aan een leidend hof, zich te midden van het calvinistisch
verschraalde openbare leven tot een toonaangevende ‘society’ te organiseeren. De
politieke concentratie, voortdurend onderbroken door de ‘stadhouderlooze tijdperken’
heeft ten slotte in 't midden der achttiende eeuw in zooverre haar beslag gekregen,
dat door de vereeniging van alle deelen der federatie onder eenzelfden stadhouder
de grondslag voor het eenhoofdige staatsgezag is gelegd; den Haag en Amsterdam
staan naast en weldra tegenover elkander als werkelijke hof- en hoofdstad der Zeven
Provinciën - maar hoe weinig herinnert deze tegenstelling tusschen een ouderwetschen
regentencôterie met kleinburgerlijke levensvormen en een hofhouding, die zich van
de tradities haar boersch-friesche afkomst niet los kan maken, aan den gelijktijdigen
wedijver, ook op het gebied der aesthetische genotsvormen, tusschen ‘la cour’ en ‘la
ville’, Versailles en Parijs!.... Ons stedelijk patriciaat in zijn nadagen is zoo weinig
van zins of in staat om de schepper of de leider te worden van een inheemsche
genotskultuur, dat het zijn modes en zijn kunstsmaak aan Frankrijk pleegt te ontleenen
niet alleen, maar in zijn genoegens den eigen landadel navolgt veeleer dan hem hierin
het voorbeeld te geven. Het heeft zich vroeger van de absolute vorstenmacht
nauwelijks ontslagen of het heeft zich beijverd van deze landedellieden de sociale
prerogatieven machtig te worden; het heeft door middel van zijn nieuwverworven
grondbezit een sierenden ‘van’ toegevoegd aan zijn plebejisch klinkende namen en
door zijn landgoederen en buitenverblijven
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zijn smaak gevestigd en zijn voorkeur gevormd voor landelijke vermaken. Voorzoover
de burgerlijke emancipatiebeweging, van Parijs uitgaande, in het laatste kwart der
achttiende eeuw hier weerklank heeft gevonden, is zij weliswaar ook ten goede
gekomen aan tooneel en muziek - de opkomst van enkele groote akteurs, de stichting
van ‘Felix Meritis’ getuigen er van - maar voornamelijk leidt zij tot een versterking
van de liefde voor de natuur en voor de vermaken van het buitenleven; de engelsche
sportgenoegens maakten hier te gemakkelijker opgang daar zij een andere fransche
mode waren geworden; de voorkeur voor allerlei jachtvermaak wordt er zoodanig
door ingeburgerd, dat hij zelfs den Franschen Tijd overleeft, die zooveel groote
landgoederen tot versnippering en zooveel keurige buitenverblijven onder den hamer
of tot verwaarloozing en onder den breekbijtel heeft gebracht.1) Dezelfde tijd maakte
een einde aan de versnippering der politieke macht; als resultaat van de napoleontische
centralisatie is het koningschap van Willem I als de parlementair vermomde nakomer
van het absolute vorstengezag ingesteld; de oude droom der prachtlievende
bourgondische vorsten, de samensmelting van alle nederlandsche gewesten is opnieuw
werkelijkheid geworden; maar wat in welvaart onder het Oostenrijksche Huis is
uiteengegaan, werd nu in armoede tijdelijk hereenigd. De stichting van het
koningschap der Vereenigde Nederlanden had voor de genotskunsten allerminst de
beteekenis eener opwekking tot een feestelijk hofleven; de

1) Speciaal de vinkevangst was in zwang. ‘Onder de vogelarijen, die langs den Hollandschen
duinkant in eere zijn, bekleedt het vinken een voorname plaats. Hoe algemeen men reeds
van oudsher daarmede op had, bewijst de omstandigheid, dat, gedurende de eerste weken
van October, die doorgaands de meeste kans op een goede vangst opleveren, alle pleit- en
rechtszaken plachten stil te staan, ja zelfs de lessen aan de Hooge School te Leyden en aan
het Atheneum te Amsterdam, ofschoon pas in September begonnen, met 1 October weder
voor veertien dagen gestaakt werden, ten einde Professoren noch Studenten het vermaak van
het vinken zouden missen. Het was zoo ik mij wel herinner, eerst met 1816, na de invoering
der nieuwe bepalingen omtrent het Hooger Onderwijs, dat de zoogenaamde Vinkevakantie
werd afgeschaft ‘(Mr. J. van Lennep ‘Het Leven van Mr. C. van Lennep en Mr. D.J. van
Lennep.’ Dl. II, pag. 54. Zie ook ‘De Hollandsche Duinzang’ van Mr. D.J. van Lennep,
waarin onder de jachtvermaken het vinken in een afzonderlijke strophe wordt herdacht:
‘Nog is lust en vermaak bij des vogelaars net,
Aan den houtrijken heuvel te zoeken;
Als de baan is gespreid, en de roerstok gezet,
En hij vink weer met vink gaat verkloeken.’
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koning had noch den smaak noch de middelen om den Maecenas te spelen: een
praktisch man, een ijverig politikus, een verstandig ekonomist, een op de kleintjes
passende duitenplater; zijn hofhouding werd een voorbeeld van dorre burgerlijkheid,
van stichtelijke uitwerking op de deftige noordelijke provinciën; de romanesk
aangelegde kroonprins kan er niet aarden en vestigt, nadat door de belgische troebelen
het verblijf te Brussel hem is ontzegd, zijn domicilie althans ten zuiden van den
Moerdijk, te Tilburg. De veete tusschen de beide, aaneengeplakte deelen van het rijk,
door ekonomische tegenstellingen verwekt, door religieuze verschillen versterkt,
berustte tevens op de disharmonie tusschen de expansieve levenslustigheid van
Vlamingen en Walen en de anti-uitbundige noord-nederlandsche gereserveerdheid;
een opera-voorstelling te Brussel is het sein voor het uitbreken van den opstand, in
Holland zou het in zulk een - bijna ondenkbaar - geval allicht een ordelijk
geconvoceerde vergadering, zoo niet een plechtige kerkdienst geweest zijn. Te Brussel
zetelt nog de groote katholieke adel die uit genot- niet minder dan uit eerzucht Parijs
nastreeft; te Amsterdam vegeteeren de verarmde kooplieden, wars van de fransche
wuftheid en de fransche demokratie, die begonnen zijn met de fransche overheersching
in te leiden en geëindigd met het vijandige belgische liberalisme te verwekken. Het
industrieel hooger ontwikkelde België deelt in den opgang van het moderne
kapitalisme der negentiende eeuw, het overwegend agrarische en commercieele
Holland tracht in het openbare zoowel als het partikuliere leven zooveel mogelijk
de achttiende in stand te houden.... Er was geen geest om de hoogere genotskunsten
te stichten, er was geen geld meer om ze te koopen. Er was ook weinig of niets van
de cosmopolitische belangstelling, die in de genietende kringen zelfs van het
achterlijke Duitschland terzelfder tijd den salonstrijd doet ontbranden over de kwestie
of de muziek van Weber dan wel die van Spontini en of de danskunst van Fanny
Elsler dan wel die van la Taglioni de voorkeur verdient. Minder nog dan in de
letterkunde, waar hij althans eenige deining verwekte, kon in de overige afdeelingen
der genotskultuur de storm tegen het classicisme hier de moeraskalmte verstoren;
het fabriceeren van latijnsche verzen was nog in hooge eere en de verschijning van
een derdehandsch pseudo-klassiek treurspel van Barend Klijn een gebeurtenis. Het
tooneel geraakte met het verouderen en verdwijnen der laatste groote akteurs - Snoek
en Ziezenis-Wattier - nog verder tot verval;
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is er tijdens Dekkers verlof sprake van een opvoering zijner ‘Hemelbruid’ dan blijkt
dat er geen geschoolde krachten disponibel zijn, in staat tot iets fijners dan het spelen
van spektakelstukken; de Bree richt in de dertiger jaren te 's Gravenhage een
muziekschool op tot herstel van de teloorgegane belangstelling voor en kennis van
de toonkunst.... Wat er uit de dagen der republiek aan andere dan eigenhuiselijke
genoegens den Franschen Tijd had overleefd, beperkte zich voor de heeren
voornamelijk tot hunne societeiten en leeskringen, voor de dames tot hare diners en
hare visites en avondjes. De jongelieden uit den tijd van Betje Wolff hadden met hun
modezucht en hun genotlievendheid, hun talrijke bals en partijtjes op die van Menado
geleken; hun kleinzoons konden zich nog eenigszins schadeloos stellen door de grove
ontspanningen of de ruwe uitspattingen van hun studententijd, die ‘Klikspaan’ weldra
als inleiding tot een krachtiger kunst zou schetsen; hun kleindochters moesten zich
bij voorkeur behelpen met de kransjes, waarvan in de ‘Camera’ wordt verteld. De
periode van Dekkers jongelingschap, waarvan de herinneringen hem tot maatstaf
van vergelijking dienen bij zijn vergoelijking van de onbekrompen fuiverijen van
Menado, zij was bij uitstek kleur- en klankloos; gematigd wat de politieke, bezadigd
wat de religieuze meeningen en bekrompen wat de genoegens betreft; deeenige
feestelijke uitgang, waarvan hij gewag maakt, betreft het bijwonen met broeder Pieter,
den doopsgezinden theoloog, van een lezing te Buiksloot.... Het was de achttiende
eeuw, maar versjofeld. Zonder karakter niet alleen, maar nu de weelde verdwenen
was, uit bezadigdheid, die bezorgdheid was, van alle ‘kwaliteit’ afkeerig:
‘anti-qualiteit.’ ***
En vond Dekker de hoogere genoegens, de fijnere genotsvormen, die hem tot dusver
hadden ontbroken, daar in dien uithoek van den Archipel, op de noordpunt van
Celebes? Neen, maar hij vond hier voor 't eerst de lust zoowel als de durf om te
genieten. Nergens was hij nog zóó ver niet alleen geographisch, maar ook moreel
van den Haarlemmerdijk verwijderd geweest; hier voor 't eerst kon hij de ouwelijkheid
en de beschroomdheid van het hollandsche leven geheel ontgaan; hier eindelijk vindt
hij een milieu met ‘kwaliteit,’ waar het naar zijn mededeelingen aan den helderschen
dominee, niet de zorgelijke ouderen zijn, die de tonen van levenslust dempen, maar
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de jongeren die den toon van feestelijkheid aangeven. Hij vond hier zeker geen
verfijnde genoegens, maar hij trof hier de frissche, onbeschroomde vroolijkheid en
de luchtige onbezorgdheid aan, die hij na zijn veelvuldige tobberijen voor zijn eigen
verjeugdiging behoefde; hij geraakte hier eindelijk uit de geestelijke atmosfeer van
mist en nevel. Het leven mocht hier weinig geraffineerd zijn en de pleiziermakerij
waarschijnlijk wat grof, het was er juist zoo studentikoos als met zijn neigingen
strookte. Wil hij een paar jaar later aan Tine een denkbeeld geven van een leidsch
studentenfeest, waarbij hij zich gaarne te gast heeft laten noodigen, dan herinnert hij
haar aan de overeenkomstige fuifpartijen te Menado: een ‘geur’ en daarna een rijtoer
‘maar niet zoo wild’. Zij mogen hem ten slotte wat banaal geschenen en wat verveeld
hebben, men behoeft er niet aan te twijfelen, dat hij er zich niet geblaseerd van heeft
afgekeerd vóór hij van deze feestgelagen ten volle heeft genoten, vóór hij er de leider
en de gangmaker van is geweest. ‘Wij zijn al zoo wat de eersten van de plaats’, vertelt
hij aan broer Pieter; zonder twijfel heeft hij in de society van Menado den voorrang
ingenomen, zonder restriktie. Was er wel eenig gezelschap, waarin Dekker zich met
minder dan de eerste rol zou hebben vergenoegd en zou hij zich uit de
feestgezelschappen van Menado hebben teruggetrokken vóór hij ook daar zijn
‘geestelijk overwicht’ had gestaafd? ‘Evenzeer vatbaar voor zinnelijk als voor
geestelijk genot’ heet hij in den ‘Havelaar’: Menado schonk hem meer van het
‘zinnelijke’ dan hij tot dusver had genoten en dan hij ten slotte verlangde; hij heeft
er zijn hart aan opgehaald niet alleen, maar hij heeft er zijn geest mee opgewekt vóór
hij merkte, dat hij er zijn gemoed op den duur niet mee kon bevredigen. Hij op zijn
beurt zal het gezelschap hebben doen deelen in het ‘geestelijke’ waarvan hij ruim
genoeg was voorzien om er hunne waarschijnlijk eenigszins grove feestgelagen mee
te veredelen. ‘Hij was geestig en onderhoudend wanneer hij gevoelde dat zijn geest
begrepen werd’: of het ten volle begreep welk een bijzondere geest aan zijne spelen
deelnam, is te betwijfelen, maar hij heeft zich begrijpelijk genoeg weten te maken
om onderhoudend gevonden te worden. Charmeur van aanleg is hij het hier te zekerder
geweest omdat hij het tevens van toeleg was; Tine algemeen bemind en hij zelf
algemeen gevierd: zóó mogen wij ons hun positie voorstellen in dezen gelukkigen
tijd. - Dekker heeft hier een grooter kring gevonden dan waarin hij zich vroeger had
bewogen en hij is er door en ten profijte van zijn napo-
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leontische neigingen in geslaagd haar te veroveren; hoe zeer hij de gevierde man
was, blijkt hieruit dat hij in zijn uiterlijkheden zelfs werd nagevolgd; wij kennen
slechts weinig bijzonderheden uit dien tijd, te kostbaarder daarom is een latere
herinnering van Tine, dat een zekere heer Dankelman zich beijverde Dekker in zijn
doen en laten na te apen. Hij, die geen ongeluk om zich heen kon zien en wiens
levensprogram was ‘een gelukkig volk te scheppen’ heeft het nergens zoo gemakkelijk
daarmee gehad als hier, waar hij een gelukkig volk aantrof. ‘Den Rodolphe uithangen’
beteekende nu: de bloemetjes buiten zetten en de wimpels laten zwieren; de verkleede
vorst, te midden van drukke regeeringszorgen weliswaar, brengt hier in zijn kleine
vorstendom een feestelijke vacantie door. Inderdaad, doet in deze feudale inlandsche
omgeving de zich zoo ‘koninklijk’ voelende jonge man, wanneer hij daar, omstuwd
door de dartele juffers van Menado met een wilden rijtoer het feest besluit, zich niet
voor als een dier kleine feudale vorsten waarvan er in zijn tijd nog zijn
overgebleven?.... Hij was ‘zoo italiaansch’: heeft hij zijn belofte tegenover Tine te
midden van deze bewonderende jonge vrouwen gestand kunnen doen? Er blijkt uit
dezen tijd niets van ‘amourettes’; hij was trouwens ‘zoowat de eerste van de plaats,’
ieders oog was op hem gevestigd en hij had het goede officieele voorbeeld te geven.
Indien hij al ‘italiaansch’ mag schijnen, dan is het door de herinnering die de breedheid
van zijn feestelijk gebaar en de forschheid van zijn kunstzinnig individualisme wekt
aan sommige kleine italiaansche heerschers gedurende de Renaissance.... ‘Ik laat in
den Haag de opera spelen voor mij alleen’; het is de vorstelijke caprice, later
verwerkelijkt door een zich renaissancistisch gedragenden en ten slotte krankzinnig
geworden beierschen koning; het mag een schertsend phantasietje zijn, men moest
Dekker heeten om er op te komen.... ‘Maar het moet op de affiches staan dat het voor
mij is’: hij zou in staat geweest zijn niet alleen om er den Haarlemmerdijk mee
overstuur, maar zelfs om er de deftige haagsche familie door in opspraak te brengen.
***
De ‘kwaliteit’ die Dekker te Menado vond, heeft zijn eigene, zoo niet vernieuwd dan
toch zichtbaar versterkt. Hij is hier verder dan ooit van, hij voelt zich hooger dan
ooit boven Holland. Niet hollandsch gezind noemde hij zich reeds in de
verlovingsbrieven aan Tine,
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onder wier invloed hij aanvankelijk weer tot vriendelijker opvattingen terugkeerde;
anti-hollandsch klinken nu zijn uitvallen tegen vaderlandsche toestanden en
instellingen in zijn schrijven aan zijn broeder, den dominee. Waar hij er gelegenheid
toe vindt geeft hij er met een, uit beleefdheid voor de theologische waardigheid van
den geadresseerde, als wensch toegelicht ‘God beter het’ op af.... ‘Ik moet lucht
geven aan een bij mij bestaand denkbeeld (dat ik later als ik ginds kom onpartijdig
hoop te toetsen) dat men in Holland zoo magtig ver achteruit is’; en ten opzichte van
dat ‘magtig ver’ kan hij zich niet vergenoegen met een enkele, maar blijkt hij een
dubbele onderstreping wenschelijk te achten, alsof hij niet enkel af wilde keuren
maar af wilde snauwen. Zijn vroegere geringschatting is minachting geworden. Naar
aanleiding van de successie-gebruiken onder de inboorlingen komt hij te spreken
over de hollandsche rechtsinstellingen daaromtrent,
‘....de onze, die op dit punt zoo barbaarsch zijn dat ik niet begrijp hoe gij
en uw buurman of wie gij wilt al was het alleen hierom geen opstand
maakt!’
‘Vooral het woord barbaarsch was zwaar geschreven’ deelt de uitgeefster der Brieven
mede. De volgende regels schijnen het vermoeden te wettigen, dat hij het niet zoo
erg bedoeld heeft met zijn oproerkreet:
‘Eefje riep mij om te eten, avondeten. Gedurende de drie minuten die ik
daarvoor noodig heb dacht ik er over na hoe gek mijn laatste regels zijn....’
Ja, niet waar, de ‘kwaliteit’ schijnt hier eenigszins overdreven; stel u voor: een oproer
over het successierecht in 1851 te den Helder, onder medewerking van den
doopsgezinden predikant! Maar lees de nadere toelichting:
‘....gek, niet omdat zij niet waar zijn, maar omdat het nutteloos is, mij
reeds bij het aanraken van een zoo klein hoekje in den augiasstal onzer
ellendige wetgeving, zoo boos te maken. Ik heb daar groote letters gebruikt,
hoe zoude ik moeten schrijven als ik de verontwaardiging over het geheel
onzer instellingen in mijn pen voelde trillen.’
Groote letters niet alleen, maar groote woorden hebt ge gebruikt,
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zou broer Pieter allicht gedacht hebben, indien de praatbrief hem had bereikt; zoo
oordeelde men in Holland vrij algemeen over de phillipica's van Dekker, toen hij
naderhand ‘het geheel onzer instellingen’ ermee geeselde. Opmerkelijke woorden
in elk geval, ook hierom dat er uit blijkt, hoe hun auteur niet - zooals gewoonlijk
wordt voorgesteld - de teleurstellingen na zijn ‘Havelaar’ en zijn ‘Minnebrieven’
noodig had om hem de oogen te openen voor de vaderlandsche instellingen en om
ze in zijn ‘Ideën’ over den hekel te halen. De ‘verontwaardiging’ ervan voelt men
hier reeds duidelijk genoeg ‘trillen in zijn pen’; hij zou er bij de ‘toetsing’ zijner
geringschattende ‘denkbeelden’ zonder twijfel nog meer over leeren, er scherper en
laatdunkender over oordeelen zou hij zelfs later niet.... Behalve wat zijn oppositie
tegen de misbruiken van het hollandsche gezag betreft - waarover in de bescheiden
uit dezen, zoo dicht aan ‘Lebak’ voorafgaanden tijd nog met geen enkel woord wordt
gerept - blijkt Dekker als ‘Multatuli’ in hoofdtrekken reeds gevormd: vóór en niet
door de spoedig volgende catastrophe. En vergelijkt men zijn hooghartige uitvallen
van nu met zijn meer klaagzame nog dan oproerige ontboezemingen van voorheen,
zijn vage, algemeene onbevredigdheid vóór met zijn meer doelbewuste kritiek aan
het einde van zijn verblijf te Menado, dan gebruikt men een betrouwbaren maatstaf
tot bepaling van wat dit tot de ontwikkeling zijner eigenaardigheid als sociologisch
moralist heeft bijgedragen.
Niet minder interessant dan onder den invloed zijner verbeterde omstandigheden
en zijner meer dan bevredigende positie den ouden Dekker zich te zien hernieuwen,
is het den ouden onder dit veranderde uiterlijk terug te vinden. Naast de neiging tot
zelfkritiek toonde hij voorheen die tot zelfbeklag; het schijnt bij de lezing van zijn
doorgaand opgewekte berichten uit dit tijdvak, dat hij dit kritische sentimentalisme
overwonnen heeft; voor de vroegere, sensibele zelfvertroeteling schijnt hij te sterk
en te gelukkig te zijn geworden; in zijn voldaanheid - ook zijn zelfvoldaanheid keert hij zijn kritiek naar buiten.... Op een pleiziertochtje, in gezelschap van eenige
heeren, bereikt hem het bericht van het overlijden zijner oudere zuster Catharina.
‘De tijding uit Holland heeft mij zeer getroffen.’ schrijft hij aan Tine, ‘maar soedah!’
Geen overbodig geweeklaag, geen overgevoelige ontboezemingen zooals voorheen.
Niet lang daarna blijkbaar, komt hij in den praatbrief aan zijn broeder over dezelfde
tijding te spreken:
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..... ‘Mijn aandoening zal ik u wel niet behoeven mee te deelen, en toch
twijfel ik of ge u daarvan een juist denkbeeld maakt. Na een leven als het
mijne, zoo heen en weer geslingerd, na zooveel vezelen van mijn hart aan
den doornhaag van mijn weg verscheurd te hebben, na zooveel getob, na
zooveel vallen en opstaan, treft de smart zoo geheel anders dan in de meer
ongedeerde gemoederen van anderen. Bovendien....’
Is zij, naar vorm en inhoud, niet een zuivere naklank uit de Holmperiode, deze tirade
die, tot den predikant gericht, den indruk maakt van den kansel te komen? Hoe
rethorisch zij is kan blijken uit de eigenaardige toelichting van dit ‘bovendien’ dat
een voorbereiding schijnt te willen zijn tot een nadere motiveering van zijn speciale
getroffenheid:
‘Bovendien wantrouw ik de zuiverheid mijner smart. Ik had zoo gaarne
mijn zuster weergezien (schoon ik zeggen moet dat ik haar niet kende)
doch telkens kwam het denkbeeld bij mij op dat er veel egoisme in stak,
en dat veel ervan slechts spijt was nu weder iemand minder te hebben die
mij eenmaal in Holland verwelkomen zoude, iemand minder die
belangstellend zoude toeluisteren naar mijne Indische verhalen.’
Soedah! mag men op zijn beurt hier denken: ‘bovendien’ ware door ‘evenwel’ te
vervangen. ‘De smart’ trof hier blijkbaar niet ‘geheel anders’ dan ‘in de meer
ongedeerde gemoederen,’ alleen vond zij er een eenigszins andere, meer sentimenteele
uiting; en tevens havende zij niet zoozeer een speciaal verscheurd gemoed als dat
zij werd ontleed door een speciaal kritischen geest. De sentimentaliteit is hier sterker
dan voorheen manier geworden of liever duidelijker dan we het vroeger konden
vaststellen, een gemaniëreerde uiting van zijn smart gebleken. De tegenstelling
tusschen zijn zelfbeklag en zijn zelfkritiek blijft onopgelost; de sensiblerie geeft zich
niet gewonnen aan de larochefoucauldsche nuchterheid; de kritische ‘oprechtheid’
handhaaft zich tegenover de lyrische aanstellerij. Realisme en romantiek blijven
elkaar de heerschappij betwisten.
J. SAKS.
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Literatuur
Buitenlandsche literatuur.
Germain Nouveau, Valentines. Paris, A. Messein, 1922.
Het leven van Germain Nouveau, die een tijdgenoot was van Verlaine en Rimbaud
en een vriend van beiden, is niet minder avontuurlijk geweest dan dit dezer twee
dichters. Hij vertrok op eenentwintigjarigen ouderdom met Rimbaud naar Londen
en deelde een tijd het miserabel leven van dezen hartstochtelijken en vroegrijpen
jongen man, dien een innerlijke brand verteerde. Hij heeft dus evenals Verlaine den
invloed ondergaan van den genialen schrijver van Les Illuminations, die tot het ras
der heerschers en gebieders behoorde en op allen die hem leerden kennen het
merkteeken prentte zijner sterke personaliteit. Deze invloed verklaart, voor een deel
althans, het paradox van zijn leven en zijn werk.
Daarna keerde Germain Nouveau naar Frankrijk terug en werd hij ambtenaar aan
het ministerie van onderwijs. Hij was toen een trouwe vriend van Paul Verlaine, die
destijds in de Ardennen verbleef, alwaar hij proefnemingen deed op landbouwgebied
(welke proeven, zooals men weet, jammerlijk mislukten). Het was in dien tijd, rond
de jaren '80, dat G. Nouveau die mystieke verzen schreef die, veel later, in 1912,
onder het pseudoniem Humilis zouden verschijnen. Hij werd op zachte wijze uit het
staatsbestuur verwijderd waar hij eene erbarmelijke reputatie genoot, en vertrok met
een katholiek zendeling naar het Oosten. Toen hij terugkeerde leek hij een ander
mensch geworden. Hij wou althans niets meer weten van zijn vroeger werk en de
mystieke verzen van Humilis leken hem onbeduidend. Hij had een anderen bundel
klaar: Valentines. Maar hij was onbekend. Evenals hij een paar jaren vroeger geen
uitgever had kunnen vinden voor zijne eerste verzen, kon hij ook dit werk niet het
licht doen zien. Maar dit was de geringste zijner bekommernissen. Hij deed aan
journalisme en trad ook op als leeraar. Omstreeks 1891 werd hij voor de eerste maal
overvallen door de vreeselijke kwaal die zijne interneering in een
krankzinnigengesticht noodzakelijk maakte. Hij genas, maar schreef niet meer. Hij
leefde voortaan in de hooge regionen der mystiek en zijn bestaan was dit der oude
anachoreten. Hij was een zonderling anachronisme in de XIXe eeuw, die boetedoener
die, bedelend langs den weg, eindelooze bedevaarten ondernam naar heilige steden.
Hij leidde een ellendig bestaan. Eenige vrienden die de herinnering bewaard hadden
aan zijne prachtige verzen, gaven deze in het licht, met het doel hem in zijne
onbeschrijfelijk miserie bij te staan. Hij overleed eenigen tijd later in de gemeente
waar hij was geboren.
En nu, meer dan veertig jaar nadat het werd geschreven, verschijnt het boek
Valentines, dat eertijds door de uitgevers werd versmaad. Jonge dichters, en gij
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een geheim hoekje van uw geweten?
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De verzen van den zoogenaamden Humilis behooren tot de mooisten die in de
pre-symbolistische periode werden geschreven en er zijn er die ze naast en zelfs
boven Sagesse stellen. Wat de inspiratie betreft, zijn de gedichten uit Valentines heel
wat anders. Eigenlijk juist het tegenovergestelde. In den bundel van Humilis spreekt
de nederige stem van een dichter die, in goddelijke extaze verloren, van hoogere
geestelijke genieting zingt; in Valentines daarentegen is een dichter aan het woord
met een eenvoudig en zwak menschelijk hart, die bezingt alles wat op de aarde
beminnelijk is: de vrouwen, de wijn, het zinnelijk genot. In dit werk zijn dus de twee
uitersten vereenigd waardoor ten allen tijde het hart der dichters werd ontroerd:
Villon, Verlaine en zooveel anderen.
Liefdesgedichten bevat deze bundel eigenlijk niet; wél verliefde gedichten, d.i.
gedichten van iemand die in een staat van verliefde opgewondenheid verkeert, zonder
juist het voorwerp zijner begeerte te kennen. Daardoor ontstaat een zeker evenwicht,
belichaamd in eene zachte ironie. Een ander maal bezingt deze dichter den wijn, en
dan klinkt in zijn lied een toon die nauw verwant is aan dien van den meester op dit
gebied: de goede oude Ponchon. Soms gaat hij ook tot de uiterste grenzen der fantasie
en is zijn vers niets dan een geestig woordenspel, een uitbundige schaterlach om
eigen zotheid:
La serviette est une servante,
Le savon est un serviteur,
Et l'éponge est une savante;
Mais le peigne est un grand seigneur.

Daarnaast gedichten van eene bekoorlijke nonchalante gratie, die herinnert aan
sommige Fêtes galantes, en ook strofen van eene hoogere vlucht, in hun gelouterd
romantisme, als die van het geestige testament: Dernier Madrigal. Maar steeds, spijts
alle vreemde incarnaties zijner grillige en losbandige muze, vindt men overal den
dichter terug die eenmaal getuigde:
Je ne suis qu'un rêveur et je n'ai qu'un désir,
Dire ce que je rêve!

Dit is het wat uit alle verzen blijkt: un rêveur! En dit is de reden van zijn avontuurlijk,
miserabel bestaan. Het was trouwens de grootheid en de zwakheid van de meeste
dichters zijner generatie. En hij was een dergenen van wie Jules Tellier mocht zeggen:
Et qui se donne au rêve est perdu pour la vie.

Naast Verlaine en Rimbaud is Germain Nouveau een der meest karakteristieke
dichters van de tweede helft der XIXe eeuw. Hij was, evenals deze, het slachtoffer
van een geëxaspereerd romantisme dat op een keerpunt stond. Rimbaud kon den ban
verbreken - maar met een daad, en tegelijk ging hij voor de literatuur verloren.
Verlaine verkwijnde in eene erotische literatuur zonder eenig karakter. Der Muze
van Germain Nouveau werd het zwijgen opgelegd door de zware hand van het
noodlot. Harde les, die vooreerst niet werd begrepen!
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Jean Pellerin, La Romance du retour. Editions de la Nouvelle Revue
française, Paris, 1921.
Jean Pellerin, die in 1921 op zesendertigen ouderdom overleed, was een der meest
representatieve figuren van den groep dichters die men ‘l'école fantaisiste’ noemt.
School is wellicht een al te pompeuze benaming voor deze pleiade, die niet alleen
er geen philosopische systemen op na hield, maar zelfs geene origineele kunsttheoriën.
Een zeker aantal dezer dichters schreven ook, en zelfs bij voorkeur, prozawerken,
die tot de meest karakteristieke van dezen tijd behooren, en in de eerste plaats P.J.
Toulet, die van deze groep wel de meest typische vertegenwoordiger was. Ik schrijf
over hen als behoorde deze school reeds tot het verleden, ofschoon zij nog voortbloeit
in zeer belangrijke werken. Maar eilaas! de stem van de besten onder hen is voor
altijd verstomd: P.J. Toulet, J.M. Bernard, J. Pellerin.
Het werk van deze fantaisisten bestond meestal uit kleine gedichten van eene
frissche, ironische inspiratie, en ook wel van eene beminnelijke lichtzinnigheid, maar
steeds zeer zuiver van vorm. Deze dichters hadden een grooten afkeer van alle
rhetoriek en gemakkelijke welsprekendheid. Hunne verzen hadden dien sceptischen
glimlach die den eleganten vorm des weemoeds is. Maar zij konden ook wel ernstig
zijn en in het diepste der ziel grijpen, deze dichters! Schreef niet Jean Marc Bernard,
vooraleer op tragische wijze te sneuvelen, het prachtige De Profundis, dat in zijn
eenvoud, wellicht het mooiste is zijner gedichten en de meest tragische kreet die de
oorlog aan een menschelijk hart ontlokte?
De verzen van Pellerin zijn, wellicht nog meer dan die der andere fantaisisten,
doordrongen van die zachte ironie, en terecht mocht zijn vriend T. Deréme spreken
van ‘le sourire attristé de Jean Pellerin.’ La Romance du retour is de eenige
verzenbundel die van hem verscheen; meerdere werken in proza van hem zagen
daarentegen het licht en, onder anderen, die twee geestige verhalen La jeune fille
aux pinceaux en Le diner des bons ménages, waarvan het laatste bijzonder bekoorlijk
is en aan de vriendelijke gratie en de teedere ironie van Louis Codet herinnert. Maar
hoe geestig het ook zij, zijn prozawerk wordt toch overtroffen door dit kleine boekje
met drie en veertig tienregelige gedichten, die bewijzen dat J. Pellerin een der
gevoeligste dichters is van dezen tijd.
Het is heel zeker gevaarlijk gansch een boek te vullen met gedichten die allen,
zonder uitzondering, in dezelfden vorm zijn gegoten. Hier merkt men niets daarvan
omdat de vorm verdwijnt in eene hoogere harmonie: vreugde om het leven, en soms
een gedempte kreet van pijn, een verkropte snik. Maar alle wijsgeerige bespiegelingen
zijn hier ver, en alle romantische hartstocht die zon, zeeën en bergen tot getuigen
oproept zijner diepte. Het algemeen menschelijk gevoel dat uit deze verzen spreekt
is gekleed naar de mode van den tijd, maar is in wezen onvergankelijk. Het is het
gevoel van iemand die het leven liefheeft en die zijn teerheid en zijn lijden verbergt
achter een glimlach van zachte ironie, van iemand die na de tragedie van den oorlog,
weer het vrije leven terugvindt, dat aan waarde heeft gewonnen en de menschen, die
dezelfde zijn gebleven. Daaruit ontstond La Romance du retour. Welke beschrijving
van het leven na den oorlog evenaart dit kleine beeld dat zoo goed den dichter Pellerin
kenschetst:
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J'ai pleuré par les nuits livides
Et de chaudes nuits m'ont pleuré.
J'ai pleuré sur des hommes vides
A jamais d'un nom préféré.
Froides horreurs que rien n'efface!
La terre écarte de sa face
Ses longs cheveux indifférents,
Notre vieux monde persevère.
Douze sous pour un petit verre!
Combien va-t-on payer les grands?

Ik heb vertrouwen in de toekomst van deze evenwichtige, geestige poëzie.

François Mauriac, Le Baiser au Lépreux. Les cahiers verts. B. Grasset
1922.
Ziehier een boekje dat bijna alle hoedanigheden bezit die een meesterwerk kenmerken,
en voornamelijk dien toon die alleen aan meesterwerken eigen is. Onder vele
opzichten is het te vergelijken, wat de literaire waarde betreft, met La Symphonie
pastorale van André Gide, (met wie Mauriac eene zekere verwantschap heeft) terwijl
het juist door den toon het schijnbaar onberispelijk werk van Gide overtreft.
Jean Péloueyre is de eenige zoon van een rijken ouden eenzaat. Hij is lichamelijk
afschuwelijk, maar in dit afstootelijk lichaam huist eene edele ziel, eene delicate
sensibiliteit die in de ontleding zijner gevoelens eene bron vindt van morbiede
zelfpijniging. Hij droomt van een mooi meisje, maar die droom is niets meer dan
een zacht verlangen naar iets onbereikbaars. Deze droom wordt echter werkelijkheid.
Het meisje, Noémie, dat er niet aan denkt in opstand te komen tegen den wil van
hare moeder en van den pastoor die het plan van dit huwelijk hebben opgevat, voelt
natuurlijk niets dan afschuw voor het treurige monster dat haar echtgenoot is. Zij
weet, deze mooie gezonde jonge vrouw, opgevoed in de strengste principes van
eergevoel en plichtbesef dat, eenmaal dat deze man haar echtgenoot is, zij hem ook
gehoorzaamheid is verschuldigd en trouw en liefde. Aldus ontstaat een vreeselijke
strijd tusschen geestelijke discipline en gevoel, tusschen hetgeen zij als een heiligen
plicht aanziet en den afschuw harer gezonde natuur. Haar ziel beveelt, maar haar
lichaam walgt. Harde strijd, die Noémie beproeft in het diepst van haar hart te
verbergen. Maar tevergeefs: haar man doorziet, gevoelt, begrijpt dien zwaren strijd.
Jean Péloueyre gaat voor eenigen tijd naar Parijs en zoohaast hij vertrokken is,
hervindt Noémie den levenslust dien zij had verloren. En deswege kwelt haar
wroeging. Zij tracht te reageeren en schrijft aan haar man hartelijke brieven waarin
zij haar verlangen naar zijn terugkeer uitspreekt. En zij meent rechtzinnig te zijn.
Maar Jean is niet de dupe van die geestelijke heldhaftigheid. Even hoopt hij nog,
maar als hij bij zijn terugkeer Noémie schooner en bloeiender weervindt dan hij haar
heeft verlaten, en als hij bemerkt dat zijne tegenwoordigheid de wolk is die deze
stralende zon verduistert, weet hij dat hem voor immer alle hoop is ontzegd.
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Hij is ziek teruggekeerd en, wakend bij het ziekbed van een stervenden tuberculeuze,
wordt hij door de kwaal overmand. Hij sterft. Zal nu zijne vrouw, bevrijd van die
lichamelijke en moreele kwelling, gehoor geven aan het geluk dat haar roept, het
geluk belichaamd in een jongen dokter die hare schoonheid met welgevallen
gadesloeg? Het zou menschelijk zijn. Maar - en hieruit blijken juist én de geest én
de literaire kracht van den auteur die deze oplossing aannemelijk en zelfs
waarschijnlijk maken - Noémie kiest de meest onmenschelijke oplossing - o niet
zonder strijd! - en blijft den doode trouw.
Het is een menschelijk, vruchtbaar onderwerp, waarvan de auteur met eene zijde
heeft ontweken. De logische ontwikkeling van het conflict is alleszins
bewonderenswaardig. Alleen zou men kunnen zeggen dat eene zekere vooropgezetheid
de algemeen menschelijkheid der karakters niet ten goede komt. Het is soms al te
zeer zichtbaar dat de auteur zich zijne personen als de vertegenwoordigers van eene
bepaalde moreele heldhaftigheid heeft voorgesteld. Dit is de eenige fout die dat werk
van de grens van het meesterwerk scheidt. Deze heldhaftigheid is niet spontaan
gegroeid uit de menschelijkheid der personen, zij is meer van den geest, dan van het
hart - o in bijna onmerkbare mate, maar toch juist zichtbaar genoeg om een evenwicht
te verbreken dat zoo schoon en zuiver had kunnen zijn. Zoo betreur ik ook de al te
literaire bedenkingen van Jean Péloueyre over zekere theoriën van Nietzsche. Dat is
een te gemakkelijk literair procédé; en bovendien geheel overbodig.
Maar naast deze schaduw, welk wonderlijk licht! En is in dit werk een warmte
van toon, eene melancolische teederheid die als een aangehouden orgeltoon gansch
het verhaal doortrilt. Lange natuurbeschrijvingen worden ons bespaard, maar door
elke bladzijde gaat de adem der atmosfeer van het land waar Jean Péloueyre is
geboren. Dat is de opperste kunst: die van Fromentin in Dominique, die van Tharaud
in La Maîtresse servante.
Hetzelfde geldt voor de psychologische ontleding. Ook hier suggereert de auteur
meer dan hij beschrijft. Le Baiser au Lépreux bewijst eens te meer hoe gevaarlijk en
meestal ongemotiveerd het gebruik van het woord realisme is Maar dat is alweer
eene kwestie van definitie.
JAN VAN NIJLEN

Literatuur
Uit Sowjet Rusland door Henriëtte Roland Holst. Brusse's Uitgev. Mpij.
Rotterdam, z.j. (1921).
Van dit ontroerende boekje door Henriette Roland Holst na haar terugkeer uit Rusland
geschreven, is wel het allermooiste de innige, trillende menschelijkheid, waarin zij
de zoo verscheidene indrukken van haar reis ontving en waaruit zij hen weergeeft,
argeloos en open. Men vindt geen directe propoganda in dit werkje, noch eenig
tactisch revolutionnaire voorstelling of beredeneering van feiten en toestanden, noch
achterhoudendheid, noch sectarische heftigheid, en zoo is het niet in te zien, waarom
niet ieder van dit kleine geschrift houden zou, als van een anderen ontroerenden zang
van deze dichteres, die haar leven lang
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van edeler menschelijkheid droomde en nooit daarvan de verwerkelijking vond. Ook
niet, helaas, in Sowjet Rusland, waar toch, hier en daar, op enkele momenten en
plaatsen, de werkelijkheid aan haar droom van zachtheid en aloverschijnende
menschenliefde zeer nabij kwam.... En zij zocht dit overal en het was eigenlijk alleen
wat zij zocht en begeerde: een staatswezen, dat goed zou zijn voor allen, maar toch
't meest voor de armen en kleinen, een wijde, milde ouderlijke zorg, zonder omslag
van vormen en chicanes, vol begrip van het oneindig verbijzonderde leven en toch
vast schematisch, opdat de orde gehandhaafd blijve.
Dit wil zij in en door het communisme, en in Rusland vond zij het inderdaad, zij
't sporadisch en uiterst broos. De sterke zorg voor de kinderen vond zij er, den
moedigen wil zich te geven voor een betere wereld, het jeugdig enthousiasme, eenvoud
bij daadkracht.... maar ook wat al dit goede reeds met ondergang bedreigt: het gulzig
egoisme van den enkeling, de kanker der bureaucratie, omkooperij, sleur, hardheid
en vooral de onmacht om genoeg te doen en tengevolge daarvan verwaarloozing op
allerlei gebied, anarchie en despotisme onafscheidelijk verbonden, gebrek, ellende
en levenswanhoop, terwijl reeds hier en daar het oude slechte leven zijn schandelijke
vormen herneemt....
‘Geestdriftig gestemd.... keer ik niet terug. Het heroische avontuur der
wereldrevolutie eischt te veel bloed en tranen, zijn wegen en zijn verloop zijn te
tragisch, zijn blij-einde verschemert te ver weg.... om den mensch, die de jaren zijner
jeugd achter zich heeft gelaten, nog tot “geestdriftigheid” te kunnen vervoeren.
Niet geestdrift zoozeer leerde ik in Rusland, als wel geduldige standvastigheid. In
de nederlaag, in de reeks van nederlagen, vast te houden het vertrouwen in de
eindelijke overwinning, het wrange van teleurstelling en ontgoocheling te verdragen
met een ongeschokt gemoed; door het op- en neervloeden van den strijd te gaan
rustig als een, dien de goden een heerlijk geheim hebben toevertrouwd: dit is de
gemoedsgesteldheid - leerde ik daarginds - die het communisme van zijn belijders
eischt en waartoe het ze opvoedt.’ Sprak niet aldus in alle tijden de geloovige van
zijn vertrouwen op God en in een beter leven hiernamaals? Het hiernamaals is nu
naar de aarde verplaatst. Is het daarom meer nabij en minder een schoone waan?
F.C.

Mensch? door J.M. Hondius. Van Munsters Uitgeversmpij. Amsterdam,
z.j. (1921).
Van ‘schoone wanen’ gesproken.... In een ‘Opmerking vooraf’ zegt de schrijver, dat
deze, zijn Mensch is zoo ‘als er zoovelen zijn in het Europa van nu,’ en men kan
enkel hartelijk hopen, dat 't niet waar is. Eerst scheen het of deze Mensch een Hamlet
zou zijn, wien zelfbewustheid en denken alle dadenleven onmogelijk en over 't geheel
de wereld onbewoonbaar maken. Maar zoo erg is 't gelukkig niet. Vooral
aangemoedigd door Lao Tze, dien te vermaarden chinees, wil deze Mensch weer
worden als de koeien, die zich met niets bemoeien. Natuurlijk wil hij liefde zonder
‘lijfsverlangen,’ als wijlen Frederik Van Eeden gezegd heeft, maar hij wenscht zelfs
het denken uit te schakelen en is doodongelukkig, als dat blijkt niet te kunnen. Hij
wil worden even onbewust en gelukkig
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(deze laatste qualificatie blijve voor zijn rekening) als een dier of zelfs een plant en
meent naievelijk dit doel nog vóór (en niet door) zijn dood te kunnen bereiken.
Daarom wil hij eerst niet meer schilderen, dan niet meer schrijven, weldra niet meer
praten. Als de heer Hondius hem daarin navolgt, zal zijn oeuvre gemakkelijk te
overzien zijn. Of de schrijver en schepper van dezen vraagteekenmensch inderdaad
iets ziet en voelt van de ‘wonderen’ waar hij van gewaagt, valt niet uit te maken. Hij
maakt ze ons in elk geval niet waar en Lao Tze en Van Suchtelen en Van Eeden en
zulke anderen schijnen in deze creatie nog meer dan gepast mee te doen. Het eenige
duidelijke is, dat de schrijver nog volstrekt niet weet wat hij wil, ofschoon hij blijkbaar
iets wil, dat tegelijk hooger leven en versterving zijn zou. Ach, de droom van een
communistische samenleving is misschien niet minder dwaas. Het komt er maar op
aan wat zoo iets van den droomer zelf maakt.
F.C.

Guilliam Ogier. De Gulsigheidt. Herdrukt, ingeleid en aangeteekend door
Dr. Willem van Eeghem en versíerd met houtsneden door Henri van
Straten. Voor de seven sinjoren uitgegeven door ‘De Sikkel’ te Antwerpen
en ook verkrijgbaar bij van Loghem, Slaterus en Visser te Arnhem, 1921.
De belichaming van deze lange zeelt aankondigingen is een bijzonder smakelijke,
ja sappige philologische liefhebber-uitgave van een Vlaamsche klucht uit de eerste
helft der 14e eeuw. De ‘aanteekenaar’, Dr. Willem van Eeghem, noemt den dichter
van het zotte geval ‘onzen heel zeker meest eigenaardig-Vlaamschen tooneelschrîver,’
en - deze qualificatie naar vele zijden vele ruimte latende - ware het onheusch Dr.
van Eeghem tegen te spreken, vooral nu zijn ijver en geestdrift deze uitgave mogelijk
maakten, waarvan druk en formaat zoo keurig en aantrekkelijk royaal, en welks
houtsneden zoo geestig zijn. Of tenslotte zulk een boekje belangrijker is voor de
litteratuur of voor de historie, is niet gemakkelijk te zeggen, waar men voor deze
beide ook litteratuur-historie zetten kan en ze dan samen heeft. Dat er in dezen ouden
Vlaam, gelijk in zoovelen oude Hollanders, realistische zin stak, is onmiskenbaar,
evenmin als men zijn ‘tooneelbloed’ miskennen kan, al lijkt het alles nog maar in
primitieven staat aanwezig.... juist zooals bij het volk zelf, dat, naar bericht van den
dichter, dit tooneelwerk zeer en langdurig heeft genoten.... Voor ons schijnt toch wel
het voornaamste dat er dit aardig schriftuur van kwam.
F.C.
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[Tweede deel]

Kees Doorik.
Drama van te Lande.
in
Zeven tafereelen.
Nota. Voor de schermen, de kleeding, de bijhoorigheden, het midden en de
personages, het koloriet, de direktieven en over '- algemeen, al wat de opvoering
betreft, verwijs ik de heeren spellei ders, uitbaters van schouwburgen,
kostumen-makers of verhuurders' dekoratieschilders en komedianten, naar den
oorspronkelijken roman, waaruit dit stuk getrokken werd; - de verluchtingen van
Frans van Kuyck, welke mijn boek ‘Kermesses’ versieren en eèn zijner teekeningen,
getiteld: ‘De Kermis te Putte’ - naar het werk ‘La Belgique’ van Camille Lemonnier,
en de teekeningen van Xavier Mellery (Pachthofbinnenzicht en Typen uit de
Antwerpsche Polders) die in dit boek figureeren, naar schilderijen van Piet Verhaert,
Marten Melsen en Frans van Leemputten en inzonder, naar de teekeningen en
gekleurde sterkwateretsen van Marten Van der Loo.
Voor het pathetische, den somberen en woesten trant en de algemeene tonaliteit,
weze insgelijks het uitzicht der boerenlandschappen van Eugène Laerman's tafereelen
aanbevolen.
Eerste

Tafereel:

Het Onweer.

Tweede

Tafereel:

De Kermis.

Derde

Tafereel:

Doorik's Vertrek.

Vierde

Tafereel:

De Ganzenrijders.

Vijfde

Tafereel:

Het Bal.

Zesde

Tafereel:

De Moord.

Zevende

Tafereel:

De Aanhouding.

De aktie gebeurt rond 1880, in de Polders van de Schelde, ten Noorden van
Antwerpen.
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Personages.
KEES DOORIK.
JURG FAES.
MILLEDJU.
JANTJE.
DE BURGEMEESTER FLUP SAP.
SJEL.
SUS.
ANNEMIE.
BELLA SAP.
BAZIN SAP.
SISKA.
GANZENRIJDERS.

Boerenknechten, dorpelingen, soldaten, schippers, meezenvangers, straatvlegels,
herbergiers en herbergiersters, foorkramers, nieuwsgierigen, de pastoor, de
veldwachter, twee gendarmen, enz.

Eerste tafereel. Het Onweer.
De groote kamer der ‘Witte Hoeve’, te Dinghelaar in de noordelijke, Antwerpsche Polders.
Op den voorgrond een breede deur. Wordt die deur geopend, dan ontwaart men op de koer,
de schuur, de stallingen en aanhoorige gebouwen en afdaken van het pachthof, en heel in de
diepte, aan de overzijde van het traliehekken; dat de koer omsluit, en van den steenweg, die
de hoeve begrenst, rijst op een wal, een windmolen, nabij een herberg.
De kamer is ingedeeld en gemeubeld naar 't model der geteekende en geschilderde binnenzichten
van Verhaert, Mellery, De Braekeleer. e.a.
Links, op den achtergrond, en overhoeks een Leuvensche stoof en een haard met Delftsche
steentjes; op het schouwblad staat een krusifiks, geflankeerd door tinnen schotels en koperen
kandelaars. Links, op den voorgrond een venster. Rechts, op den achtergrond, schuin en vlak
tegenover het haardvuur, een alkoof. Het bedgordijn der alkoof is van dezelfde stof als het
boordje dat het schouwberd
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afzoomt. Nevens de alkoof, een klok en daarnaast een deurtje, dat de keuken met de stallen in
verbinding stelt. Dat deurtje is dus tegenover het venster aangebracht. Wanneer het gordijn
der alkoof opengeschoven wordt, bespeurt men een soort van schuifraampje of winket, waardoor
men in de stallen blikt. In het midden van het vertrek, een tafel en voetbankje.
Zomeravondschemering. Als het doek opgetrokken wordt is het tooneel verlaten. Jantje sluipt,
door de deur rechts, de kamer binnen. De loensche, beduchte, en heupwiegende houding van
een schuimertje. Hij draagt een koewachtersplunje: blokken, een groffluweelen en gelapte
broek, ondervestje, flanellen, zeer laag uitgesneden hemdrok, geen vest, zwartzijden bofpet.
Hij neemt zijn muts áf, dopt zijn zweet weg met een rooden halsdoek, blaast luidruchtig, terwijl
hij op een bankje - voorgrond - neerzijgt.

Eerste tooneel.
JANTJE.

Oef! Vervloekte zon! 'k Heb m'n bekomste van die karweitjes.... Aan anderen! Ze
zullen de tarwe wel zonder mij lajen.... 'k Ben er stillekens van doorgemuisd. Kees
kan me straks maar weer aanblaffen. Dat lap ik aan m'n hielen. Wat hangt die Kees
me de keel uit.... Hij behandelt me als 'n hond.... Ben ik de neef van de bazin niet?
Wat heeft die simpele knecht me dan te bevelen? Ik ben boos op 'm, sinds-ie me
afgeranseld heeft, omdat ik met de jongens van den hoefsmid, 'n vuurtje aan 't stoken
was, onder den buik van de koeien.... 't Was wel de moeite waard me daarom te
slaan! Ik heb me wel gewacht dit aan m'n lieve tante te vertellen. Voor haar is al wat
die schoone krollekop doet, opperbest. Maar wacht, kereltje, ik zal 't u wel betaald
zetten.... Ha! wat haat ik dien Kees Doorik.... En toch.... Had-ie gewild we zouwen
dikke vrienden geweest zijn.... Hij beviel me, de klepper. Er zijn zelfs nog
oogenblikken dat 'k van 'm zou willen houwen.... Ja, 'n heele tijd kon ik 't best met
'm stellen. Nu is 't gedaan.... Hij wil oorlog, hij zal er hebben.... Ik wil.... ik m o e t
'm haten....
Milledju sluipt in de kamer terwijl de laatste woorden van deze alleenspraak weerklinken. Hij
beluistert eerst stilzwijgend Jantje's uitval, nadert deze, verrast hem langs achter en grabbelt
hem bij de oorschelp. De snaak huilt en trampelt, zonder het hoofd om te wenden.
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Tweede tooneel.
(JANTJE MILLEDJU).

JANTJE.

Oei.... oei.... oei.... Kees schei uit.... 't Was maar om te lachen.... 'k Zal 't nooit meer
doen....
(Jantje keert zich om wanneer Milledju hem loslaat)

Ha! Zij-de gij het, vader! Goejendag....
MILLEDJU.

Dag jongen.... Aan 't luieriken.... Wat nieuws hier?.... Waar is Tante?....
JANTJE
(zijn pet oprapend).

In de keuken.... Wil 'k ze roepen?
(Hij wil heen, doch Milledju houdt hem bij den arm vast).

MILLEDJU.

Neeje, blijf.... 'k Moet u spreken.
(Hij zet zich neer, trekt het vlegeltje, dat eerst tegenspartelt, naar zich toe. Hij weerhoudt
Jantje tusschen de knieën, aait hem opdat hij mak weze).

Hemel, wat zie-d'er flink uit.... En groeien dat ge doet, en uitzetten.... De lucht van
de Witte Hoeve bekomt u goed, kereltje.... Veel eten en weinig werk. Zou-de nog
naar uw ouwkens weèr willen? Neeje, wed ik.... Wat 'n uitstekende inval, toen 'k u
naar tante zond....
JANTJE
(kwaadgehumeurd en pruilend).

Hola, 't was tante die me vroeg....
MILLEDJU.

Zwijgen.... of 'k neem u weer meè. Dan weet-e seffens wie baas is.
JANTJE
(minzamer).

Neeje, vadertje, me niet meenemen.... ik zal wijs zijn....
MILLEDJU.
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Zoó zie.... dat 's gesproken.... 'n Goeje jongen zij-de. Ik houd hèel veel van u, hoor....
ik zal 't u weèr eens toonen.
(Hij legt de handen op de schouders van den kleine, welke immer rechtstaat, en staart hem in
't kalk van zijn oogen. Enkele seconden stilte).

Jantje, ge zijt 'n heele man aan 't worden.... Met Kerstmis word-e vijftien jaar.... We
kunnen dus over ernstige zaken spreken.... Dat w' arm zijn, dat weet-e, heel, heel
arm zelfs, m'n jongen.... Ik ben weduwnaar en als 'k dood ben, moet ge niet komen
zoeken, hoor, want ik bezit geen knop.... Ik heb gelukkig maar éen kind, en dat zij-de
gij Jantje.... Onze Lieve Heer heeft wel gedaan, met uw vier broerkens en uw twee
zusterkens, naar zijnen hemel te halen.
(Hij slaat een kruis).

Eilaas.... Ware 'k niet zoo arm geweest, dan zou 'k u nooit laten vertrekken hebben.
Ha! die rijken... die rijken.
(Hij veert recht, laat zijn kind los en smakt het bankje tegen de plavuizen).

Hebben zij toch geluk! Gij zijt bij uw tante, maar gij zijt slechts d'r knecht,
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ja, ge zijt zelfs de knecht van de andere knechten, volgens ik heb kunnen zien.... en
toch....
(Hij gaat weer neerzitten en trekt Jantje, die glimlachend en nadenkend luistert, weer naar
zich toe).

Eens zul-de gij hier baas kunnen spelen, baas over allen, de eenigste baas van de
Witte Hoeve. Hedde daar nooit aan gedacht, Jantje?
(Jantje knikt bevestigend).

Ja, hewel, om baas te worden, he, moet-e alleen maar willen.... Gij hebt nu uw eigen
geluk in handen.... Uw kaarten zitten vol troef, ge moet maar spelen, ik zal u wel
bijstaan.... Als tante sterft zul-de gij alleen van haar moeten erven.... Voor u zou heel
de schat zijn: 't huis, de velden, de weiden, 't vee, de paarden, alles.... alles.... Maar
tante is nog jong.... Zóo jong zelfs, dat z'n in plaats van aan sterven, misschien wel
aan hertrouwen denkt.... En dát moeten we in ieder geval beletten.... want uw versch
menonkeltje zou u hier dra wègschoppen.... snapt-e?
JANTJE.

Zeker.... zeker.... ik zal 't u zelfs bewijzen....
MILLEDJU.

Wat wil-de zeggen?
JANTJE.

Dat uw raadgevingen juist op tijd komen....
MILLEDJU.

Milledju.... Zou er gevaar zijn?
JANTJE.

J.... ja....
MILLEDJU.

Hoezoo?
JANTJE.

Ge moet niet wijd zoeken.... de wolf zit in den schaapsstal.
MILLEDJU.

Ge wilt toch niet zeggen dat....
JANTJE.

Kees Doorik?.... Vast en zeker....
MILLEDJU.

Die vervloekte vondeling.... Ik had 'r 'n voorgevoelen van.... zou-ie gedurfd hebben?
JANTJE.

Nog niet..... maar 't scheelt 'm weinig....
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MILLEDJU.

Milledju!....
JANTJE.

Sinds eenigen tijd heb 'k dat bestoken spelleken in de gaten.... De kerel hangt
voortdurend aan d'r rokken.... 't Is gelijk 'n Maartsche kater.... Als ze samen wat
verplaatsen, dan hebben ze mekaar bij de hand.... en rood dat ze dan worden, en
oogen die ze trekken.... Neeje, ge moest die smikkels zien....
MILLEDJU.

De bazin zou op dien barvoetslooper verslingerd zijn en hem aanmoedigen?
JANTJE.

Neeje zeker.... Vroeger ging Kees loopen als-ie d'r rokken hoorde roefelen.... Daarmee
doet ze nu zoó dwaas.... Wil ik u eens wat zeggen....? Hewel, 't is zij die begonnen
is....
MILLEDJU.

En hoever staat het met hun vrijage?.... Hebt g'al iets gehoord?.... Hebt ge z'elkaar
al zien streelen of omhelzen?
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Kees zal toch niet onbeleefd durven zijn tegenover z'n bazin?
JANTJE.

Wees gerust.... Zoó ver is 't nog niet gekomen.... Maar hun verlegenheid zegt me
genoeg.... Onlangs spraken ze van de zwarte koe die maar niet kalveren wil.... Tante
zei dat ze een beêweg naar Brasschaet zou doen.... En hij.... hij bekeek ze zoo bijna
of-ie voor de heilige Maagd stond.... Neeje, 't was om u 'n bult te lachen, ha, ha, ha.
MILLEDJU.

Zachtjes aan.... 't is nog wat vroeg om te lachen.... Milledju! We moeten
beraadslagen.... Meer dan ooit moeten w'ons ooren spitsen en ons oogen openen.
Vooral, Janneken, opgepast: laat u niet verrassen!.... Ge zult me alles vertellen wat
ze uitzetten.... Ons fortuin, uw fortuin staat op 't spel, jongen.... Zul-de die les
onthouwen?
JANTJE.

Gelijk m'n kattekismus.... gelijk de tien geboden: ‘Vader, moeder zult gij eeren’.
(Hij zegt dit op een gehuicheld vroom toontje).

MILLEDJU
(hem in de wang knijpend).

Kruidje-roer-me-niet, vooruit.... maar ssst.... d'r komt iemand....

Derde tooneel.
DE VORIGEN, ANNEMIE (treedt uit de keuken langs de deur rechts. Zij draagt een motje boter
op een schotel).

ANNEMIE.

Ha, zij-de gij 't, broer? En wat v'r goed nieuws?
MILLEDJU.

't Is markt morgen, en ik kom vragen of ge bijwijlen boodschappen voor de stad
hebt? Alles gaat goed hier?
ANNEMIE.

Ja, ja.... God zij geloofd. We hebben niet te klagen.... 't Avond zijn onze tarwe en
onze rogge binnen.... D'r blijft niets meer op 't veld dan wat nágras.
MILLEDJU
(haar naderend en met den nagel wat boter van de schotel pitsend).

Schoone boter, mag 'k eens proeven.
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(Hij legt boter op de tong).

Stijf.... lekker:.... Amandelnootjes.... wat!
ANNEMIE.

Als ge met ons avondmaalt, zal 'k 'r op uw brood strijken.
MILLEDJU.

Dat zou 'k wel willen zusterken, maar 'k heb niet veel tijd.... ge weet.... Altijd
haastig.... en 'k moet van-avond nog naar Stabroeck, klaver laden voor een gebuur....
Z'n wagen wacht aan de deur.... ik geloof zelfs dat de paarden staggelen.... Janneken,
let eens wat op de paarden, en zoek 'nen tak om de vliegen van hunnen balg te jagen.
(Huppelend verdwijnt Jantje door de groote deur, in de diepte).

JANTJE.

Ik loop....
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Vierde tooneel.
DE VORIGEN MIN JANTJE.

ANNEMIE
(neerzittend).

En hoe gaan de zaken, Wannes?
MILLEDJU.

Ha, spreek 'r me niet van.... altijd tegenslag.... Ik kan zelfs m'n huur niet betalen....
en de huisbaas zegt, dat-ie me op straat zal walsen.... Ha, gij hebt toch geluk, hoor
zusterken.... maar zeg, ik ben 'r toch wel voor 'n beetje tusschen, hein?.... Als ik schier
geen geweld gebruikt had, zeg, nooit zoud-e met dien ouwen bullebak van 'n Nelis
Cramp getrouwd zijn, hein, en zonder dát, zou-de nu, gelijk ik, nog altijd met matten
en mastentoppen leuren, en vergaan van mizerie.... Ha, ha, ge zijt juist op tijd
getrouwd om dien vrek onder den grond te helpen stoppen en zijn erfdeel binnen te
rijven.
ANNEMIE.

Ook ben 'k u dankbaar broer, voor al dien goejen raad.... Gij hebt u toch zeker niet
te beklagen over mij..... Dok ik niet áf, als ge wat noodig hebt?..... En heb 'k uwen
kleine oók niet aangenomen?.... Wat wil-de nog meer?....
MILLEDJU.

Niks.... maar ge zoudt me ook uit den nood kunnen helpen, met mij in huis te nemen...
Ja, waarom kan ik hier niet inwonen? 't Zou allemaal zuiver profijt voor u zijn.... Ik
ben er de man naar om uw fortuin te verdubbelen. Terwijl g'u nu, door 'n hoop
huurlingen laat uitzuigen.
ANNEMIE.

M'n goeje Wannes, ik heb u al's gezegd, dat ge daarover niet meer moest spreken.
Laat ieder op z'n eigen blijven, de beste remedie om altijd vriendjes te zijn.... Ik wil
m'n zaakjes zelf beridderen. Wat meer is, ik heb geen klagen over mijn dienstboden.
MILLEDJU.

Zooveel te beter.... Ik weet hoeveel g'er van houdt.... om te beginnen, van dien
bastaard, dien vondeling, dien uw man zaliger in 't weezengesticht van de stad gaan
oppikken is....
ANNEMIE.

Daar deed-ie wel aan! Kees Doorik is 'n model van 'n knecht.... M'ne vent heeft er
altijd op geboft en mijn vertrouwen heeft-ie ook....
MILLEDJU.

Ja, gelijk ge 't verkiest, hoor. Maar ge zult toch moeten toegeven, dat die kleuter veel
te jong is, om deze groote hoeve te besturen....
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ANNEMIE.

Bijlange niet.... Ik zou moeilijk 'n beter en verstandiger hulp vinden. Hij kent den
grond gelijk de slimste boer.... 't Is de
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vlijt en de eerlijkheid in persoon. De Witte Hoeve heeft hem d'r bloei te danken. En
om u heel de waarheid te zeggen, waarde broer, ik ben bijwijlen geneigd, m'n man
zaliger en m'n eigen heel ondankbaar te zijnen opzichte te noemen. Die arme kerel
wordt niet betaald, gelijk-ie 't verdient....
MILLEDJU.

Zachtjes aan, zusje.... Niet doorhollen.... Niemand denkt 'r aan, uw kleinen
Antwerpenaar te schaken.... Het staat u vrij hem te liefkoozen, vet te mesten, te
vertroetelen. Als ik de menschen moet gelooven, dan zou die vondeling u nauwer
aan 't hart liggen dan ik wel onderstellen durf....
ANNEMIE.

Wat zeg-de?
MILLLEDJU.

Ik? Ik zeg niets.... Ik herhaal simpel wat heel de p'rochie vertelt en waar ze lol in
heeft....
ANNEMIE.

Wat geef ik om den kletspraat van de p'rochie!
MILLEDJU.

Ge hebt overschot van gelijk.... Ik vind echter, dat ze wat te ver gaan, als ze vertellen,
dat gij dien kornuit zoudt huwen, om 'm altijd bij u te hebben.
ANNEMIE
(zich opwindend).

Waarlijk?.... Ik weet niet wat me weerhoudt, om te doen wat ze babbelen.
MILLEDJU.

Ze zeggen nog meer.... Ge zoudt dien sinjeur aanwakkeren in z'n verliefd bedrijf!
ANNEMIE
(losbarstend).

Ha, de schoeljes.... de smeerlappen....
MILLEDJU.

Ja, en ze zouwen het niet verzonnen hebben.... Hij zelf zou 't hun wijsmaken.... wie
weet, denkt-ie niet, dat ge zóo wel zult verplicht zijn hem te nemen.... Neeje, vrank
gesproken, ‘bazin Doorik’ dát zou wat koddigs zijn.... Doorik.... 't Is zelfs geen
naam.... Doorik. Zoo iets dat zeggen wil.... doojerik, de dooje, Hein-met-z'n-Zeis,
zoo noemden de knapen 'm in 't weezengesticht, want-ie had 't vel over 't been, zoó
mager was-ie.... 't Is waar, sindsdien heeft-ie z'n schâe ingehaald.... Kom, Annemie,
d'r is niks van, he? Gij zult u toch niet aan den eerste den beste straatlooper, die zelfs
geenen naam heeft, vergoeien, is 't niet?
(Hij is tot bij haar genaderd, en terwijl zij weent van toorn, fluistert hij haar in 't oor):
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Gij hebt 't toch zoo ver nog niet laten komen zeker?.... Er dreigt geen schandaal?
ANNEMIE
(onstuimig het hoofd beurend en verontwaardigd).

Ha, wat dat betreft, neeje hoor, duizend maal neen. Ik zweer 't! Tusschen mij en Kees
bestaat er niet dát.... Hij was me heel nuttig, dat is ál.... Maar als-ie me in
ongelegenheden brengt, dan zwier ik 'm eenvoudig aan de deur....
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MILLEDJU.

Neeje, neeje, dát niet.... of liever, niet te haastig.... er zou nog meer gekakeld worden....
Ge moet eerst 'n goei reden zoeken om hem áf te danken, zonder veel lawijd.
(Gerucht op de koer. Stemmen galmen. Bevelen klinken. Zweepgeknal. Geroezemoes van een
gespan).

Ssst, mondje dicht.... Daar is-ie waarschijnlijk met het laatste vrachtje graan.... Ja, 't
is waar ook, nu 'k 'r aan denk, wat moet 'k voor u mee naar de markt nemen, morgen?
ANNEMIE.

Hoor even in de keuken.... Siska zal u eenige pondekens boter en wat eieren
meegeven.... Tot weerziens....
MILLEDJU
(af langs deur rechts).

Tot weerziens en.... opgepast....
De stem van Kees buiten overbuldert het gedruisch. ‘Hu!.... Har-oem!’ klinkt het. Annemie
blijft op den drempel der deur staan, de handen op de heupen. Zij aanschouwt er het bedrijf
van Kees en zijn helpers.

Vijfde tooneel.
(ANNEMIE, KEES, JANTJE, MAAIERS EN PIKKERS).

KEES
(achter de schermen).

Hallo.... Jantje.... Waar zit die lamzak weer?
JANTJE
(achter de schermen. Gramstorig).

Hier.... ik kom!
KEES.

Span de paarden uit.... En rap wat, maar doe ze geen zeer.... Zie, daar schramt-ie ze,
de stommeling....
JANTJE
(morrend. De paarden stampen van ongeduld).
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Hola kleppers! Hár-oem.... Hut.... Ze zouwen me verongelukken om den stal binnen
te schieten....
KEES
(Gul. Altijd achter de schermen).

Verdorie, ze hebben gewroet, de beestjes.... Ze hebben honger.... Hebt g'hun kribbe
wel gevuld? En nu aan ons, jongens.... We gaan er kom-áf mee maken.... Jantje, is
de schuur open? Goed! We gaan met de gaffel werken eer we met den vork in ons
telloor beginnen.... Schele Dirk, hier, die bussel is voor u.... Gij dien andere, Jan Pap.
Pak vast! Stil Jantje.... Dat ik 't nog eens zie, hoor, rekel, dat ge de paarden afzweept....
ANNEMIE
(vol bewondering bij dit vlug bedrijf).

De brave jongen.... Hij is de plicht en de eerlijkheid zelf.... Ha! ik geloof geen
gebenedijd woord van ál wat Milledju tatert.... Dan.... is 't zijn schuld, de sukkelaar,
als-ie geen naam heeft?.... Hij is 'r niet minder trouw om.... en dapper.... en sterk....
en schoon.... en vlug.... Hoe kranig hij zoo'n
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wagenvracht aanpakt.... Hoe geestdriftig en goedschiks.... En 'k zou me van z'n
diensten moeten ontslaan?.... Dan zou ik m'n rechterhand kunnen laten afkappen,
ook.... Waar zijn m'n gedachten.. Neeje, neeje.... daar is geen noot muziek van....
KEES
(steeds buiten).

Hola! Bastiaan.... Hopla!.... Stouwen, stouwen. Hoe vaster, hoe beter....
(Hij zingt om voet bij stuk te houden).

Kom laat ons nog 'n wandeling gaan doen,
Al in het jeugdig groen
Met 'n meisje van fatsoen....
MILLEDJU
(de koer overstekend, beschermend, zoetsappig).

Hardie Kees.... Hardie jongens.... Dat heet ik werken.... Goejen avond, hee.
KEES.

Goejen avond, baas Andries.
(Hij zingt opnieuw).

Kom laat ons nog 'n wandeling gaan doen.... Goed.... Pak vast.... 't Is de laatste,
Bast.... Hop! Klaar is Kees!
(Hij is voorzeker van den wagen gesprongen. De schuur zit volgepropt. Kees vertoont zich in
de deuropening, zweetend, de borst ontbloot, blootshoofds, zonder vest of baaitje, de
hemdsmouwen opgestroopt, de vuisten op de heupen. Hij komt voor Annemie staan, in den
avondluister van de dalende zon).

KEES.

Hewel, bazin, wat zeg-d'r van?
ANNEMIE.

Ik zeg dat ge wakkere kerels zijt, die uwen kost dubbel en dik verdient.
KEES.

Aan tafel dan... Komaan, mannen.
(Hem volgt de ploeg der veldarbeiders, een half dozijn struische kerels, aangekleed zooals
Kees. Siska, de meid, heeft de tafel gedekt terwijl het vorige tooneel verliep. De mannen zetten
zich stommelend aan tafel. (Zich ‘Het Gebed voor den Eten’ van Charles De Groux uit het
Museum van Brussel herinneren.) Siska komt aangedragen met een groote schotel
aardappelen-met-spek. De mannen pikken in den stapel, na een kruis geslaan te hebben. De
avond valt. Annemie staat een weinig bezijden den disch, den rug naar de schouw gewend. In
de diepte ziet men de vensters der herberg over de deur, verlicht. Men hoort het gedempt spel
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van een fanfare. Open hemel. Heilichten, daarna bliksemflitsen. Ver-af onweer. Het geluid
van den donder nadert van lieverlede.

Zesde tooneel.
(ANNEMIE, KEES, JANTJE, SISKA, VELDARBEIDERS).

DIRK
(uitscheidend met eten).

Oef.... 't Is bijna te warm om te eten....
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JANTJE
(grimlachend).

Dat kun-de toch aan u niet zien, als ge bezig zijt met smullen....
SUS.

'k Heb meer dorst dan honger....
ANNEMIE.

Ge kunt naderhand drinken.... Iedereen mag twee pinten gaan drinken, hierover, in
den Ooievaar.... Zegt maar dat 't op de kap van de Witte Hoeve is.
DIRK.

Dank u wel, bazin.... Zoo iets weigeren we niet!
('t Onweer woedt nu volop en dichtbij).

BAST.

De lucht is nog heeter dan te middag.... 't Onweer hangt over ons nu.... 't bliksemt....
(Allen slaan een kruis).

JANTJE.

't Dondert.... dat is plezant....
ANNEMIE.

Met wat regen ben 'k al tevreên. De bliksem, jaagt me den schrik op 't lijf.
KEES.

Niet bang zijn, bazin.... Onze Lieve Heer waakt op de Witte Hoeve. Al de menschen
zullen u zeggen dat 'r nog nooit 'n ongeluk op de Witte Hoeve gebeurd is, zoolang
ze bestaat.
ANNEMIE.

Inderdaad, de ooievaars hebben hier altijd weèr hun nest gebouwd....
KEES.

En de huislook heeft altijd gebloeid.
JANTJE.

En dan.... 't Witte Kruis dat op den gevel geschilderd is, telt dat niet?
LIEVEN
(ophoudend met eten, op zijn beurt. Hij stopt zijn pijp. De andere mannen volgen zijn voorbeeld na).

't Gaat al beter.... 'n Goei baardbranderken en twee halve liters bier op die klokspijs,
en we ronken gelijk 'nen os.... De donder zal mij niet wakker krijgen....
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JANTJE.

't Is juist in den Ooievaar dat de muzikanten repetitie houwen. De vensters zijn al
verlicht.
DIRK.

Ze zullen mij vanavond niet lang beethebben met hun repetitie....
SUS.

Hoort Jef Pardaf op z'n bombardon blazen! Verdekken, wat longen....
(Bliksemschichten en hevige donderslagen).

JANTJE.

Patat! Da's 'n andere bombardon.... Ga-de gij naar de repetitie vanavond Kees?
KEES.

Neeje.... Ik ben al moe genoeg....
JANTJE.

Weet-e wel dat g'in den laatsten tijd, nogal 's dikwijls niet op de repetitie zijt....
Opgepast voor de boeten.
KEES.

't Kan me niet schelen.... en gij zult de boeten toch voor mij niet betalen, he? En
bemoei u met uw eigen zaken, snotter...
ANNEMIE.

Kees heeft z'n best lang genoeg gedaan.... Nu kunnen
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d'ander er ook maar wat voor zorgen. Als ge braaf zijt, Janneke, koop ik u 'n trompet....
KEES.

Laat maar zoo, bazin.... Ofwel, koop 'm eerst wat asem in 'n pakske.
(Allen lachen, uitgezonderd Jantje).

JANTJE
(razend, nijdig, beklemtonend, profetisch).

Zeg, bugel.... ge moet den slimme niet uithangen, hoor.... Ge hebt zelf zooveel asem
niet op overschot.... Of ge hadt er ten minste zooveel niet, als ge zoo oud waart als
ik.... In alle geval zou-de, zekeren dag, wel eens asem kunnen tekort komen.... En
misschien nog eerder dan ge denkt!..
(tot Annemie)

Dank u wel, tante.... Ge moet me nog geen trompet koopen.... Ik hoor nog altijd liever
de anderen spelen.... Ik zou vanavond wel naar de repetitie willen gaan luisteren....
't Schijnt dat ons mannen de doodsmarsch aan 't leeren zijn, die ze morgen op de
begrafenis van Willem, den beenhouwer, zullen spelen.... Willem... Nog eén, die
bofte op zijn forsch en die dacht dat zijn broodstraatje nooit zou verstropt geraken
(met inzicht smijt hij Kees de woorden in 't gelaat, grijnslacht en schokschoudert).

KEES.

Ha! ha!....
JANTJE.

Verlejen jaar, op den prijskamp van de Ganzenrijjers, was-ie de schoonste ruiter.
Ha.... ha.... Hij zal nu ook maar leelijke snuiten trekken tusschen zijn vier planken....
ANNEMIE.

Gemeene jongen.... hoe durf-de zoo over de dooien spreken....
DIRK.

Eèn die te beklagen is, dat is Colette, zijn lief.
BAST.

Arm schaap. Ze moesten toekomende maand trouwen....
JANTJE.

Ha! ha! Há!....
ANNEMIE.

Waar moet-e zoo om lachen, Jantje? Is dat ál uw kompassie met die ongelukkige?
JANTJE.
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Ik kan d'r niet aan doen, tante.... 'k Denk aan de poets die 'k hen verlejen jaar gebakken
heb. Ik bewaakte ons koeien nabij den beemd van den burgemeester. Opeens hoor
ik 'n koppeltje trekkebekken. 'k Kruip in 't koren.... 't is onze Willem met zijn
Colette.... Ze gaan op den boord van de gracht neerzitten, zonder te weten, dat ik zoo
dicht bij ben, en daar beginnen ze malkander af te lekken, neeje.... 'k zeg u maar
dat.... In 't vuur van hun minnespelleke, roep ik: ‘Koekoek!’ en dan ‘Bravo!’ zoo
hard ik kan.... Ze springen recht en de vent rent op mij áf, zonder zelfs weer alles
vast te doen.... Want daar deed-ie'nen totter, zoodat ik kans zag er van door te pijlen....
Zooniet zou 'k daar nog wat haver gekregen hebben, denk ik....
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KEES.

't Zou wel besteed geweest zijn.
JANTJE.

Hij moest me die pandoering nog altijd geven.... Nu heeft-ie z'n pijp uitgeklopt, voor
we afrekenen konden.... Hi, hihihi....
KEES.

't Is zoo nog al iets om mee te lachen....
JANTJE.

Bah! ja.... en 'k heb liever mijn lach dan zijn gezicht.... Tante, mag 'k naar z'n
doodmarsch gaan luisteren?....
ANNEMIE.

Wel ja.... trap-'t af.... Maar niet te laat thuis, hoor....
BAST.

't Is juist tijd om te verhuizen en ons keel door te spoelen, voor we nat zijn tot op de
huid.
(Allen staan recht. De meid heeft hun vuur overhandigd om hun pijpen weer aan te steken. Zij
maken zich gereed om buiten te stappen).

MAAIERS en PIKKERS
(in koor).

Goejen-avond, Kees.... De beste rust, bazin.... Zoete droomen, Siska....
(In 't voorbijgaan bakkeleien ze met de dienstmaagd).

ANNEMIE.

Alleman 'n goejen avond.
KEES.

Goejen avond, mannen....
SISKA.

Ik zal wel eèn van u terugzien....
DIRK.

Flink, Siska....
SISKA.

Eèn zal wel genoeg zijn....
LIEVEN.

Als ik het maar ben....
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JANTJE
(gereed om te vertrekken, na hen).

Goejen avond, tante.... wacht wat, gijlien.... ik ga mee....
(terzijde loerend naar Kees).

Schoone jongen, ik kom weer.... Tot straks....
(De veldarbeiders vertrekken met Jantje. Siska druipt af naar de keuken. Men hoort de trage
en zware stappen der holleblokdragers versterven op den steenweg. De fanfare speelt een
doodsmarsch, waarvan de akkoorden verstikken in 't geratel van den donder. Het onweer
neemt in hevigheid toe. Kees slaat den aftocht der maaiers en pikkers ga, nabij de deur. De
bazin heeft zich aan tafel gezet).

Zevende tooneel.
(ANNEMIE, KEES).
(Het onweer hangt weer boven 't dorp. Bijwijlen verdooft de donder de klanken der fanfare.
Kees heeft zich laten vallen op een schabel. Hij leunt op de tafel met de ellebogen, laat het
hoofd een weinig zinken, afgetobd, doch kijkt in de richting der bazin. Beiden zwijgen enkele
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oogenblikken. Hinder. Gedwongenheid. Kees geeuwt en rekt zich. Vage angst. Hevige
bliksemflits).

KEES.

Nu begint het eerst voor goed....
ANNEMIE
(met moeite, en om iets te zeggen).

Kan de regen geen kwaad?
KEES
(neemt dit tot voorwendsel om op te staan en naar buiten te gaan).

Ik geloof 't niet.... maar ik zal toch gaan kijken, om me gerust te stellen.
(Af, langs de groote deur van den achtergrond, welke steeds geopend is gebleven).

ANNEMIE
(alleen).

'k Weet waarlijk niet wat 'k heb vanavond.... D'r heeft Milledju met z'n kletspraat
schuld aan.... Die steekt 'ne mensch toch dingen in z'n kop.... en dan die
onweerslucht.... en de korte liefde van dien armen Willem en zijn Colette.... en die
doodsmarsch.... Ge zoudt er van in den grond kruipen.... 'k Heb goesting om te
schreeuwen.... Ik zou iemand willen hooren, een vriend, om 't even, iemand die me
troost.... Die Kees was daar straks kranig.... 'n man met 'n klokhuis diè, en....
begeerlijk.
KEES
(op, een weinig nat. Hij schudt den regen af).

't Valt er malsch uit, maar alles is goed bedekt.... Is 'r nog iets van uwen dienst, bazin?
(Hij doet of hij weg gaan wil. Hij heeft de deur rechts op een kier staan).

ANNEMIE
(zonder hem te antwoorden, heel en al beslommerd).

O! God!.... wat bliksem
(bliksem en donderslag)....

De bliksem valt....
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(hevig gedruisch)....

De wereld is aan 't vergaan.... Kees, jongen, doe toch die deur toe.... en steek de
gewijde keersen aan....
KEES
(hij sluit de deur, neemt daarna de twee kandelaars van de schouw en steekt ze aan, waarna hij ze
terug op het schouwblad plaatst. Hij nadert vervolgens het venster links, vanwaar hij het verloop van
het torment gadeslaat, niet zonder af en toe, naar Annemie te loeren).

Ge moet geenen schrik hebben bazin.... als 't zoo nijg dondert, dan is 't onweer wijd
gedaan.
(Het onweer schijnt inderdaad weg te drijven. Gedempt fanfarespel).

ANNEMIE
(die een paternoster uit haar zak getrokken had en schietgebeekens prevelde, staakt haar gemurmel
nadat ze een kruisken geslagen heeft).

Die muziek doet m' aan m'n armen man denken.... Hij ligt nu al zes maand op 't
kerkhof....
KEES.

Inderdaad, 't is dezelfde marsch, die w' op zijn begrafenis gespeeld hebben.... 'r is
geen dag of 'k denk aan hem....
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ANNEMIE
(zuchtend).

De hemel hebbe z'n ziel.... De baas was goed voor u, Kees....
KEES.

De Voorzienigheid zèlf.... Alles heb 'k hem te danken: m'n gezondheid, m'n kracht,
ja m'n leven.... de liefde voor m'n ambacht, de liefde voor 't land....
ANNEMIE
(spottend.... ze heeft haar paternoster weggeborgen).

Wat ál liefde, jongen.... Zij-de dan zoo gelukkig bij ons?
KEES
(in vervoering).

Gelukkig? Heel m'n geluk komt van de Witte Hoeve.... Ik hou hartstochtelijk van
dit hof, ik houd er meer van dan ooit.... en het schijnt me, of z'op de Witte Hoeve
ook van mij houwen....
ANNEMIE.

Hoe gij u die dingen aantrekt.... Ge zijt 'n drollige apostel, Kees.... 't Is te zien, dat
ge niet van hier zijt.... Terwijl de menschen hier putten in den grond klagen, vind-e
gij 't hier plezierig.
('t Onweer herbegint en nadert).

KEES
(ontroerd, een beetje hijgend, hortend met toe- en zinsspelingen, en verbloemde bekentenissen).

Neem me niet kwalijk, bazin.... maar somwijlen, als 'k achter den ploeg loop of in
de schuur aan 't dorschen ben, dan is 't of dat 'k zoo'n beetje voor m'n eigen werk....
of liever.... 'k zeg, dat 'k niet beter voor m'n eigen werken zou.... dan 'k voor u doe....
ANNEMIE
(ontroerd, alsof ze heel zijn inzicht snapt, staat recht en met moeite).

Dat is heel schoon van uw paart, Kees, en ge zijt 'r wel voor bedankt.
(Zij beproeft een luchtiger toontje aan te slaan).

maar ik houd u hier aan den klap, terwijl ge zeker zoudt willen rusten.... want 't is 'n
zware dag geweest
(het onweer groeit)....
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't Is hierboven opnieuw kermis, geloof ik?.... Zeg Kees, als we de stallen eens gingen
zegenen, voor we slapen gaan
(Terwijl ze spreekt, schuift ze de gordijnen der alkoof open. In den muur van die alkoof is er
een vierkante opening, langswaar men in de stallen blikken kan. Een luikje bedekt die opening,
Annemie, geknield op het bed, duwt dit luikje open. Zij dopt een palmtakje in een wij water
vat en bukt zich, om het wijwater in de stallen te sprenkelen. Kees heeft een der kandelabers
genomen en licht haar voor. Nijpende stilte. Men hoort slechts den donder. De doodsmarsch
versterft in een smorzando. De rokken der pachteres zijn een weinig omhooggeschoven; zij
toont de bekoring van een kuit).

ANNEMIE
(laat zich van 't bed glijden en keert zich om).

Dat's weeral gedaan.... Hewel, stade-gij daar nog altijd met uw keers?....
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wat gezicht.... hoe aardig bekijkt-e me toch!.... moet ik u ook wat wijwater geven
(zij besprietst hem met haar palmtaksken en strijkt er tweemaal mede over zijn gelaat).

KEES
(sidderend, als geëlektrizeerd, dan zeer ontdaan, met doffe en versmachte stem die stilaan zwelt).

't Is niks.... laat maar gaan.... ik was aan 't denken en ik bewonderde u bazin, want
ge zijt gij ook dapper.... 'n flinke vrouw.... Uw man moet wel fier en gelukkig geweest
zijn, den dag dat hij u trouwde.... maar 't zal 'm zooveel te zwaarder gevallen zijn,
als-ie van u voor altijd moest scheiden, en van ál die schoone dingen....
ANNEMIE
(behaagziek en katterig).

Zonder grootspraak, m'n Nelis mocht wel fier zijn op z'n wijfke.... Er waren 'r nog
anderen die voor mij 'n tandje hadden, dat louterde.... en op m'n baas jaloersch waren,
meer nog om mijnentwege dan voor z'n geld.... Er waren er zelfs veel die jonger
waren dan Nelis, die me dat lieten verstaan.
KEES
(heeft zijn kandelaar op tafel gezet, zonder zijn blikken van Annemie af te wenden. Hij rilt van verlangen
en ontroering, hijgend)

En nu dat ge vrij zijt.... en schooner dan ooit.... wie zou d'r nu niet verlekkerd zijn
op ál dat jong en appetijtelijk vleesch? Welke jonge kerel zou u zonder verlangen
kunnen aanschouwen.... Eilaas, ik.... 't gebeurt me dikwijls.... als ik den eerbied en
de dankbaarheid
(meer en meer ontroerd, wanhopig, pogend zijn opwellende begeerte te bevechten).

Dat God me vergeve.... En gij ook bazin.... maar om alles te zeggen.... ik heb kunnen
zien.... kunnen verstaan.... ik hoopte... het scheen me.... zie, zelfs op dit oogenblik....
ja.... ja.... zeg niet neeje
(zij glimlacht, schudt ontkennend het hoofd, doch haar oogen drukken het tegenovergestelde
uit)....

Ik word er zot van
(beraden)....

't Kan maar slecht afloopen.... maar zeggen zal ik 't toch.... ik wil.... ik laat u niet
meer los....
(terwijl hij meer en meer aandringt grijpt hij haar handen vast; zij glimlacht, betooverd,
moedigt hem aan en hitst hem op door haar aanstekelijk gelach, verdedigt zich nog zwakjes,
haar blikken in zijn oogen verloren).
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ANNEMIE.

Kees,... neeje, Kees.... dát niet.... laat me los.... neeje, neeje.... Ik wil niet.... genoeg
zeg ik.... los....
KEES.

't Moet.... 't Zal gebeuren....
(hij werpt zijn klak weg, grabbelt de pachteres in de lenden vast, omhelst haar op den mond,
smakt haar neer op 't bed. Annemie verliest haar mutsje; heur lokken rollen over heur
schouders).
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Achtste tooneel.
(DE VORIGEN. JANTJE).

JANTJE
(schielijk binnentredend, zijn natte pet op de knieën slaand. Voor Annemie weer rechtgekrafeld is en
Kees haar heeft gelost, heeft de bengel alles gezien).

Hola, tante.... hola.... 't Brandt!.... hoor-de de klok niet luien?
(de klok klept alarm)

Wel Kees.... nog wakker?....
ANNEMIE
(stotterend).

Ik had schrik van 't onweer.... Kees heeft me gezelschap gehouwen.... we hebben
samen de stallen gezegend.... Is 't niet waar, Kees?.... Waar is 't aan branden Jantje?....
Waar zegde?....
JANTJE
(net of hij zich buiten adem geloopen heeft).

Bij pachter Maes.. op 't gehucht van de kaart
(ter zijde en sardonisch).

Haar muts is gevallen.... zijn klak ligt op den grond.... d'r valt niet meer aan te
twijfelen.
(hardop)

Kom-de mee, Kees?.... Kom áf, ginder.... 't is altijd plezant als 't brandt....en de
vlammen hoog opslaan....
ANNEMIE
(tot Kees die weigert en de schouders ophaalt, terwijl hij zich afwendt van Jantje).

Ja, Kees, ga met hem mee.... Ge kunt 'r misschien noodig zijn. Goejen avond,
jongens....
KEES
(aarzelt; zij werpt hem een blik toe die geen tegenstribbelen duldt; dan met een bevelend gebaar wijst
ze hem de deur; hij raapt zijn pet op, trekt ze over de ooren en verlaat de kamer met Jantje, niet zonder
morren).
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Verrekte kwajongen.... goejen avond, bazin....

Negende tooneel.
ANNEMIE.

't Was tijd.... ik ging bezwijken.... wie zou 'r zich aan zooveel durf verwachten?.... 't
Was voorzeker de duivel die me met zijn pomperijen in verleiding bracht.... Die kerel
is sterk als 'n paard... En ik ben zonder forsch, op 't onverwachts vastgepakt.... zwak....
zonder wil.... laf.... overwonnen. Maar ik ben gered.... hij zal me niet meer beet
hebben.... Eenmaal is genoeg
(zich hernemend).

En toch... neeje, neeje.... 't is wel voor goed gedaan... maar als-ie weerkomt.
(Zij begint zich te ontkleeden, schuift de grendel voor de deur).

Hij moet hier weg.... en daarmee gedaan.... en ik zal hier 'n man nemen in zijn
plaats!.... 'n man die op de Witte Hoeve noodig is, maar 'n man die hier meester
spelen kan, en me waard is, mij en m'n goed.
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Tweede tafereel. De Kermis.
In de kom van de gemeente Putte, nabij Holland. Een plaats. In 't midden, het standbeeld van
Jordaens. Rechts de kerk. Enkele kramen en tentjes. Links een herberg met terras, tafels en
stoelen. Kermisgedruisch. Fanfaren. Optochten en vuurwerk. Drukke figuratie. Voor de
schermen en de kostumen, de teekeningen van Frans van Kuyck in het boek ‘La Belgique’ van
Camille Lemonnier raadplegen.

Eerste tooneel.
KEES DOORNIK, FLUP SAP, BAZIN SAP, BELLA SAP, SISKA, SJEL, SUS. (Zij komen te gelijkertijd
op de plaats aan).

FLUP
(het uithangbord begapend).

Oef! We zijn er... 't Is toch hier dat we moeten bijeenkomen, he? 'k Ben er niet kwaad
om.... Ik stik van den dorst. Hola!
(hij slaat met een stok op tafel).

Bier!.... Veel bier! 'n heel vat!....
(Allen nemen plaats op banken of stoelen. Bella zet zich naast Kees die zich een weinig terzijde
gezet heeft).

BELLA.

Hewel! Kees? Ge zegt gelijk niets? Is 't uwe nieuwe kiel die u zoó fier maakt? Gaan
we samen dansen, zeg? Al die muziek kittelt me....
KEES
(als uit een droom ontwakend, verstrooid).

Ha ja, 't is kermis.... We moeten ons vermaken.... Heel lief van u, Bella, om me 'n
danske te vragen.... ge zijt gij altijd hetzelfde braaf meisken.... Ge moogt niet kwaad
zijn op mij, hoor, omdat 'k zoo weinig spreek.... ál dat lawaai heeft me een beetje
bedwelmd....
BELLA.

't Is toch niet waar, zeker?.... 't Is juist dát geroezemoes dat me opwekt. Maar waar
zijn bazin Annemie gebleven en de twee Milledju's?
KEES.

Pachter Stevens, hun kozijn, heeft ze ten eten gevraagd.... Maar ze zullen hier al
gauw zijn....
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(men brengt bier aan. Ieder neemt een glas).

FLUP SAP.

Santater allemaal.... ik betaal
(hij drinkt)

ha! 't gaat al wat beter, ze zullen mij in hun duivelsche barakken niet meer vangen....
Ze hebben ons gekuld.... Dat dik wijf waarover ze roepen,

Groot Nederland. Jaargang 20

19
kan het bij ons bazin niet halen, he, Sjarlotteken?.... ge hebt gij nog al andere hespen
dan die dikke van de foor, is 't niet?
(Hij port met de ellebogen in de lenden van bazin Sap. Eenieder lacht).

BAZIN SAP
(een tikje verlegen).

Altijd dezelfde grappenmaker....
FLUP SAP.

't Is de moeite niet meer om nog te veranderen mensch.... maar daar zijn de
telaatkomers.... en ze brengen versterking mee....

Tweede tooneel.
(DE VORIGEN, ANNEMIE, MILLEDJU, JANTJE, JURGEN FAES, HET ECHTPAAR STEVENS).
(De nieuw aangekomenen nemen plaats; de anderen maken plaats).

JURG
(dicht bij Annemie aanschuivend).

Salut, heel 't gezelschap.... Aan d'ouw kennissen en de nieuwe.... 'k Geloof bazin dat
we ons rooi koolen met lapjes en onzen rijstpap zullen moeten doorspoelen.... Hola!
Gersten!.... 't Is mijn rondeken.... Ik betaal m'n intree.... laat zien.... een.... twee....
drij.... vier.... zeven glazen
(hij telt de verbruikers ze met den vinger aanwijzend).

KEES.

Merci, voor mij niet....
JURG.

En waarom niet vriend?
KEES.

Ik heb geen dorst meer.
JURG.

Ta, ta, ta.... v'r den dorst die komen zal.... Ge kunt toch op één been niet gaan.... Eèn
glazeken is niet genoeg.... Vooruit, om mij plezier te doen....
KEES.

Onnoodig.... m'n glas is nog vol....
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JURG.

Drink-et uit....
KEES.

Bijlange niet....
JURG.

Waarlijk!
(weigerend gebaar van Kees).

Gelijk ge wilt....
(Hij wendt zich tot Annemie).

Wat denkt-e gij er van, bazin?.... 't Leven is zoet, hè?.... Niets dan kermissen, en
bruiloften en feesten....
JANTJE
(is bij Kees komen zitten die steeds koppiger en moedwilliger schijnt en woeste blikken naar Jurg
smijt, terwijl deze met Annemie stoeit, en haar af en toe wat in 't oor fluistert).

'ne Kerel, he?.... Dat's Jurg Faes, de eenige zoon van den rijksten boer van Stabroeck....
Terwijl hij op z'n erfenis wacht, bommelt hij maar door.... z'n eenigste hoogmoed is:
d' eer van zijn parochie ophouden, met te lampetten.... Z'n ouwe dacht dat-ie met de
loting 'n slecht nummer zou getrokken hebben.... maar ge zijt er wel mee.... hij is er
uitgelot.... en van toen af doet-ie niks meer dat goed is.... hij tempeliert en wallebakt....
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maar de menschen kunnen hem goed verdragen.... hij trakteert alleman....
JURG
(aantikkend met zijn glas).

Leve de jonkheid en de liberteit.... leve 't plezier en vivat ons!
(Kees trekt zijn glas terug).

KEES.

Die kerel begint me verschrikkelijk op de zenuwen te werken....
JURG
(tot Annemie).

Wat is dat voor 'n onnoozelaar die ons met oogen 'lijk lantarens beziet?
ANNEMIE.

Die daar?.... Dat 's onze Kees.... de meesterknecht van de Witte Hoeve.
JURG.

Wel, wel.... Dan wil ik wel wat toegeven.... He daar, maat? Hedde-uw tong soms
ingeslikt? Ge zit daar zoó droog.... en dát met kermis.... Vooruit, Kees, ge heet toch
Kees, he?.... niet bang, jongen.... Ik heet Jurg Faes.... op uw gezondheid, he!....
KEES.

Ge zijt wel bedankt.... ik heb geen dorst....
JURG
(geërgerd).

Gelijk gij wilt, hoor.... op 'n anderen dag zou ik die weigering voor 'n beleediging
nemen.... maar vandaag wordt er niet getwist.... Gelukkig.... d'r zijn nog plezierige
kerels.... Er moet gelachen worden, is 't niet?
(hij port Annemie in de lenden en roept twee voorbijgangers die een biggetje onder den arm
houden).

He, Wardje.... He, Stan.... He, de man met dat verksken daar.... Hoeveel vraag-de
voor dat kozijntje?....

Derde tooneel.
(DE VORIGEN, WARDJE, STAN).
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STAN.

't Is niet met den armzaligen gulden dien g'op zak hebt.... dat ge dees menonkeltje
zult kunnen betalen, hoor....
JURG.

Zachtjes aan, vriend.... Hoor z'eens rinkelen
(op zijn geldbeugel kloppend).

Daar koop ik dat verksken en zijnen baas mee....
(De handen diep in de zakken stekend, naar Annemie overgeheld, werpt hij een vijffrankstuk
op tafel).

STAN.

Vijf magere frankskens.... en dat voor 'n heel verken.... nog geen hesp, niks....
(Hij groet familjaar en wil zich verwijderen al fluitend. Jurg houdt hem tegen).

JURG.

Vier hespen kameraad voor vijf frank.... Ik moet ze hebben.... Willen we zes frank
zeggen en een pint bier, en gij ook Wardje.... vooruit.... bazin.... twee pinten....
Afgedaan?....
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WARDJE.

Acht frank Jurg Faes, of 't is er niks mee....
JURG.

Koppigaard.... Kom.... acht frank.... Schol, Stan.... Wardje....
(Hij betaalt en neemt het biggetje in ontvangst).

WARDJE.

Hed'al wat gezien van de kermis, Jurg?
JURG.

We zijn hier pas, he, bazin? Maar gelijk ge ziet, we hebben ons lief al uitgekozen
voor den dans....
(met guitige bedoeling)

voor den dans alleen, natuurlijk....
(terwijl hij zich tegen Annemie aanvleit plaagt hij het biggetje).

Zeg eens, bazin, 't is bijna zoo roos en zoo mollig als gij, 't beestje....
ANNEMIE
(die hem schijnbaar een kaakslag wil toedienen).

De valschaard.... Is dat nu ook 'n gedacht.... 'n verken koopen.... 't Zal dood zijn voór
ge weer in Stabroeck zijt....
JURG.

Dat geeft niet.... Wij zullen van ons acht frank toch plezier gehad hebben.... en om
geen tijd te verliezen, gaan we 't spelletje beginnen.... Er zal gelachen worden....
Opgepast, daaronder
(hij laat het biggetje onder de rokken van zijn gebuurvrouw los).

ANNEMIE
(wikkelt haar rokken om de beenen; de andere vrouwen doen hetzelfde; enkele springen recht; kreten
van afschuw, gelach, gescharrel; glazen worden omgeworpen; de tafel wankelt en kantelt schier.)

Deugniet, dat ge zijt.... dat vervloekt beest zit aan m'n bruien te mooschen.... a-mij....
m'n schoone witte rokken....
JURG.

't Is mijn schuld niet.... 't is weggesprongen.... Wacht, 'k zal het pakken
(Hij verdwijnt onder de tafel en loopt op handen en voeten. De vrouwen krijschen en giechelen
om ter meest. De mannen proesten het uit, Kees en Milledju uitgezonderd).
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FLUP SAP.

Hi.... hi.... hi.... Dat's 'n goei!....
JANTJE.

Die Jurg is toch kostelijk, he Kees?
ANNEMIE.

Ei-mij.... Alstublieft.... schei uit.... hij kittelt me.... hij nijpt me.... maar schei toch
uit....
JURG.
(Altijd op handen en voeten. Bijwijlen ziet men z'n hoofd onder tafel, of tusschen de rokken der gillende
en gierende vrouwen, uitpiepen).

Knoef.... knoef.... knoef....
ANNEMIE.

Genoeg.... Ik kan niet meer.... ik sterf....
JURG.

Knoef.... knoef.... maar.... 't is 't verken!....
ALLEN
(uitgelaten, buiten Kees en Milledju).

't Is 't verken.... 'tis 't verken.... Hi.... hi.... hi....
(Sjel, Sus en andere spuiters apen Jurg na en laten zich insgelijks ten gronde glijden).

BELLA.

Maar jaagt 'm toch weg....
JANTJE
(doet of hij 't verksken wegjaagt dat natuurlijk al lang weg-
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geloopen is).

Ha, goed.... 't zit ginder aan den anderen kant van de tafel....
SJEL, SUS en FLUP.

Neeje.... neeje.... langs hier.... langs hier
(onder voorwendsel 't biggetje te verjagen, knijpen ze in 't vleesch van hun gebuurvrouw).

SISKA
(buiten adem).

Ik heb dat verksken toch niet in m'n jak steken?....
SUS.

Wie weet.... laat 's zien....
SISKA.

Pooten thuis
(zij ontwijkt den armgreep van Sus. Daar Sjel haar ook wil vastgrabbelen vlucht zij achter
Kees).

BELLA.

Kees, hulp.... Maar Kees, help me dan toch....
SJEL.

Hij zal 't wel laten.... Knoef.... knoef.... 't is 't verken....
JANTJE.

Knoef.... knoef.... knoef.... Hoerah!.... Leve 't verken!
(Hij stampt verholen tegen de tafel die, met al wat er op staat, kapsijst).

FLUP. SAP.

Boèf!....
MILLEDJU.

Daar moest het op uitdraaien!....
JURG.

Bah! Ik betaal de stukken.... Hola.... hoeveel voor 't bier en de glazen?
(Hij vereffent de rekening met den herbergier).

MILLEDJU
(Annemie bij den arm grijpend).
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Laat ons weg gaan.... 't is tijd....
JURG.

'n Oogenblik.... ik wil m'n verken terugvinden.... Wedden dat de bazin het weggestopt
heeft?
(Hij doet of hij Annemie, die Milledju meesleuren wil, aftast).

MILLEDJU.

Toe.... toe.... Jurg.... dat spelletje heeft ál te lang geduurd.... straks denken de menschen
dat we stapelzot zijn....
JURG.

Wat geeft-et.... Wij hebben plezier gemaakt.... Dat 's 't voornaamste.... Ik beklaag
m'n acht frank niet.... en zelfs m'n verken niet.... En nu, vooruit! Naar den
paardjesmolen....
(De een, lokt de(n) andere mee.... Sjel grijpt den arm van Bella en deze grijpt den arm van
Kees.... Allen wijken naar den achtergrond, wanneer plots, op de plaats, in tegenovergestelde
richting, een ploeg tralalierende meezenvangers, matrozen en schippers met hun deernen en
vrouwen, toestormt. De vroolijke gasten zingen een XVI- eeuwsch volksliedje:

Sa Pater kiest er
'n Nonneken uit...
(De kerels overrompelen de boeren en boerinnen van Dinghelaar, scheiden de koppels van
elkaar, en sleuren ze goed- of kwaadschiks, in een saterschen rondedans mee, rond Jordaens'
standbeeld).
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Vierde tooneel.
(DE VORIGEN. DE MEEZENVANGERS).
(Koor en rondedans der Antwerpenaren)
Sa Pater kiest er
'n Nonneken uit...
(Jurg, die in 't midden van den kring gebleven is en ronddraait, kiest Annemie, en walst met
haar, terwijl de sarabande, in stijgende herrie, rond hen slingert. Milledju spartelt tegen, als
een duivel in een wijwatervat. De anderen, uitgenomen Kees, vermaken zich uitermate).

MILLEDJU.

Laat me gaan, Milledju.... ga-de-me loslaten, wildemannen.... Bandieten.... Helpt
ons....
(Allen in koor rond het standbeeld, Jurg en Annemie).

Sa Pater, geef uw non een zoen
Dat moogde-gij nog wel driemaal doen...
(Jurg klapzoent Annemie's wangen. Dit is het sein voor een algemeene omhelzing. De rondedans
verbrokkelt, koppeltjes worden gevormd. Milledju verweert zich tegen een dikke vischklad.
Sus tracht Siska uit den greep van een havenloods te bevrijden. Bazin Sap heeft het met een
boom van een buildrager aan den stok. Kees wordt zachtekens aangevallen door Bella: Jurg
verdwijnt vluchtig met Annemie in de richting van 't foorplein. De avond valt. Verlichting:
vetlampjes en venetiaansche lantarens. De bende der sinjoren en meezenvangers sluit weer
stoetsgewijs aan, verwijdert zich schaterend en zet weerom het liedje in, al dansend voor de
kerk).

Vijfde tooneel.
(DE VORIGEN, MIN DE ANTWERPENAARS, JURG EN ANNEMIE).

MILLEDJU
(de vuist ballend in de richting der lustige bende).

Heddeooit in uw leven zoo'n bezetenen gezien? Milledju.... M'n vingers zijn gebroken
en m'n voeten verpletterd.... oei.... oei.... m' eksteroogen.... Verdomde sinjoren....
BAZIN FLUP SAP
(altijd buiten adem en haar zweet afwisschend).
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Ik heb gedacht dat die dwazeriken, me gingen doen draaien, tot m'ne kop afviel. Zijn
w'r nu allemaal? Hola.... Sjarlotte.... Bella....
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(Zij wenkt ze luidkeels en met druk misbaar).

Ha, daar zijn ze....
KEES.

Ik zie bazin Annemie niet....
JANTJE.

En dien spotvogel van 'n Faes ook niet.
MILLEDJU.

Wat?.... Is Annemie hier niet meer
(roepend, de hand als een hoorn ten mond).

Annemie.... Annemie.... Die ketters zijn bekwaam haar meegenomen te hebben....
JANTJE
(ter zijde).

Eèn alleen, zal wel genoeg geweest zijn, wed ik....
('t Gezang der sinjoren versterft in de verte. Er is misschien middel voor den toondichter, om
dat volkslied met de gedempte symfonie der verwijderde kermis, samen te smelten).

KEES.

Laat ons de bazin opzoeken.....
SJEL.

Bah.... als ze met Jurg is, zal ze niet verloren loopen....
JANTJE
(ter zijde).

Ha! Ha!
MILLEDJU.

Ik zal 's over de foor wandelen.... Binnen 'n half uur vinden w'elkaar hier weer....
ALLEN.

Begrepen....
MILLEDJU.

Kom-de mee, Jantje?....
JANTJE.

Ik blijf bij Kees.... ik geloof dat ze den steenweg naar Holland op zijn....
KEES.
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Laat ons langs daar gaan
(hij laat zich leiden door Jantje. Hij doet als een slaapwandelaar. Bella wil hem volgen, doch
vader en Sjel weer houden haar).

SUS
(tot Sap, Bella en de bazin).

Neeje.... neeje.... allemaal niet dezelfden kant uit.... Laat ons liever langs hier gaan
(Zij slaan de richting der kerk in.
Het tooneel is ledig op den voorgrond, beweging op den achtergrond, waar 't standbeeld van
Jordaens rijst. Dans-muziek douwdeint in de herberg. Koppeltjes treden de herberg, waarvan
de vensters verlicht zijn, binnen. 't Is volop donker. Na enkele oogenblikken - den duur van
een dansje - keert Kees terug, geflankeerd door Jantje, die dicht naast hem draaft. Kees laat
zich op een stoel vallen, verwenschingen uitbrakend en op tafel kloppend).

Zesde tooneel.
(KEES, JANTJE).

KEES.

Ha! vervloekt.... die verdomde schelm.... dat de duivel 'm radbraakt....
JANTJE
(opdringerig).

Nog altijd van slecht humeur, onze Kees....
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Welke vlieg heeft u gestoken? Ha 'k ben 'r.... 't Is die verzopen laars van 'n Jurg, die
onzen groller op de maag ligt.... Sakkerloot kerel.... Ge bezaagt 'm daar straks met
oogen lijk pistolen.... en als tante met 'm danste.... hm.... ja, hemeltje lief, ik dacht
dat g'hem gingt verslinden. En nu.... nu zij-de witter dan uw hemd....

Zevende tooneel.
(Bella komt toegeloopen, vergezeld van hare ouders, Sjel, Sus en Siska).

BELLA.

Nà.... ik zoek niet meer.... Ze zullen nu Annemie wel zonder ons weervinden.... laat
ons liever gaan dansen.... Kees, g'hebt me beloofd dat we samen zouden flikkeren....
KEES.

Straks, Bella.... de wandeling heeft me wat vermoeid....
JANTJE.

He, Bella.... zie-de nu dat-ie azijn gedronken heeft, onze grolpot....
SUS
(Siska den arm gevend).

Komaan Kees, moed gehouwen.... op uw plaats v'r den kadriel.... dat zal uw beenen
goed doen, alle duivels toch.... Morgen hebben w'al den tijd om te droomen, gij met
den dorschvlegel in de schuur en ik met m'n truweel.... We zijn jong en 't is niet alle
dagen kermis....
BELLA.

Dat heet ik spreken.... Vooruit Kees toe, wees beminnelijk....
KEES.

Later m'n goeje Bella.... ik herhaal het: die rondedans heeft me vermoeid.... neemt
Sjel al maar in afwachting....
BELLA
(geërgerd, zich behaagziek tot Sjel wendend).

Goed.... Kom Sjel, we gaan dansen....
SJEL.

Gaarne meisken.... wacht wat.... hoe is 't met 't duimkruid.
(Hij duwt de hand in den zak, haalt er een handvol geld uit en telt het bedrag na).

In orde.... 'k heb al, wat ik moet hebben.... laat ons vroolijk zijn....
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JANTJE.

Willen we gaan zien?
BELLA
(die haar zwakje voor Kees maar niet verbergen kan).

Wel ja.... Kees.... toe.... dat zal u ook lust geven om te dansen
(Kees laat zich meetronen. Allen trekken de herberg binnen. Sjel en Sus al huppelend).
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Achtste tooneel.
(JURG, ANNEMIE, ze komen schoorvoetend op; zij een beetje bedremmeld; hij stout).

JURG
(zich opblazend).

Hewel, bazin, wat denkt 'r van.... Ben 'k niet in uw achting gestegen?
ANNEMIE.

Wat 'n vraag.... ge zijt gij nog niet vervrozen.... maar ik hou wel van die soort....
JURG.

't Leven is zoet.... de jeugd vervliegt.... 't is kermis.... en men ontmoet alle dagen
geen kolfje naar z'n hand.... Waarom zouwen we dat kolfje dan wegsmijten?
ANNEMIE
(droomerig).

't Is waar ook....
JURG
(haar in de rede vallend. Hij gaat vlak voor haar staan. De armen gekruist op de borst, schier
plechtstatig).

Bazin,.... 'n gedacht.... nu we kennis gemaakt hebben
(met inzicht en nadruk leggend op zijn woorden, schalksch)

en goed nog wel.... waarom zouwen we dan voor altijd niet bij elkaar blijven?.... Als
w' er den pastoor eens bijriepen?
ANNEMIE.

Is dat wel noodig?
JURG.

Zeg niet neeje, bazin.... Vanavond eerst weet ik wat ik wil....
(verliefd en gejaagd)

er is geen kwestie van grapjes of van luimen.... ik begin u gaarne te zien, en
doodgaarne zelfs....
ANNEMIE.

Dat kan niet....
JURG.
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Wil ik 't u bewijzen?.... Neem mij tot knecht.... Ja, simpele knecht.... dat zal mijn
proef zijn.... mijn leerschool van pachter.... van patroon.... van patroon op uw hoef....
ANNEMIE
(gemaakt lachend, ontroerd).

Hoe langer hoe beter.... gij weet het te vertellen, hoor.... maar genoeg.... ik wil niet
dat ge mij in 't ootje neemt....
JURG.

Ik zweer u, dat ik nooit zoo.... zoo ernstig was als nu.... 't Is zelfs de eerste maal dat
ik ernstig spreek.... gij hebt dat mirakel gedaan, bazin Annemie.... Zijt g'r mee kontent,
dan zal, van vandaag áf, uw beminde z'n stiel van echtgenoot leeren.... geen herberg
meer.... gèn katjes in 't donker meer.... en ge zult twee gelukkige menschen op de
wereld geroepen hebben, m'n schoon Annemietje; eerst mij, en dan, m'nen ouwe....
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Negende tooneel.
(DE VORIGEN, MILLEDJU).

MILLEDJU.

Ha.... zij-de daar.... is dat verdorie niet ongelukkig....
ANNEMIE.

Hè, baaske, 't zijn wij die ulie eindelijk terugvinden.... wij hebben gedacht dat g' ons
zoudt volgen.... we zijn op de foor geweest.... maar wat drukte.... Wij zijn er nog 's
op 'n hoop sinjoren gebotst..... Ze hebben m'n kleed heelemaal verfrommeld.... Zie
liever, m'ne kostelijke kant.... zoo waar als ik hier sta.... Zonder Jurg weet ik niet hoe
'k uit die kerels hun handen zou geraakt zijn.... Ik zag er zoo verbalemond uit, dat
we d'eerste de beste herberg binnengevlucht zijn....
JURG
(haar helpend).

Ja, bij Grietje.... die Schiedam smokkelt....
MILLEDJU.

't Is wat schoons.... 'n kot.... een kot van smokkelaars en sletten..
JURG.

Ta-ta-ta.... ge moet geen kwaad spreken van die arme sloor.... Heure Schiedam is de
beste dien 'k ken.... Vooruit, kom 'r maar liever met mij eentje snoepen.... Ik trakteer
heel 't gezelschap.... maar waar zijn ál d'anderen?....

Tiende tooneel.
(DE VORIGEN, JANTJE, KEES, DE FAMILIE SAP, SUS, SJEL, SISKA),

JANTJE.

Tegenwoordig.
MILLEDJU.

We zijn kompleet.... vooruit.... wel bedankt Jurg.... maar we zullen 'm dat wel 'n
andere maal lappen.... 't is tijd om weer naar ons p'rochie te keeren....
FLUP SAP.

Ja, 't wordt laat....
JURG
(tot Annemie).
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Echt? Gaan we mekaar verlaten? Wanneer zien we malkander weer?
ANNEMIE.

Misschien eer dan we denken....
JURG.

Zult ge m'n aanbod gedenken?
ANNEMIE.

Nog?.... Nu dan.... als ge vastbesloten zijt.... Kom èen van de dagen langs de Witte
Hoeve....
JURG.

Dat doe 'k....
ANNEMIE.

Tot ziens.
(Zij verwijdert zich, nadat ze hem haar handen betrekkelijk lang heeft laten vasthouden).
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JURG.

Goeje nacht.... en wel thuis.... goejen-avond ál te samen....
(Hij verdwijnt al neuriënd. Kees en Jantje stappen achter het kleine groepje Dinghelaars. Zij
stoppen een oogenblik).

JANTJE
(tot Kees).

'n Aardige kwast, die Jurg, he? Zeggen dat-ie meer dan drie keeren vijftig duizend
frank zal bezitten, dat zou 'ne man zijn voor tante Annemie en 'n baas voor de Witte
Hoeve....
KEES.

Zwijg.... zwijg.... om godswil zwijg toch, kleine....
JANTJE.

Goed.... goed.... 'k zal zwijgen.... maar wat scheelt u? Ge hebt me bijkans 'n arm
uitgevezen....
(ter zijde, terwijl Kees voortstapt om Annemie in te halen).

Hij is jaloersch, de krollekop.... Ha, dát zal nog plezant worden.... Twee hanen voor
eèn kip.... Kiss.... kiss.... kiss....
(Wordt vervolgd).
Naar het Fransch van GEORGES ÉEKHOUD, vertaald door FRITS FRANCKEN.
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Op Sprietkasteel. Een menschenleven.
Van zoover ik mij uit mijn vroegste kindsheid herinner, werkte hij bij ons als tuinman,
maar hij was een soort van majordomus t' onzent, deed allerlei anderen arbeid, trok
zich menigvuldige dingen aan, waarvan de zorg op hem alleen berustte.
Hij droeg een Spaanschen naam, hij Vlaming, uit Vlaamsche ouders geboren. Heel
ver in vroeger tijden, had hij voorzeker - indien hij geleerd geweest ware - in het
buitenland, tusschen oude archieven moeten gaan opsporen om zijn voorzaten te
ontdekken.
Hij heette De Compostello.
Men noemde hem Naart Molenaars.
Waarom?
Zijn ouders bewoonden eertijds den Steenen Molen op het dorp Nevele, waar hij
geboren was. En meer bedaagden dan hij vertelden, dat zij in verspillenden welstand
leefden: ‘Verder gesprongen hadden dan hun stok lang was,’ zeiden de boeren en
‘uitgeschud’ waren.
Naart was destijds te klein om er iets van te onthouden. Hij had nochtans in de
wieg gelegen met een blauw paarlen mutsje op het hoofd, Valencijnsche kantjes aan
de frillen zijner mouwtjes en een witte satijnen voering in het wiegekapje.
Hij klaagde daar niet over, hij wist het misschien zelf niet, ook niet, dat hij een
vreemden naam droeg.
Lezen of schrijven kon hij niet.
Hij had altijd een stuk krijt bij zich. Daarmede teekende hij op een schuurbalk,
wat hij onthouden moest: hoeveel zakken kolen de dragers aanbrachten; hoeveel
zetplanten sla-kroppen, andijvie of wat dies meer, hij een half uur ver bij den
groentenman naar Vosselaare had gehaald; hoeveel raapkoeken hij van den molen zijn vroeger, hem onbekend oudrenhuis - hij in het zweet zijns aanschijns op den
kruiwagen gevoerd had naar het veld zijner werkzaamheden. Hij vergat niets, wist
bescheid te geven over de beduidenis
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van deze rechte streepjes, van gene kromme, van de horizontale daarnaast.
‘Hoe kunt ge 't onthouden, Naart?’
Hij wees naar zijn voorhoofd:
‘Als men een kop op heeft,’ zei hij.
Hoeveel jaren mag hij wel bij ons in dienst geweest zijn?
Ik kende hem nooit jong.
Van voor de kleinsten - wij, Rosalie en ik - op de wereld waren, kwam hij er. Ik
merkte het niet, toen hij op middelbaren leeftijd was; ik zag hem niet verouderen,
zelfs dan niet, toen hij merkbaar vervallen moest wezen: Naart was Naart en anders
niet.
Hij woonde op den wijk het ‘Leeuwken’ of den ‘Leeuw’ genaamd op een
drieweegsche: den ‘Spriet’ of het ‘Spriete’ geheeten.
Dat was op een half uur gaans van ons huis. De weg daarheen was heel mooi, het
vruchtbaarste bouwland van Vlaanderen wellicht: eerst over de gewelfde steenen
brug over de Poucques-beke, een geweldige stroom bij hoog water, de geweldigste
van heel Vlaanderen naar evenredigheid zijner breedte, volgens deskundigen beweren,
dan voorbij het Armhuis, waar de behoeftigen van het dorp in opgenomen werden,
weezen en oudelieden, ook als gasthuis dienend; maar dat wit, groot, vierkant, met
vele vensters, door breede wallen omgeven, veel meer op een buitengoed of kasteel
geleek. Het was dan ook, naar men vertelde, eertijds de dekenij geweest, namelijk,
verre van 't bewoonde dorp, gevaarlijk verblijf in den winter voor den geestelijke
die, vroeg en laat ter kerke moest of er vandaan kwam, langs een morsigen weg door
duisternis en stormweer, door rijp en regen.
De deken was eens op een vroegen ochtend door bandieten aangerand geworden,
van uurwerk en geld ontlast en sedert had men een behoorlijk huis in 't dorp voor
hem en aldaar verblijvende onderpastoors gebouwd.
Eerst was de weg eenzaam, door hooge, klapperende populieren overschaduwd,
verder verwijdde hij beduidend, met hoeven aan hoeven, opvolgentlijk vol
lentesneeuw, blozende vruchten of knoestig winterhout in de ruime boomgaarden.
Maar al dat heerlijk-weelderige belette niet, dat het er op dien vettigen kleigrond
heel vuil lag bij regentij, zoo vuil, dat het soms moeielijk was er door te geraken,
bedenkelijk aan den rand der slooten bij donkerte. In 't midden wagensporen, heel
diep, groote bodemlaagten ‘doodlagen,’ waar 't water, lang nog bij droger weder in
bleef staan.
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Dien weg trad Naart tweemaals daags aan: Des morgens vroeg ‘tijlijk’ zooals hij 't
noemde en 's avonds laat.
Hij was groot van gestalte, Naart, ietwat gebogen, met dof-bruinrossig haar,
sluw-kijkende grijs-blauwe kleine oogen, breede juksbeenderen en een heel kleinen
neus, sterke tanden, een gezond-vale kleur en een rimpelig voorhoofd.
Naart droeg een bruinen, korten, versleten jas, vuilwit aan de ellebogen, en een
meestal op de knieën gelapte, grauwe broek, had groote klompen aan de voeten en
een pet op het hoofd.
Hij hield de spade op den schouder: dat gereedschap was onafscheidbaar van hem,
hoewel hij 't best op het terrein van zijn bedrijvigheid had kunnen laten staan.
Aldus kwam Naart aangestapt, aldus stapte hij heen met den tragen gang, welke
landarbeid schijnt te moeten medebrengen.
‘Klak, klak, klak’, zei langzaam het hout der hielen op de steenen van 't plankier.
Steeds had hij een korf aan den arm.
Het huis, dat hij - toen ik klein was - met zijn twee dochtertjes - Trezeken en Lotje
- bewoonde, was het tweede eener vijfwoonst een lang, laag, vervallen gebouw, met
leem gedekt.
De gevel stond naar den straatkant, rechtover de herberg ‘In den Leeuw’. De
huisjes, met hun heel breede ramen, vierkant kleingeruit, hadden uitzicht op een
drietal eiken, waarvan de eene, een reus van 't plantenrijk, in tijd van storm of onweer,
mijn ouders, zijn eigenaren, niet weinig vrees voor veilig behoud inboezemde.
Herhaaldelijk meldden zich houtkoopers aan, wedijverend, met hoog en hooger
aanbod. Doch.... neen, neen, hij was te heerlijk, die boom, hij had er toch te
eeuwenlang gestaan, verklaarde men, hoofdschuddend, na een verlokkende aarzeling
telkens, te lang om hem nu gruwzaam neer te vellen....
En de titan bleef triomfant-verwaten zijn takken, rechtmiskennend, breed uitsteken
boven zijn rampzalige, verdrukte soortgenooten, ieder jaar verder en verder den
vruchtbaren grond medoogenloos met dieper en diepere schaduw beplekkend.
Door een grasplein met een houten pomp in 't midden, en eenige kreupele
fruitboompjes, waren die schamele woninkjes met nog een gracht van de eiken
gescheiden.
Mijn grootvader had dien eigendom vroeger aangekocht en men
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vertelde, dat hij bij zijn terugkomst van de veiling aan grootmoeder had gezeid:
‘Ik heb de hutten aan 't Spriete gekocht,’ en zij uitgeroepen had, met een zeker
misnoegen:
‘Wel, wel, alzoo een Sprietkasteel!’
Sedert hadden zij geen anderen naam in huis, dan Sprietkasteel.
Het was alsof de bewoners met elkander kampten, om die ouderwetsche woninkjes
zooveel mogelijk te verfraaien en op te knappen, alsof er een prijs bestond voor de
mooiste bloemen en de netste deuren- en venster-beschildering.
Aan het eerste huisje, het kleinste, bloeiden de prachtigste roode violieren, die
men zien kon; Naart had aan zijn gevel eene fuchsia, hooggestruikt opgebonden; zij
hing heel den zomer vol fijne, scherpe bloembladekens roode, als molenwiekjes
uitgebreid. Het waren als zoovele lemmertjes, gereed tot zelfverdediging.
Hoe Naart het deed om een zuidelijk gewas in ons klimaat tegen winterkou te
beschermen, bleef een raadsel. Boerenrozen stonden voor de drie andere huizen, in
zulk een overvloedigen bloei, dat er schier geen groen aan te zien was. 't Was alles
rozengeur en rozekleur.
Het waren brave menschen, die daar woonden. Nooit was er gekibbel, wat vaak
op gemeenzame binnenplaatsen gebeurt.
Welstand was hun onbekend: geen goten onder de pannen ‘heuziedrup’ op hun
hoofden, bij 't buitenkomen of binnengaan, als 't regende. Geen plankier, recht in de
modder moesten ze; geen drempels, geen vensterkozijn, alles tot het hoogstnoodige
beperkt; maar ruim de keukens en de kamers; gezond de luchtstreek.
‘Mijn huis,’ zei Naart, ‘mijn huis, tegen geen enkel ander zou ik het trokeeren
(ruilen).
‘Mijn Leeuw, mijn Leeuw, ik zou elders niet kunnen gedijen,’ als men hem
voorhield, dat het wenschelijker voor hem ware geweest zich nader in het dorp te
komen vestigen.
Al die bewoners van Sprietkasteel bezaten elk een moestuintje van gelijke grootte
in naast elkander liggende vierkanten. Dat van Naart - wij zagen het telkens bij een
gelegenheidsbezoek aldaar - muntte boven de anderen uit: er stonden bloemkoolen
in, schorseneelen, erwtjes en boonen aan stangen, die groot en onbeschadigd, van
geen lang gebruik getuigenis aflegden.... Wat had het te beduiden, de geldwaarde er
van was gering en Naart rekende zich zelven
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waarschijnlijk als deeluitmakend van de familie, of als rechthebbend op een
bescheiden deel van hetgeen bij ons tot zijn domein en werkkring behoorde.
Sieska, onze meid, wakker en getrouw als een schapershond, die de belangen van
zijn meester waarneemt, bespiedde hem. In het geheim moest ze wel zijn korf
onderzocht hebben meer dan eens, want ze kwam telkens in de woonkamer binnen:
‘Madam, madam, hij is niet eerlijk: gisteren zat er weder een zwarte kool, een groote,
in zijn mand; 't is profijtig alzoo vier te kunnen maken. Madame, ge gelooft mij niet,
Naart kan niet misdoen in uw oogen, maar hij pakt altijd wat mee: prei, selderij,
appels of peren en laatst, toen de aardappels geplant werden, zaten er van onze
“blauwputjes” in zijn mande, van 't plantgoed, dat ik zelve met de keesten aan in
stukken gesneden had.’
‘Och Sieska, wij moeten de zon in 't water kunnen zien schijnen,’ zei mijn moeder
en Sieska trok zich telkens tijdelijk ontmoedigd terug.
‘Mama,’ zei eens eene mijner groote zusters, ‘ik vind het toch nogal erg met Naart.’
En mama antwoordde: ‘Mon enfant, il ne faut pas lier la bouche au boeuf qui foule
le foin,’ het menschlievend Fransch spreekwoord aanwendend, ‘zoo lang als het niet
te ver gaat.’
Naart had nochtans, naar men vertelde, veel in dat huis van Sprietkasteel
doorgestaan en veel wachtte er hem nog, naar ik later zelf als getuige beleefde.
Zijn vrouw was jaren lang ziek geweest, leed aan tering, zat hulpeloos in 't midden
van hare kleine kinderen of lag hulpeloos op de sponde.
Naart had ze geholpen steeds in de maat van het mogelijke: ‘Ik mag 's avonds mijn
hoofd met rust neerleggen in de koets, waar ze gestorven is. Ze zal mijn tanden niet
komen tellen 's nachts,’ zei Naart en zijn stem verkropte van weemoed en innige
zelftevredenheid.
Naart had tegen ons, kinderen, altijd met teederheid de namen van Trezeken en
Lotjen - zijn dochterkens - in den mond: Trezeken kweekte konijntjes: witte met
roode oogen. Hij zou er eens een jongsken van medebrengen. Lotje maakte kant, o
zóó breed, en Naart stak vier vingers van zijn stijve, vereelte hand uit.
‘Kijk, dat heeft Trezeken mij gebreid.’
Hij wees naar de roode saaietten sjerp, los onder 't werken aan zijn hals hangend.
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Die loftuitingen op Trezeken waren eens oorzaak tot groote teleurstelling voor Sieska.
Deze, afkomstig van een welstellende boerenfamilie, bezat een rijk nichtje, begijn
in het klein Hof; Sieska had van haar een paar kousen gekregen. Gij weet, dat de
begijntjes geen andere dan witte dragen mogen en daarom zei ze ‘dat is geen “porture”
voor mij.’ Daarmede wist Naart raad: ‘Trezeken kent het om stoffen te verwen - wat
kent Trezeken niet! - geef ze haar eens mede, ze zullen zwart worden.’
En Trezeken kwam ze halen.
‘O wat schoone kousen nog, bijna als nieuw!’ riep ze uit. ‘Neem,’ zei Sieska ze
haar toereikend. ‘Godloon, godloon!’ antwoordde Trezeken.
Sieska, die half lamme oogschelen had, trok ze op zoo hoog ze kon: ‘Jamaar,
jamaar, Trezeken?.... Hoe meent ge dat?’
‘Dat het zoo goed zal zijn voor ons Lotje.... 't heeft altijd koude voeten, 't arm
schaap. Sieska wat zijt ge toch braaf!’ Trezeken nog niet begrijpend.
Ik stond erbij. Later heb ik mij afgevraagd, onder het heropwekken van Sieska's
verbouwereerd aangezicht of het schuchterheid was of goedertierendheid, wat haar
aanzette geen protest te laten blijken, toen Trezeken de kousen tusschen de plooien
van haren kapmantel in volle onschuld verdwijnen deed.
Van zijn zoon sprak Naart nooit.
Hij had er een gehad, de oudste zijner kinderen. Diens naam heb ik niet gekend.
En men vertelde van hem het volgende:
In de jaren 1846-'47, na de eerste verschijning der aardappelenplaag, was de nood
in Vlaanderen groot. De groezen waren zwart geplekt, als verbrand. De stank er
omheen was onuitstaanbaar.
En wie later in den herfst langs de akkers ging, hoorde de wormen aan de bladeren
van de rapen en de beetwortels knagen.
De knollen verrotten in den grond.
De oogst was mislukt.
Geen eten voor menschen noch vee.
Geen werk voor hen, die werken wilden.
Naart zat met zijn ziek vrouwtje en zijn kinderen zonder brood, zonder vuur, tenzij,
dat van het droge hout, dat ze in de toen nog bestaande kreupelbosschen gingen
saamscharrelen.

Groot Nederland. Jaargang 20

35
Zij aten gruis, en wat men gort1) noemde. Zij aten peeën2) uit den grond. Zij aten gras.
Zij leden bitteren nood. Uitgemergeld, half versteven van de kou.
Wij verbleven destijds in Gent.
De levensmiddelen waren peperduur. De pachters hadden moeite om een deel van
het verschuldigde te betalen en de werklieden-huraars betaalden volstrekt niets meer.
Het is mij een voldoening te denken, dat geen dezer er bij ons ooit naar gevraagd,
en er later geen zinspeling op gemaakt werd, alsof die twee jaren niet hadden bestaan.
Hoewel het leven voor de eigenaren ook lastig was en aan hen van wege het
Staatsbestuur, bij al hun verliezen, nog een gedwongen geldelijke leening was
opgelegd.
De zoon was toen achttien jaar oud.
Het gelukte, dat hij een dag of wat in de schuren dorschen mocht, doch eens sedert
meer dan een week zat hij zonder werk.
Er lag sneeuw, het vroor, het dreef grond-ijs.
Hij was van hoeve tot hoeve te vergeefs om aanname gegaan en kwam ongetroost
en ongeholpen weder naar zijn huis toe.
Een laatste poging waagde hij nog op de schapenhoeve.
‘Neen,’ zei men ook daar, ‘handen te veel op 't hof alreeds. Eten te weinig voor
elk.’
Hij stond bedrukt aan de lijst (deurpost) in de keuken. Hij was zoo zwak, dat hij
zich vasthouden moest, water zijpelde uit de hoeken van zijn mond.
De knechts en de schaper zaten rondom den papstoel3) De smouttest stond er op
en een hunner sneed dikke ‘uinken’ roggebrood af, die hij voor de anderen neerlei.
‘O dat ik ook nog eens in mijn leven genoeg eten mocht. Ik at wel een heel brood
op’, zei hunkerend de zoon van Naart.
En de huisvrouw, meewarig:
‘Hebt ge zulk een honger, jongen?’
Hij knikte ja, bleek, heel ontdaan.
Zij ging in den kelder en kwam terug met een zoogenaamden twaalfponder, een
roggebrood, groot als een klein wagenwiel.
‘Daar, jongen, eet eens uw buik vol.’
Zij had tranen in de oogen van medelij.

1) Een mengsel van allerlei: haver, gerst en graan-afval.
2) Hondsgras.
3) Lage ronde tafel, waarop al de omzittenden uit één pot of teil eten.
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Het was, alsof het zicht van 't voedsel alleen hem reeds kracht bijzette.
Hij ijlde naar huis, zonder wankelen schier. Dat was een triomphale intrede!
Een gejuich ging op en al die ellendigen verzadigden zich.
Maar.... 's anderdaags was de zoon dood.
‘Over-eten,’ zei de dokter. Zijn maag was te zwak, kon het gulzig opgevretene
niet meer verteren.... Dat alles vernam ik eerst later.
Het leek wel, alsof Naart zich schaamde over dat einde, of was de wonde te pijnlijk
om ze aan te raken geweest?....
De twee dochtertjes van Naart bezaten noch de klassieke gelaatslijnen der meesterlijke
beeldhouwwerken uit de oudheid, noch den bloei der jeugd.
Beiden reikten nauwelijks tot het middelmatige. Haar blos was paars-achtig, het
neusje nog kleiner dan dat van hun vader, de grijsblauwe oogjes evenzoo. Hun
stemgeluid was daarentegen zacht, bij Trezeken vooral, gemoduleerd als een
zangwijze, wat dadelijk sympathie wekte. Hun bewegingen, hun gang, hadden niets
van het lomp-onbeholpene der boerenmeisjes of der veldbewerksters van hun
afgelegen wijk.
Trezeken was aldus vier en twintig jaren oud geworden, stil en ingetogen tot dusverre,
vaders kleederen verstellend; het huiswerk verrichtend; al eens een dag als noodhulp
in de herbergen ‘Den Leeuw’ of ‘In den Spriet’ opgeëischt; wiedend bij de boeren
op lentedag in het vlas of de beetwortels of het loof (de rapen) na 't hooge zomertij.
Tot het binden van rogge of tarwe, in heeten zonnebrand, bleek ze niet sterk genoeg
te wezen. Zij kreeg, telkens zij het beproefde, schedelhoofdpijn en moest te bed.
Zij was nog niet wat men noemt in de wereld geweest, had ‘niet bijgegaan’ (geen
vrijers gehad).
Nu gebeurde het haar als de trekvogeltjes, die ofschoon hier geboren, van niets
anders wetend, toch een heimelijken zucht voelen naar 't onbekende van andere
hemelstreken, weg moeten door een natuurdrang, toomloos, niet weerhoudbaar; die
tegen de traliën van hun kooi - bij gevangenschap - aanvliegen tot bloedens toe,
schoon ze 't onmogelijke eener uitkomst ondervinden.
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Trezeken - trekvogeltje geworden - was echter volkomen vrij, door niets gehinderd,
zelfs niet door tegenwerpingen van vader noch zuster.
Zij verlangde als meid in dienst te treden, zij wilde met haar ‘snel wezen’ (schoon
gelaat), zei ze rechtaf heel haar jong leven op den Spriet niet blijven zitten.
Het te winnen geld zou ze getrouw aan 't huisgezin afstaan. Het drinkgeld was het
hare. Zij was besteed bij den olieslager op het zoogenaamd Klippelhof, dat tevens
een maalderij was, te Vosselaare, een uur gaans van haar huis; een gedoe als dat van
haar welstellende, onbekende grootouders: een hooge steenen molen met roode
wieken.
Gansch bovenop in groote letters stond er: 1845 te lezen.
Aan den steenweg gelegen had het huis een rein en keurig uitzicht. Er was een
boomgaard en een moestuin.
De eigenaar was een familielid van ons.
Men hield er ook een paard voor 't omhalen van 't graan op de hoeven, er was
daartoe een ketser1), en benevens hem verbleven er nog twee andere knechten.
Aan een der straatgevels - zonnekant - groeiden weelderige perzikstruiken, regelmatig
er plat op vastgespijkerd. 's Vrijdags in diligence voorbijrijdend, zagen de naar de
stad trekkende boeren van 't Spriete, de nog onrijpe, blozende vruchten, zich zelve
aanbiedend, hun toelachen van onder 't groen.
‘Trezeken, heb er maar moed op, daar zult ge mogen aan “sleinzen” naar hartelust,’
treiterden zij haar.
‘Och neen,’ antwoordde zij met een zekere spijt, het beetnemen niet begrijpend,
‘dat is geen spek voor mijnen bek, want ze staan allemaal met hun staartje naar de
markt.’
Naart verheugde zich zeer in dat vertrek: ‘'t zal ons geluk bijbrengen. Met haar
eerste winst zal ik een looperke2) koopen, mijn zwingelkot staat toch ongebruikt.
Peins eens wat dat zal zijn voor mijn Lotje, alle dagen een beetje vleesch! Het zal er
heel van opknappen. God leeft toch, die 't al geeft. Alles komt tot zijnen rechte,’
besloot hij.
Het ging er vroolijk toe des avonds in de keuken van het Klippelhof met al dat jong
volk.

1) Die 't graan omhaalt.
2) Kleîn varken, wat grooter dan een biggetje.
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Trezeken was als in den hemel, als een visch in zijn element. Na drie maanden verblijf
aldaar was ze onkennelijk: alles bloei en glans aan haar geworden; de wangen
opgespannen, rood als de boerenrozen aan den gevel van Sprietkasteel; de oogjes
tintelend van levenslust; de haren waren blinkend als de huid van een heerenpaard;
mooi was het profiel niet geworden.
‘Maar Trezeken toch, maar Trezeken,’ zeiden allen, die haar zagen, ‘wat doet ge
in Godsnaam om zoo vet te staan?’
Trezeken lachte met bekoorlijke zelftevredenheid.
Men maakte complimenten aan hare meesteres:
‘Trezeken zit op een goeden stal.’
Maar zij schudde het hoofd, bedenkelijk, en zij zuchtte:
‘Ik weet aan welken prijs!’
Het kwam namelijk aan 't licht, dat Trezeken zich in de macht van de hoofdzonde
der gulzigheid bevond: zij at heel den dag door: koffie met boterhammen, 's morgens
om vijf uur; spek om acht uur; om tien uur gebruikte ze kaas met bier; om elf ging
ze in den kelder melk drinken; om twaalf uur smulde ze als een verhongerde....
Trezeken was net, werkzaam en braaf.
‘Het’ heeft maar éene fout, maar 't is een groote,’ getuigde de huisvrouw van haar,
‘het is begeerlijk, kan niets onaangeroerd laten in de schrapaai; het schept den room
van de teilen af; het drinkt den bouillon uit; het zet de sauspan aan den mond; alles
wat overblijft, moet er aan. Het pakt met zijn vijf vingers tegelijk in de verschgekernde
boter van den ‘stul.’
Reeds een paar jaren verbleef het meisje op het Klippelhof.
Van tijd tot tijd ging ze eens op een zondag naar haar huis, van elk aangekeken
en geprezen over hare gezetheid.
De kermis van Nevele valt op den eersten zondag van September. Alles is gedurende
twee dagen op het dorp te doen. Den dinsdag trekt elk naar de wijk Den Leeuw.
Daar wordt gebold, gedronken, gedanst.
Dit jaar kwam Trezeken af, in gloor van gezondheid, rood tot op haar voorhoofd
en tot in haar hals; zelfs de tip van haar klein neusje had zijn deel gekregen, het
gloeide als een kriek-appeltje.
En.... Trezeken had een vrijer mede!
Het was de ketser van den molen, waar ze diende: ietwat lomp, zwaar stappend,
met rossige haren, waaruit het stofmeel niet be-
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hoorlijk was geborsteld en armen, die goedvonden onbeholpen neer te hangen, als
ze geen zakken op of af de schouders laden moesten.
De beiden waren welkom thuis. Zij dronken koffie met krentenkoek.
De vrijer zei niet veel, stopte de eene pijp na de andere en smoorde de keuken vol
rook.
Lotje hoestte.
‘Gij kunt ook tegen niets, gij,’ verweet eene aanwezige buurvrouw Lotje, ofschoon
het meisje geen enkele klacht had geuit.’ Alzoo een krekel als ge zijt. Spiegel u ne
keer aan Trezeken, dat blinkt als ne pauw. Dwaashoofd, ga ook dienen.’
Trezeken, zelftevreden, lachte dat ze schokte.
Maar Lotje, opgekrompen, mager, met een blauwachtig blosje op de wangen,
koud-schijnend als bij vriezend weer, Lotje keek beurtelings haar zuster en den vrijer
aan, met hun blakende gezondheid, ook met weemoedsvolle gezondheidseischen in
het oog. Zij boog het hoofd en zei:
‘Ik kan vader toch alleen niet laten.’
‘'t Is precies dadde, het zit hem daarin,’ bevestigde Naart, van zijn kant, en daarmee
was de raad in den wind geslagen en de zaak uitgemaakt.
‘Wie gaat er mee?’ vroeg Naart, opstaande, ‘ik trakteer in ‘Den Leeuw’.
Allen namen 't aanbod, van hun plaats oprijzend, gretig aan, allen behalve Lotje,
dat zitten bleef.
‘Allo, couragie,’ zei de buurvrouw, haar stoel bij de leuning opschuddend.
‘Neen, ik blijf hier,’ antwoordde Lotje.
‘Breekspel,’ verweet haar een andere.
Er was niets aan te doen, Lotje werd schijnbaar koppig.
‘Als ge u nog ommedenkt, kom achter,’ zei Trezeken goedig. ‘'t Is waar ook voor
een keer, dat ik hier ben!’
‘Amuzeert ulder maar,’ zei Lotje, ‘ge moet op mij niet peizen, ik ben liefst van al
in mijn huis.’
En ze gingen heen. Geen hunner had gezien, dat tranen blonken in de hoekjes van
twee kleine oogjes, en dat een gedempte snik een platte borst ophief.
Op den boomgaard van de herberg ‘Den Spriet’ werd gedanst. Trezeken, uitgelaten,
sprong in 't wilde mede als een zot schaap en
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de vrijer, nog onkundiger dan zij zelve in de danskunst, ietwat bij drank, slingerde
haar eens zoo woest rond, dat ze dreigde neer te tuimelen.
Ze gaven 't schaterend op, en terwijl Naart, met de handen in de broekzakken, op
een partij bolders keek, trokken de twee binnen in de lage, stampvolle herbergzaal,
waar men schier niet zag door den rook.
Een gegons als van een ontzaglijken bijenkorf zweefde in de blauwbewasemde
lucht.
Met moeite vonden zij een ledig hoekje.
‘'t Is hier pleizieriger dan onder die domme boomen,’ meende de knecht, en als
het meerendeel der koppels zaten ze weldra ‘armken over’ en ‘beentjen over’, 't is
te zeggen, hij met den arm rondom Trezeken's hals en met een knie over hare knie.
Geen der aanwezigen keek naar hen, nagenoeg allen 't zelfde doende in lach en
blos, bij kout en drank.
‘Wijs zijn, Treze,’ beval haar Naart, lichtelijk verontrust, toen ze met vallenden
avond aan de deur van ‘De groote Pint’ afscheid van hem namen.
‘God beware u,’ zei hij nog, omkijkend naar de twee, die hand aan hand
voorttrokken in de nevelige herfstschemering.
‘Wij moeten nog in “'t Vierweegsche” eens naspreken,’ zei hij - de vrijer -.
‘Als ik maar niet te laat thuis kom,’ vreesde Trezeken.
‘Tut, tut, tut,’ had hij gezeid, vertelde Trezeken later guitig, ‘we mogen geen enkel
kapelleken (herbergje) voorbijgaan zonder een Onzevaderken te “lezen” (bidden,
hier drinken).’
Die dag was een echte geluks- en triomfdag voor Trezeken: het moest overigens
ook haar grootste, maar tevens haar laatste zegepralende intrede op den geboortewijk
wezen.
Met het einde van de Nieuwjaarsmaand werd Trezeken uit den dienst ontslagen.
Zij kwam naar Sprietkasteel op een invallenden avond, bij ijzige kou, over gladde
sneeuwbanen, door killen mist in haar kapmanteltje gewikkeld.
Er ging geschrei op in huis, wat de buren hoorden, beantwoord door gejammer
van Lotje.
En toen zij begrepen, wat het was en toen er aan Naart's anderdaags bescheid
vroegen, haalde deze de schouders op:
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‘Trezeken is de eerste en de laatste van de wereld niet, aan wie het voorvalt, en wat
is er aan zulke dingen te doen!’ zei hij onderworpen met vaderlijke toegevendheid.
In den zomer werd er een kind geboren.
Het was een meisje.
‘Hoe moet het heeten?’ vroeg men aan Trezeken.
‘'t Is mij gelijk, maar het moet Methildeken heeten,’ zei ze.
En het kind werd Mathilde gedoopt.
Dit was een laatste hulde aan hare meesters en haar gelukkig verblijf op den
stampmolen: het oudste dochterken aldaar droeg ook dien naam.
Van trouwen met den ketser of een der andere knechten was er geen spraak geweest.
Bijna gelijktijdig met die geboorte begon Lotje voorgoed te sukkelen.
Als men aan Naart vroeg, hoe het ging, antwoordde hij:
‘Altijd piepen en klagen, altijd hoesten en bassen, dag en nacht,’ en zijn stem
verkropte in een gesmoorden snik, zoodat men hem niet meer daarover te spreken
waagde.
Lotje teerde evenals haar moeder uit.
Na een drietal jaren lijden stierf ze.
Naart droeg de liefde van zijn hart over op het kleinkind: het was een echte bloem,
zoo dik als een molletje, gezond als een zalm, vertelde hij. Methildeken praatte als
een advocaat. Zijn eigen kinderen waren slim geweest, vroeg ontwikkeld, maar zoo
iets neen, dat was er nergens meer te vinden.
Ik was toen zelve nog maar een kind.
Van al het hierboven verhaalde, leerde ik slechts later de beduidenis kennen.
Ik stond bij Naart, terwijl hij het land spitte, belangstellend hoorend over die
wonderen van schoonheid en verstand.
Ik zag de spade door de bruinglimmende aarde snijden en deze op de reeds
omgewoelde uitsmijten; ik zag hem de groentebeddekens met een draad rechtspannen
en effen afsteken, ze plat slaan en met zijn groote vingers puttekens in den grond
maken. Ik zelve mocht, als gunst onder zijn bestuur, de erwten - het plantgoed - er
in leggen.
De zon scheen warm op den rug, de lucht was mild, het uitspansel
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bleek blauw, of de voorjaarswind blies - guur nog - koud in den nek.
Mijn post verliet ik niet.
Jammer dat de musschen en de merels de weldra uitkomende kiemen, als zoovele
handvatsels van miniatuurkorfjes, deerlijk havenden.
Naart strooide zemelen er op, spande garen er over. Weinig hielp het echter.
Intusschen tjijlpten de musschen, vechtend of stoeiend op de goten of het breede,
lage scheidsmuurken van den burentuin, een vroeger patersklooster.
Een luide, ernstige zangtoon ging ergens uit de groote cederboomen op:
‘Naart, wat is dat voor een vogel?’ vroeg ik eensklaps onder de bekoring, aan 't
mysterie geboeid.
‘De merelaar,’ berichtte hij, ‘hoor, hij zingt:
‘Vijntje, Vijntje, deugeniet.’
Een metaalachtig deuntje, hoogklinkend als een belleken, wekte van uit de hoogte
mijn aandacht.
Vragend zag ik hem aan:
‘Dat is het keuntje, het kleinste vogelken van ons land; zie het wippen, ginds
tusschen de takjes; het maakt zijn nestje heel toe, met een gaatje in, waardoor het
kruipt. Vele eitjes legt het: wit, bruingespikkeld.’
Omstreeks den veertienden April kwamen telkens onze zwaluwen - de veldsoort
- aan.
Zij kwetterden hun welkomstgroete op spijkers onder de open koetspoort uit.
Naart wist ook hun lied te verklaren:
‘Als ik over (verleden) jaar hier was,
Vond ik nog ne korentas,
En nen deelte (zolder) mee vlas,
't Is nu al verfrutseld (verfrommeld) en verkneukeld,
Aai, wat vuile boer is d...a...t!’

Het meesje zong:
‘Ziet die twee!
Ziet die twee!’
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Maar het paardenwachterken (kwikstaart), dat den zelfden zang kent, legde den
klemtoon elders:
‘Ziet die twee!
Ziet die twee!’

Naart bootste ook den zang van den pover (het roodborstje) na:
‘Kent gij de povers?’ vroeg hij.
‘Ja, Naart, bruin als een musch, maar veel fijner, met een oranjeborstje en blinkende
oogjes, in den winter als er sneeuw ligt, komen ze bij het huis.’
‘Juist zoo, in den zomer zijn ze daar niet te zien, ze zitten in de bosschen, ze zeggen:
‘In mijn kwartier,
Maken ze vier,
Met klippels van een bille dikke,
En wat rijshout,
Wat rijshout,
Wat rijshout daarbije....e.’

‘Hoe heet die groote zwart- en gele vogel, die zoo luid zingt?’
‘De wewale (weduwaal) hoort, hij roept:
Piep, papleweeuw!’

Als de koekoek van verre te hooren was, zei Naart ook een rijmpje op:
‘Koekoek! Waar zit-de dan?’
- ‘In d'hage.’
‘Wat doe-je daar?’
- ‘Eitjes leggen.’
‘Zijn ze goed?’
- ‘Neen, ze zijn bebroed.’

Naart had allerlei levenswijsheid opgedaan:
‘Een groene Kerstdag is een witte Paaschdag. Een droge Maart en een natte April
is alle boerenschoven vil (vol). Meie koel en wak, is graantjen in den zak. Een windige
Octoberdag noemde hij Bamisweer. Hij sprak van St.-Michiels zomerken (einde
September) en Sint-Martens zomerken (omstreeks 17 November). Februari moet
acht schoone dagen geven, doet hij 't niet, Maart is er borg
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voor, en Maart moet er voor eigen rekening twaalf geven. Februari heette bij hem evenals bij veel buitenheden - 't Kort-maandeken. Wijngaarden en fruitboomen
moeten besnoeid worden bij het krimpen van de maan. Het fruit moet ook op dezelfde
datums geplukt worden om te kunnen bewaren. Muggen noemde hij meuzies en zijn
bed zijn koets. ‘Pas op van de grachten,’ zei hij tegen de kinderen, ‘de haakpuit
(kikvorsch) zou er u in trekken. ‘Ik zie ze vliegen,’ als hij honger kreeg omtrent den
middag. ‘De dazen stekken’, aldus maakte hij een guitige zinspeling op de zomerhitte,
als het heel koud was, wat hij grondijs-drijven heette. Den blesschen-nachtegaal
heette hij een hagekutte, en aldus ontelbare varianten van benamingen meer.
‘De wereld hangt maar aan een zijden draadje en als dat draadje breekt, vergaat
de wereld.’
‘Onze lieve Heer heeft eens gezegd: ‘De wereld zal nog zeven jaar bestaan.’
‘En Nog,’ zei Onze lieve Vrouw.
Op dat woordeken ‘nog’ leven wij nu voort.
De padde spuwt vuur.
De zwaluw brengt geluk aan.
Een kudde schapen ontmoeten is een goed voorteeken.
Paddestoelen zijn tooverheksbrood.
Als de doodklopper in 't hout zit, moet er iemand in huis sterven.
Messen gekruist op tafel liggen, brengen onheil aan.
Het brood, met de bovenkorst omlaag te houden is gevaarlijk voor 't geluk evenals
het omstooten van het zoutvat.
De bieteman (van bijten, verbranden?) zit in de stove, hiermede waarschuwde hij
tegen rampgevallen, ook met het volgende:
Wie een huis bouwt voor eigen gebruik, loopt gevaar binnen 't verloop van twee
jaren te sterven.
De vriezeman (de vorst) zit buiten, hij zal u pakken.
De doode komt 's nachts de tanden tellen van dengene, die hem gedurende den
dag is gaan zien of eertijds kwaad heeft gedaan.
Vooral als kenner van het weder was Naart heel sterk, en de omstandigheden
mochten zijn voorspellingen nog zoo onbarmhartig logenstraffen, onwrikbaar bleef
zijn vertrouwen in die wetenschap.
De regen was zijn specialiteit:
Als de zwaluwen laag bij den grond vliegen zal het regenen, even-
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zoo als de blaaskens van melk, die men in heete koffie giet, naar den kant van de
spoelkom drijven, slecht teeken. Blijven ze in 't midden, schoon weer. Als de maan
in een hof zit (een breede, bleeke lichtkroon) regent het binnen de drie dagen.
Als het regent met Oostenwind, regent het drie dagen lang.
Als de pauw ‘pauooh! roept, roept hij om regen en krijgt hij dien.
Als het blaaskens regent op de straatplassen, regent het heel den dag.
Aan wind-voorspellingen was hij integendeel arm. Zijn waarzeggerskunst beperkte
zich tot het weten met volle zekerheid, dat roode wolken, bij het ondergaan der zon,
wind aanduiden, ook oorlog.
Het was evenzoo bij hem buiten eenigen twijfel, dat sneeuw, die na den dooi getast
in beschaduwde hoekjes of in de landvoren blijft liggen naar andere sneeuw wacht.
Een zieke wordt onmiddellijk na zijn overlijden geoordeeld vijf voet boven zijn
bed: hemel, hel of vagevuur is zijn lot. Een doode heeft de macht om een persoon
aan God aan te duiden, die kort na hem zelf sterven moet. Dat aanduiden heet ‘iemand
beklappen’.
Een morgenspin zien, beduidt druk, een avondspin beduidt geluk.
Ook allerlei natuurverklaringen, guitig tot vermaak der kinderen medegedeeld:
Dsjeezeken (Jezuken) giet zijn aardappels uit, als het dondert.
Dsjeezeken schudt zijn beddeken uit, als het sneeuwt.
Als de raven in de boomen krasten, zei Naart:
‘Kraaie,
Waar ga-je?’
‘Naar den meersch.’
‘Wat ga-je daar doen?’
‘Eitjes leggen en broên.’

Hij kende de namen van al het onkruid:
‘Dit is asch-ale (nachtschaduwe), dat is, de wilde olm (spiraea), dat zijn
kattestaarten (equisetum palustre); dat is een melkdistel, blaas maar eens op het zaad,
zoovele malen gij blaast, voordat het laatste pluimken er af is, zooveel jaren hebt ge
nog te leven.’
Als Trezeken bij ons in den tuin wiedde en men haar naar den naam eener wilde
plant vroeg, beperkte zij zich met te zeggen:
‘'t Zijn vijgeletten’ (viooltjes), of ‘'t is allemaal most en votte.’ Bij haar was niets
te leeren.
Hare stem klonk steeds als treurmuziek.
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Trezeken geleek dezelfde niet meer: deerniswaardig bleek, mager, volkomen
neergedrukt.
Dit was misschien oorzaak, dat de groote menschen in ons huis waanden, dat elke
nieuwsgierigheid, dat alle vreugde en genot-verlangens, uitgedoofd waren, sinds
haar rampgeval en men - achteloos - ze zelfs een drietal jaren achtereenvolgens
ontbood op den dinsdag der kermis om aardappelen te rooien of voor wiedwerk in
onzen tuin.
‘Wat ziet Trezeken er toch altijd triestig uit!’ zei iemand.
En toen bracht Sieska, onze oude meid, iets aan het licht, dat zelfverwijt en spijt
en schuldbekentenis wekte. Trezeken had bitter haar beklag gedaan:
‘Hier alzoo geheel den Godschen dag moedermensch alleen in dien besloten
lochting, zonder een levende ziele te zien! Op een kermisdag! Ik ben toch ook nog
jong. Ik zou wel in geen herbergen meer loopen; maar alzoo ne keer aan den hoek
staan om 't volk te zien passeeren, of met Methildeken al eens naar de kramen en
“hem” ook ne keer laten draaien voor ne cent lijk ander kinders mogen doen.’
Bescheiden eischen, waaraan met liefde en een fooi voortaan gehoor verleend
werd.
Nooit heb ik Naart een bevel hooren geven; een verwijt of een terechtwijzing
hooren doen, zelfs geen waarschuwing.
Hij verrichtte zijn bezigheden traag, met gemakzucht, het eene beter dan het ander.
De tijd was immers niet als nu: de dienstboden bleven in de huizen; zij maakten
deel uit van de familie; men nam ze aan zooals ze waren, net als de eigen kinderen.
Men verdroeg hun fouten en gebreken met vergoelijking.
Naart bezat overigens vele hoedanigheden. Hij was onmisbaar: hij wist waar deze
of gene vrucht moest geplant of gezaaid worden, wist waar hij het zaad of 't plantgoed
halen moest, kende de noodige hoeveelheden en de vereischten van den grond.
Hij was het, die ging zien, of de boomen van de eigendommen, ‘op geen verwas’
meer stonden, mat hun hoogte met den blik; de stammen met een koord; schatte hun
waarde; schafte koopers aan en bedong den prijs.
Ik herinner mij nog zijn ontsteltenis, als gold het een levenszaak, telkens hij met
buitengewone bedrijvigheid kwam mededeelen, voor
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hoeveel boomen verkocht waren, er op bogen, dat hij de ‘er-opgemunte’ koopers
zoo ver mogelijk getrokken had.
Hij ging nieuwe pooten in de oude putten zetten. Deze kweekte hij zelf achter de
verste haag bij de sloot: door middel van opgeschoten takken uit afgehouwen canada's
- hij noemde ze ‘achtkante’-stronken. Hij verkocht er zelfs als er te veel waren. Op
dat alles kreeg Naart zijn percenten.
Het gebeurde, dat er ergens een boom verdonderd of verdord was. Zoodra het
bericht kwam, trok Naart er heen, veilde ook wat nog voor zoogenaamd ‘kisteberd’
bruikbaar was of als ‘scheien’ bij de bakkers dienen kon.
Ik zie hem nog terugkomen met hoogopgestapelde twijgen, waaraan de jonge
blaarkens reeds verwelkend neerhingen, heel zijn kruiwagen breed-sleepend vol; hij
bezweet, met inspanning de zware vracht voortstekend.
Heel den dag reed hij aldus heen en weer.
Dat was brandhout voor als er gewasschen werd.
Naart rangschikte alles in een nette houtmijt, ergens in een verscholen hoek op
den boomgaard.
Had de storm schade aangericht op huizen of schuren, Naart ging zien hoeveel
‘steen’ of hoeveel pannen er noodig waren.
Hij haalde en diende den metser.
De kleine herstellingen deed hij zelf op de kleine eigendommen. Hij had zagen,
hamers, schaven, beitels en een vijlstaak te zijner beschikking.
Was er een deur op Sprietkasteel of bij andere koe- of kleinhouders van onderen
kapot, Naart klom op den voormaligen hooizolder, waar veel hout zat, zocht het
passende uit en trok met het noodig, gereedschap in een zak aan de hand en de plank
op den schouder wap, wap, wap, er naartoe.
Hij vervaardigde een ‘resteel’ voor een schaap.
Hij zou ook wel een ‘slei’ ergens in een koestal, of een heele deur aan een
varkenskot hebben gemaakt. Hij beschilderde dat laatste zelf.
Toen Methildeken een jaar vier of vijf oud was, had Trezeken ook de tering opgedaan.
Zij had Lotje met trouwe zustermin verzorgd; maar er was geen zuster om het haar
op hare beurt te vergelden.
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Naart moest naar zijn werk.
Zij kreeg wel 't een en ander, maar:
‘Een gegeven brok is gauw op’, zegt het spreekwoord.
Zoolang ze op kon blijven, ging het nog; eens te bed steeg de nood ten hoogste.
De oudere buren heel den dag op de akkers, of de meisjes in de kantschool, geen
hulp te wachten, hoe gaarne ook toebedeeld....
Op een zomermorgen werd Trezeken met de overdekte berrie door menschlievende
handen afgehaald.
Men droeg ze naar het hospitaal, een bijgebouw van het Armhuis, waar Naart alle
dagen tweemaal voorbijkwam.
Methildeken, dat hoewel reeds groot genoeg daartoe, nog maar onvoldoende loopen
kon, werd op een steekwagentje naast de moeder meegevoerd.
Het Armhuis diende immers tegelijk tot weezengesticht.
Des zondagnamiddags mocht Naart de beiden bezoeken.
En hij vertelde van die bezoeken, steeds met een ontroering, waarover hij zich te
schamen scheen. Zijn stem verkropte; toen kuchte hij:
‘Die valling blijft mij bij,’ verklaarde Naart, zijn keel aanwijzend.
Trezeken wachtte op hem, voor haar bed gezeten in het hospitaal: een laag, lang,
nieuw gebouw op het erf, bij den grooten huisblok.
Zij keek door 't raam, bespiedde zijn komst; Naart zag ze ginder wel, maar nog
niet dadelijk ging hij binnen.
Methildeken speelde met de weeskinderen op den koer:
‘Vader, vader,’ riep het, naar hem toe loopend uit de groep, in 't midden der vreugd.
Nu kon het dàt. In 't Armhuis werd het goed verzorgd, zei Naart, die alles langs
den besten kant beschouwde.
Hij hief het van den grond op, stak het in de hoogte met gejubel:
‘Vader, hebt ge wat mede?’ vroeg het, dit zijn eerste zijnde.
Nooit te vergeefs vroeg het zulks. Ja, Naart had iets mede:
‘Ik zou mijn laatsten cent daarvoor over hebben, maar ‘een kinderhandje is zoo
licht om paaien,’ zei hij.
En te dier gelegenheid herinner ik mij wat:
Naart had van den koetsier van den zaakwaarnemer naast onzent wonend, over de
haag eens een groote, mooie peer gekregen. Hij mestte juist den grond. Hij stak den
riek vast, haalde zijn luikmes uit en schilde de peer met zijn morsige vingers.
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‘Goed, goed, ge zoudt, mijn waarheid, ‘uw tong mede eten,’ zei hij, met de hand
over zijn maag wrijvend.
Maar na de eerste beet hield hij in:
‘Alzoo een fijne kalebasse! Het kan niet zijn 't zelf op te eten, dat is voor morgen,
voor Methildeken.’
Zijn rood katoenen zakdoek kwam te voorschijn: hij wikkelde ze, soppend, bruin
reeds, met zijn ruwe, stijve vingeren zorgvuldig daarin:
‘Ik zie het al opspringen van blijdschap,’ zei hij. Hoe blij was hij zelf, telkens hij
voor Trezeken een flesch wijn of ergens iets voedzaams of lekkers kreeg.
Op een zondagmorgen hoorde hij eens in de vroegmis onder het afroepen van andere
namen: ‘Er wordt verzocht een gebed voor Maria-Theresia De Compostello, deze
week alhier overleden.’1)
Zij was daags te voren gestorven!
Zij lag in lijke, toen hij 's avonds aan de wallen van het Armhuis voorbijgegaan
was.
Men had niet noodig geoordeeld hem te waarschuwen.
En Naart, zoo lankmoedig, steeds vergevendgezind, balde, in verontwaardiging
en machtelooze wraaklust ditmaal, de vuist naar de onbekende schuldigen,
miskennende verbrekers van zijn vaderrecht uit....
Wij gingen naar de teraardbestelling van Trezeken - mijn zuster Rosalie en ik.
Wij waren aankomende meisjes destijds.
Nooit in 't vervolg heeft een arme menschen-begrafenis mij zoo ellendig geschenen:
De ongehuwde vrouwen gebogen, gerimpeld, vervallen, verlept, droegen de baar.
De slechte, verschoten pelder, waarvan men nauw nog kon waarnemen, dat hij wit
en blauw, met zilvergalons was omzet geweest, lag er over.
De baar werd van achteren in de kerk, binnen den ingang neergezet.
De Derde-Heer-hulponderpastoor prevelde eenige gebeden, door den koster - een
boek openhoudend - beantwoord; het wierookvat werd eenmaal lichtelijk
rondgezwaaid en op een sein trokken de oude vrouwen met hun te zwaren last voor
hare lichaamszwakte voort.

1) Zie ‘Gijelle’ in mijn boek ‘Idonia.’
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Een klok luidde traag boven onze hoofden.
De withouten kist werd in de groeve neergelaten.
Snorrend trok de grafmaker de koorden weder op.
Naart stond aan den put, naast den hoop uitgedolven aarde, met rottende
doodsbeenderen doorspekt. Hij hield de twee handen - met hangende armen gevouwen. Een zenuw trilde nu en dan op zijn bruin gelaat; een kleine schok doorliep
wel eens zijn schouders.
Hij had een rood halsdoekje aan, zeker nog door Trezeken gebreid.
Methildeken stond naast hem. Hulpeloos hield het - op den oneffen bodem - met
knijpende vingertjes den naad van Naart's broek bij de knie vast.
Het scheen volstrekt niet te begrijpen, wat er omging nog niet tot jaren van verstand
gekomen.
Maar.... welk een armzalig schepseltje was dat van zijn grootvader zoo hoog
geprezen kind, een echte voorstelling van wat klierziekte en slecht gestel vermogen:
het hoofd groot, het aangezicht opgeblazen; groenachtig liet het denken aan de
vruchtballen op de verdorrende aardappelgroezen op 't einde van het zomertij. Een
paarse vlek in 't midden zijner wangen deed dienst als blos. Het had een dik buikje
en dunne, kromme beentjes.
Ook als de Derde-Heer beval: ‘Paternoster’ en elk - wij ook - op de zoden knielden,
- wilde Methildeken met plichtsbesef dat nadoen, maar de beentjes draaiden onder
hem en het vlokte achterwaarts heel zachtjes neder op den grond....
Het kind overleefde de moeder niet lang en Naart was in het vervolg volkomen
van familie beroofd.
Hij klaagde niet.
Hij klaagde nooit.
‘'t Is een schoon engelken in den hemel, Onze Lieve Heer moet zijn getal hebben,
het was te begaafd; zulke kinderen kunnen niet blijven leven,’ zei Naart als troost,
met stotterende stem.
Heel alleen bleef hij in zijn huis wonen.
Hij nam zijn maaltijden bij ons, zooals hij altijd had gedaan.
Des morgens kreeg hij koffie met melk, twee tarwe-boterhammen, roggebrood
naar hartelust en smout volgens believen.
Om tien uur werd hem een grooten borrel jenever gedragen, in den tuin.
's Middags bij den maaltijd een flesch bier, waarvan hij de helft
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voor den achternoen overliet. Om vier uur opnieuw koffie met boterhammen, s'avonds
spek met brood.
Om twaalf uur bestond het eten uit aardappelen, vleesch of boonen of groote
erwten; maar er kwamen een paar dagen in de week waarop Sieska, die 't bereidde,
het heusch veel te bont maakte: al de overschotten werden zorgvuldig bewaard, in
een grooten tas, met water en zout als hutsepot gekookt.
Naart at alleen aan een tafeltje, in 't zoogenaamd bakkerijtje, een achterkeukentje.
Met hem wilde ze, als zijnde te keurig, niet aanzitten.
In dien kwansel was er niets ongezonds, ook niet eenmaal onfrisch; maar het belette
niet, dat zulk een zonderlinge samenstelling een rare kleur had en soms een
eigenaardigen reuk verspreidde van uit de keuken, een reuk, die met rozen- of
heliotropen-geur volstrekt geen gemeenschap had.
Het duurde jaren eer mijn en ons aller aandacht op het, wellicht onbillijke van die
handelwijze, het voorzeker onsmakelijke van een dergelijk gerecht, gevestigd werd.
Maar eindelijk gebeurde het toch.
Mijn zuster Rosalie en ik gingen eens kijken aan de kachel, hieven het potdeksel
op en zagen benevens stukken vleesch, smullen, aardappelen en iets dat op groenten
geleek, een wrong wit van ei, een klomp ‘aberdaan’ (gezouten visch) met het vel
nog er aan en de graten erin; een hanekam en een driehoekig stuk appeltaart, alles
in ik weet niet welk sap dooreen koken en brobbelen.
Het was heel slecht van ons, voorzeker, maar wij lachten luid en lang, zooals ik
mij niet herinner ooit te hebben gelachen....
Toen volgde terugkeer, zelfonderzoek.
Neen, dat mocht niet en wij onderhoorden Sieska. Maakten opmerkingen.
‘Naart,’ zei ze, ‘is een slikker, zooals er geen meer bestaan op de wereld. Hij heeft
tweemaal zooveel noodig als een gewone daghuurman. Bij geen enkelen boer zou
hij voor zijn gulzigheid werk vinden, of hij zou er ten minste niet in den kost
aangenomen worden. Het is allemaal zuiver en lekker op zich zelf wat hij krijgt, en
vergeet niet, dat het gezond is, wat in een gezond lichaam gaat.’
Ten deele overtuigd, hadden wij toch geen vrede met hare beweringen, wij gingen
bij Naart op 't land waar hij spitte.
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‘Naart, spreek eens rechtuit, moogt ge dat eten, dat Sieska maakt, als het zoo al
dooreen gekookt is?’
Hij beefde ietwat aan het preludium, meenend dat er een hem ongunstig onderzoek
op touw werd gezet, hij die nooit nog was berispt geweest.
Hij nam de pruim uit den mond, wierp ze weg, nog niet gansch gerustgesteld,
vroeg hij:
‘Hoe meent ge dat? Waarom vraagt ge mij dat?’
‘Omdat wij twijfelen of iets zulks wel lekker is.’
‘Ja,’ zei hij, na een kleine aarzeling, ‘dat ik liever een stuk hesp (ham) krijg, is
zeker; dat ik ook liever bolli (gekookt rundvleesch) met wortels eet, is ook waar;
maar in die potten steekt nog meer voedsel, ik ben overigens niet vies, en verschil
van spijze is nieuwe appetijt, zegt het spreekwoord.’
Hiermede waren wij gerustgesteld.
Als Naart geen bezigheid aan de hagen, den moestuin of ergens iets anders meer
vond, voerde hij zand op de tuinwegen. De grond was zwaar, wat kleiachtig, die
menging bleek er gunstig voor te wezen.
Het was een wonder, dat ze schier onmiddellijk plaats greep: de laag mocht twee
dwarse vingers dik er op liggen, er kwam een regendag, het zand had zich korts
daarna opgelost of, beter gezegd, broederlijk vereenigd met de aarde en het eenige,
wat er bespeurbaar van overbleef, was een lichte kleur, verbleeking van den bodem.
Dat zand haalde Naart in de nabijheid van de opstapelingen - aan duinen gelijk uit de nieuwe vaart gedolven, die van Deinze naar Schipdonck loopt.
Dezelfde toestand duurde jaren op jaren aldus.
Naart was er toe gekomen alles als het zijne te beschouwen: de meegebrachte korf
was hem zeer nuttig daarbij: hij droeg ajuin, boonen, erwten, rapen, prei, ook wel
een stuk spek of een kant brood mede naar huis. Alles in bescheiden evenredigheden
echter.
Men look de oogen dicht.
Dat diende voor den zondag.
Onkosten had hij schier niet meer.
Zijn kleine huispacht werd van 't werkloon afgehouden, oude kleederen kreeg hij
ondertusschen van 't een of ander familielid.
Naart had geld vergaard:
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‘Een muink zitten,’ zei de eene.
‘Naart is een ponker,’ verklaarde de andere gebuur.
‘Ik wenschte wel, dat hij mijn vader of mijn suiker-onkel ware,’ spraken de
begeerige werkmeisjes van het Spriete ondereen.
Naart loochende 't niet:
‘Een appelken tegen den dorst,’ hij hoorde er over met welgevallen.
‘Ge moet dat geld geld doen winnen,’ raadde ik hem eens.
Hij scheen niet zeer geneigd daartoe, doch uitte zich niet rechtstreeks.
Ik raadpleegde een wisselaar:
‘De effekten moeten alle waarborg opleveren, 't is de spaarpot van een werkman;
hij heeft er heel zijn leven voor gezwoegd,’ waarschuwde ik.
‘Prins-Hendrik,’ zei hij, ‘volkomen zonder gevaar.’
Ik sprak er met den belanghebbende nogmaals over:
‘Toe, Naart, wees wijs, doe als alle menschen, plaats uw geld, het zal kroos
opbrengen.’
‘Niet bij,’ zei Naart, ‘ik houd duimken in de hand, men heeft hooger bergen zien
dalen; het is gevaarlijk al de eiers in éen mande leggen, neen, neen.’
Daarmede was het uit.
Geen vier weken later daalden de Prins-Hendrikfonds tot schier op niets, of de
maatschappij werd failliet verklaard, ik kan het niet juist meer zeggen.
Ik griezel nog, ijskoud, bij de gedachte aan de ramp, waaraan hij ontsnapte!
Hij alles kwijt!....
Waar zou ik, jong meisje, mij het geld hebben verschaft ter vergoeding van zijn
verlies!....
Naart verzwakte zichtbaar, zeiden de logés, die hem van vroeger kenden.
Wij merkten 't niet.
Wij loochenden het, heel ontevreden. Het was ons als een stoot naar 't graf, dien
men het geven wilde.
En eerst nu, dat ik hem mij voorstel, zooals hij in de laatste tijden was, zie ik hem
trager met zijn wap-wap-stap vertrekken, scheef geworden aan den eenen schouder
ietwat, meer gebogen, de felle oogjes zonder glans, het kleine neusje bleek getipt.
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Op een regenachtigen zomermorgen verscheen hij niet op zijn werk.
‘Het slecht weder zal hem misschien beginnen af te houden, vrees voor verkoudheid
of rhumatisme, Naart wordt zoo oud.... anders gaf hij zich nooit toe.’
Een paar uren later belde er een gebuur van hem met groote emphasis meldend,
dat Naart in den nacht iets gekregen had en op zijn uiterste lag.
Wij schrokken zeer.
De man vertelde, dat de hutbewoners, die buiten zaten 's avonds te voren, toen hij
aankwam, getroffen waren geweest ‘door zijn slecht uithangbord’, bedoelend zijn
gelaat.
‘Naart, jongen, gaat het niet dan?’ had een hunner gevraagd.
‘Neen 't, het gaat niet,’ had hij enkel geantwoord en meer was er niet uit te krijgen
geweest.
Desnachts had hij - de gebuur - een ‘ramulte’ gehoord in Naart's huis; de voordeur,
die openging; een stap naar buiten, trekken aan de pomp op 't hof en hij was opgestaan,
was gaan kijken: Naart lag in 't gras, met den drinkkom nevens hem; hij had erge
krampen.
Heel het Spriete was in rep en roer geweest.
‘Een lichtmiskaars, een lichtmiskaars, wie heeft er eene?’ had het wijf van den
smid, die van over de straat was komen geloopen, uitgeroepen. ‘Hij gaat sterven, hij
ligt al in zijn vonnis!’
En haar man was vliegens om pastoor en koster geijld.
Naart had al zijn rechten, tot de Heilige Olie toe ontvangen.
Daarmee vertrok de verslaggever.
Wij konden niet vlug genoeg gereed zijn, mijn zuster Rosalie en ik, wij spoedden
ons naar den Leeuw, door wind en regen, onder klapperende boomgeruischen, door
de modder heen.
Wij zagen geen mensch op Sprietkasteel.
Naart's deur stond half open.
Wij traden binnen, schoorvoetend:
‘Indien hij eens dood ware!’ Ik griezel nog bij het heropwekken van dat
aarzelings-gevoel.
Een gerucht ontstond, een verfrommelingsgerucht van lakens onder 't behangsel
in het bed.
Reeds ten deele van onzen angst hersteld, kwamen wij tot bij de sponde.
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Naart had zich rechtgeschoten: hij zag er heelemaal opgeknapt uit, hij lachte ons aan:
‘Alles goed,’ zei hij.
Dat was een echt geluk!
‘En zoo plotseling ziek, en zoo gauw beter?’
‘Hoort,’ hernam hij, ‘t zijn allemaal beslagmakers, 't is die “bagoasje” van dat wijf
uit de smis vooral. Wat moest ze om den pastoor zenden, mij doen berechten? Ik had
anders niets dan dat mijn avondeten mij slecht bevallen was, een overlaste maag, die
boonen hadden mij te wel gesmaakt, daar zie,’ bekende hij, ‘morgen of overmorgen
kom ik naar mijn werk. Vandaag ben ik weder te been.’
Een slag hing op den muur binnen zijn handenbereik. Tergend ging het slinger
heen en weer: ‘Naart, hindert dat u niet?’
‘Neen, als 't bij toeval stilstaat, word ik wakker. Bij donkeren voel ik aan de wijzers,
hoe laat het is.’
En hij hield woord. Hij keerde dra terug. En toch scheen het gebeurde hem meer
te hebben aangegrepen dan hij eerst zelf vermoedde:
‘Alleen is toch alleen,’ klaagde hij eens aan Sieska.
‘Een mensch zou alzoo creveeren, voordat er hulp opdaagt. Alleen is toch alleen,’
herhaalde hij.
Zijn kracht scheen een ergen stoot te hebben gekregen en, toen met Allerheiligen
de halve-jaarpacht van zijn huis van 't werkloon ditmaal niet meer was afgehouden,
zei hij zijn dienst op:
‘Nog een winter door sneeuw en “slegge” neen, ik kan niet meer,’ verklaarde hij.
‘Ge moet u op iemand anders voorzien; het zal mij wel pakken hier niet te blijven,
dat weet ik, maar 'k ben af.... af,’ en zijn stem verkropte.
‘Naart, ge moet ons een gedenkenis laten, uw spade, waar ge zoo lang en veel mee
hebt in den grond gewroet.’
Hij kreeg een nieuwe in de plaats:
‘Ge hebt er toch nog eene noodig voor uw eigen beetje land.’
Omstreeks Kerstdag bereikte een onverwacht nieuws ons oor. Naart ging hertrouwen!
‘Zou dat wel waar wezen?’
Geen een die het gelooven kon.
En toch was het zoo.
Hij trouwde met de zuster van den vischleurder, een weduwe, die

Groot Nederland. Jaargang 20

56
bij haar broeder inwoonde. Zij had een zoon, in het begin der twintig.
Naart was over de zeventig.
Sieska had geen vrede met het geval.
‘Kaatje,’ zei ze, ‘Kaatje, dat vischwijf! Het grootste serpent van heel de parochie.
Alzoo een venijnig ding, wat zal die arme sul nog aan zijn oogen vegen!’
Wij kenden de vrouw van aanzien, en indien de aantrekkingswet der contrasten
inderdaad bestaat, zoo deed ze hier haar recht gelden:
Kaatje had den langsten, scherpsten neus, die ooit een mager gelaat heeft ontsierd.
Heel haar uitgemergelde persoon deed aan een drogen stokvisch denken. Zoo
ongekunsteld en effenaf als Naart zich voordeed, zoo vleierig en onnatuurlijk beleefd
was Kaatje.
‘Het is om iemand te hebben, die voor mij zorgt in mijn ouden dag,’ had Naart
gezegd.
‘Het is uit compassie voor dien duts,’ loog zij.
Kaatje had een groote hoedanigheid, zij was, wat men noemt parelnet.
De zoon stelde zich als schoenmaker op Sprietkasteel, en het kwam aan 't licht,
dat Kaatje schulden had.
Met het geld van Naart werden ze betaald.
Maar te Mei vond de zoon ook, dat de wijk van 't Leeuwken slecht gelegen was
voor de klandisie, en alle drie trokken ze naar het verder gelegen dorp Hansbeke,
waar een schoenwinkel werd geopend.
De zoon trouwde bij zijn ouders in.
Hartroerende verhalen bereikten ons brokswijze over het lot van Naart: hij werd
verdrukt door alle drie, zat op zijn ouden dag ‘vergoord in de kleine jongens!....’
Lang hield hij het niet uit echter.
Hij was al een heelen tijd dood, voordat wij het wisten.
Telkens - zelden - ik te Hansbeke in auto voorbijrijd aan het kerkhof met de vele
kruiskens, denk ik dat Naart daar ligt, de brave Naart; vraag ik mij af, waar de plek
van zijn graf wel zou wezen, door niets aangeduid....
Arme zwoeger, speelbal van het noodlot!....
Zijn spade is nog in mijn bezit: kort en scheef afgesleten. Zij doet mij denken aan
vervlogen tijd, aan onbekende, in stille nederigheid vervlogen menschenlevens....
VIRGINIE LOVELING.
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Doden met verlof.
Roman (Vervolg).
Langzaam schoot de tijd naar het proces tegen de volkskommissarissen en -leiders
op. In dezelfde week dat Delaval heimelik Marti's antwoord aan Gertrud Faucherre
overbracht, kreeg Marti in zijn cel bezoek van den hem toegevoegden verdediger.
Het was een net, bleek heertje, dat uit al de oorlogsjaren nog zijn behoorlike
kostuums had weten te redden; hij droeg ten minste een zo keurig aangemeten
donkerbruin pak als slechts weinigen in dien tijd. Zijn vage, ietwat waterige ogen
achter de grote celluloid bril keken Marti terloops even aan, om dan weer weg te
zwemmen naar de ijzeren krib, het koekoeksraam of de zwaarbegrendelde deur van
cel 253. Soms zette hij de perkamentachtige, stijve bril af en verving hem door een
gouden lorgnet, waarmee zijn bleek-gladde neus dan telkens weer ruzie maakte. Op
een borstelig onbestemdblond snorretje na, was zijn gezicht gladgeschoren.
Hij scheen half op de hoogte te zijn van Marti's poging in het universiteitsgebouw
om het ergste voor de gijzelaars te voorkomen. Hij beijverde zich altans om het
onderhoud dien kant op te sturen en Marti kreeg den indruk dat hij dit feit wilde
uitbuiten bij zijn verdediging, een plan dat Marti van begin af aan tegenstond.
Hij had in zijn journalistentijd genoeg rechtszaken bijgewoond, om die trucs en
handigheden der advokaten en rechters te kennen, en hij voelde er niets voor, door
een der leden van dit gilde te worden meegenomen in den mallemolen der
rechtsgeleerde intriges.
Zodra hij dan ook bemerkt had, dat het Mr. Schneevoigt er om te doen was de
braafheid van den beklaagde die hij te verdedigen had, uit te spelen tegen de snoodheid
der andere beschuldigden, werd Marti meer en meer terughoudend, vertelde niet veel
meer dan hij kwijt wilde wezen, en nam zich voor van Mr. Schneevoigt's goed-
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gemeende en met opgeprikten nadruk uitgesproken raadgevingen zoveel of zo weinig
gebruik maken, als latere overdenking hem zou toestaan; de raadgevingen sloten bij
Schneevoigt's verdedigingsplan aan en kwamen in hoofdzaak daarop neer, dat Marti
moest afzien van alle propagandistiese zelfverdediging voor de rechtbank. Zulke
revolutionaire redevoeringen bereikten en behaagden niemand; ze ontstemden de
leden van het gerechtshof hopeloos. Het zou zijn zaak meer kwaad dan goed doen.
Juist de simpatie van de rechters had hij zo nodig. Het was niet waar - zei Mr.
Schneevoigt - dat het toch bij voorbaat al een verloren zaak was. Simpatie en
meegevoel der rechters waren wel degelik te winnen. Die waren altijd te winnen,
zelfs in de ongunstigste omstandigheden. Die rechters zaten daar niet enkel als
verdedigers van klasse-belangen, - zo als sommigen zo graag beweerden. Die rechters
waren ook mensen. Het was natuurlik niet zo gemakkelik hen op je hand te krijgen,
en aan absolute vrijspraak viel, na al wat er gebeurd was, niet te denken; daar viel
niet aan te dènken. Maar het kon aflopen met een betrekkelik lichte straf; tien jaren,
acht jaren.... tja, dat waren nog lichte straffen in dit geval.
Hij wist niet of Marti aan een grote redevoering gedacht had? Als hij zich niet
vergiste, bezat Marti zulk een schettertalent slechts in geringe mate? Bovendien
achtte Mr. Schneevoigt hem te verstandig om alle kansen te zetten op d i e valse
kaart.
Met een vriendeliken handdruk en een juridiese bedenking tegen de kortheid en
de voorzichtigheid van de dagvaarding, nam het advokaatje afscheid. Zijn ogen
zwommen daarbij even in de richting van Heinrich Marti, zijn hoffelike glimlach
onder het borstelsnorretje liet een met goud gevulde hoektand zien, hij schoof de
perkamenten bril recht op de bleke neus, en knoopte de astrakan-gekraagde overjas
dicht. Buiten vroor het een beetje, - verzekerde hij nog.
In den loop van hun gesprek had Marti nog gehoord, dat de toon der dagbladen
bij het naderen van het grote proces heftiger en heftiger werd. De pers verhoogde
haar ijver zodra de datum van het proces vastgesteld en de dagvaarding bekend
gemaakt was: het dageliks hoofdartikel der drie grote Sinzheimer bladen was òf aan
het hoogverraad en de gruweldaden der volkskommissarissen gewijd, òf het bevatte
openlike en bedekte toespelingen op hun persoonlik leven. Voor den moord op de
adellike gijzelaars werden zij verantwoordelik gesteld, bizonderheden omtrent
drinkgelagen van Alex Sturm, Schwarz,
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Marti met beruchte deernen - waarmee dan Thea Schumacher in éen adem genoemd
werd - deden opgeld. Die nachtelike orgiën zouden hebben plaats gehad in de
docentenkamer der universiteit, in restaurant Astoria, ten huize van Paul Brandt en
in andere nog geheimzinniger gelegenheden. Al wat maar pervers was en buitensporig
en walgelik werd uitgestrooid door de Hetze-pers; alles, ook het dolzinnigste of
stompzinnigste, vond graag geloof in de kringen der lezers, die deels onder het rode
régime te lijden hadden gehad, deels om persoon en goed doodsangsten hadden
uitgestaan en nu van de schrik niet beter en vlugger kon bekomen dan door op alle
manieren hun wraak te uiten op de vroegere machthebbers. De krantenlektuur hitste
hen voort, nog verder voort op dien weg; de krant vertelde hun hoe anderen hun
woede uitspuwden. Op onverklaarbare wijze had Lilienfeld zijn weg gevonden naar
éen der redaktiebureaus der grote dagbladen. De nieuwe regering bediende zich
blijkbaar van dezen intrigant om alle mogelike partikuliere en intieme gebeurtenissen
die zich onder de volksleiders en volkskommissarissen hadden afgespeeld in kleine
dagbladberichtjes op te blazen, ze kleurig voor te stellen en op deze manier stemming
te maken tegen de beklaagden in het naderende proces. De beloning die Lilienfeld
hiervoor ontving was niet zo gering; hoewel hij vooraanstaande figuur in de
Rantzaudagen was geweest, werd hij voortdurend ontzien; geen haar werd hem
gekrenkt en de andere dagbladen durfden niet eens een campagne tegen hem te
beginnen.
Wie precies de beklaagden in het grote proces zouden zijn, was Heinrich Marti
ook pas in de laatste dagen door de pers te weten gekomen: Gsell, Vohsen, Alex
Sturm van de volkskommissarissen. Trautwein, Heinrich Marti, Meierhofer, Felix
Schäfel, Gertrud Faucherre, Gabrilowitsch en nog tien anderen, meest gewezen
aanvoerders in het rode leger of bestuursleden van arbeidersraden zouden dan tevens
terecht staan. De beschuldiging tegen de meesten luidde: hoogverraad; bij sommigen
waren er verzwarende omstandigheden gezocht en gevonden, terwijl anderen nog
afzonderlik gedagvaard waren wegens moord, poging tot moord en andere misdaden
van lagere orde.
Ook Forster en Paul Brandt waren van gewone misdaden beschuldigd. De nieuwe
regering meende door beschuldiging van gewone misdaad met meer klem en meer
succes bij het Zwitserse gouvernement op hun uitlevering te kunnen aandringen. Er
was
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alle kans dat deze rechtskundige kunstgreep gelukken zou.
Werner Seydl, Hellmuth, Thea Schumacher, Schwarz en verschillende anderen
waren onvindbaar. Ze hadden bijtijds de wijk genomen naar het Oosten, - zei men
in Sinzheim.
Marti was begonnen zijn schriftelike verdediging op te stellen. Aan Mr. Schneevoigt
en diens goeden raad dacht hij daarbij maar zelden. Als de advokaat hem vroeg of
hij een redevoering voorbereidde, zou hij ontkennend antwoorden. Van verder overleg
met dezen man wilde hij niet weten. Hij zag geen kans Schneevoigt te laten spreken
zo als hij voelde dat er gesproken moest worden, en verwierp ten enemale het
denkbeeld, zijn eigen heldere aanklacht tegen de oude wereld te laten vertroebelen
door de raadgevingen van één die met hart en ziel nog aan deze oude vormen en
gedachten hing.
Zo moesten zij dan maar langs-elkaar-héen redevoeren, - dacht Marti met zachte
ironie. Es was niets aan te doen.
Hoe meer zijn verdediging vorderde, des te sterker steigerde de werklust in hem.
Hij deed zijn best alles zo eenvoudig mogelik uit te zeggen. Ieder simpele van geest
moest het kunnen begrijpen. Het werd hem een vreugd aan dit dokument te werken,
al wat op zelfbeklag geleek in te schrappen, en de indruk van het woord te versterken:
niet door de sleurfrazes van de propaganda, maar door een ontroerde laatste groet
aan allen die in Sinzheim hun werk, hun plicht hadden gedaan.
Den derden dag die hij aan het opstellen van deze rede gaf, werden op een
onverwacht tijdstip, de grendels der celdeur losgeschoven. Sleutel knerpte in het slot.
Marti dacht aan het boertje; die was de laatste dagen weer geregeld zijn cipier geweest.
Of zou het Mr. Schneevoigt zijn?
Doch binnen kwam Mario Delaval, die met een vuile opmerking over Marti's
vriendschap voor vrouwen hem een roomkleurig briefje overhandigde om toen,
zuur-zoet glimlachend, weer te verdwijnen. Het gerinkel van de zware sleutelbos in
het portaal verstilde. Marti bekeek het adres. Gertrud Faucherre? Neen, het was haar
hand niet. Toch was het hem als kènde hij het vrouwenhandschrift van het adres op
die langwerpige, crême-kleurige envelop. Hij brak snel open en las:
Het zou niet voorzichtig zijn U helemaal te vertellen, hoe ik het maniertje gevonden
heb om u dit briefje te sturen. Ook zal ik niet veel zeggen over mijn huwelik, over
mijn verhuizing naar Sinzheim,
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etc... U moet maar tevreden zijn met het korte berichtje, dat ik in den Haag getrouwd
ben met een heel bekenden Sinzheimer kunstverzamelaar, wiens naam u natuurlik
wel eens hebt horen noemen: Arpad Hengler-Steffensburg. Wij wonen hier sinds
vier weken in een groot pension aan den Schottenring. Mijn man heeft gelukkig al
zijn schilderijen en kunstschatten ongeschonden teruggevonden, en het huis waar hij
vroeger woonde, wordt tans nieuw voor ons beidjes ingericht.
Met heel veel moeite heb ik van hem gedaan gekregen u een briefje te mogen
schrijven. U moet hem dat niet kwalik nemen en u mag daar volstrekt niet iets
onaardigs van hem inzien. Maar op 't ogenblik is de geest onder de mensen hier in
Sinzheim zó verbitterd tegen die vroegere radenregering en is er aan alle kanten zo'n
haat tegen Seydl, Sturm en zulke lui, dat het werkelik gevaarlik is iets te laten blijken,
dat uitgelegd kon worden als simpatie. Nu, simpatiseren doen wij dan ook volstrekt
niet met uw vrienden: noch mijn man noch ik. Daarvoor hebben zij veel te liederlik
in ons goede Sinzheim huisgehouden; zij hebben veel te veel mensen ongelukkig en
rampzalig gemaakt door hun dwaze teoriën. Om van die afschuwelike gijzelaarsmoord
nog maar te zwijgen!
Maar.... misschien komt het doordat wij de revolutiedagen zelf niet in Sinzheim
hebben meegemaakt, misschien komt het ook wel omdat artiesten - mijn man is ook
beeldhouwer! - een beetje vooruitstrevender denken dan gewone mensen,.... in elk
geval: we wilden graag wat voor u doen. Vooral omdat wij heel goed begrijpen dat
u eigenlik door uw idealisme gedreven naar Sinzheim bent gekomen en ten slotte
pas te laat hebt ontdekt, dat u met een bende bangsats en moordenaars te doen had.
De teleurstellingen die u hier gehad hebt, voel ik echt met u mee. Forster was nog
de meest fatsoenlike van allemaal. Maar mijn man zegt, dat het hem wel net zo gegaan
zal zijn als u: hij moest mee met het canaille en kon ten slotte onmogelik meer terug.
Hoe treurig toch.
Het is jammer dat u en andere goede, simpatieke idealisten zich hebt
gekompromitteerd door u in te laten met een avontuurlike jodenjongen als die Alex
Sturm (mijn man kent dat heertje van zijn jeugd af) en met schreeuwers als Seydl en
hoe ze allemaal heten. Maar dat is nu eenmaal zo. U zult het misschien wel helemaal
met ons eens zijn achteraf.
Ondanks alles moeten wij, uw vroegere vrienden, wat voor u
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doen. En dat voelde ik nog heviger, toen ik verleden week een brief kreeg van.... ja,
raadt u eens van wien? U raadt het nooit, en daarom moet ik het u wel zeggen: van
Lankhout, uw besten sobat uit Indië. Hij is op 't ogenblik over en woont in den Haag,
Laan van Meerdervoort 464. Hij schreef een heel aardige brief (wij hadden elkander
twee jaar geleden eens ontmoet op een bal bij Resident de Stuers in Bandoeng) en
of het nu werkelik niet mogelik zou zijn uw lot te verzachten. ‘Beter gevangeniskost
en dergelike kleine veraangenamingen,’ schrijft hij - ‘zijn niet genoeg. Ik verzoek u
dringend al het mogelike te doen om mijn vriend Heinrich Marti behulpzaam te zijn.
Het zou ontzettend zijn, wanneer hij het slachtoffer werd van zijn eerlike principes,
ook al is hij helaas in extremisties vaarwater geraakt.’
Ik hoop dat dit briefje u bereikt. U zult eruit zien, dat er ook onder die zogenaamde
bourgeois nog wel mensen zijn die u een goed hart toedragen.
En het aangenaamste van alles is: mijn man en ik kùnnen wellicht wat voor u doen.
In het Gerechtshof hebben rechters zitting die oude klubgenoten, studievrienden van
mijn man zijn. Door die persoonlike relaties valt wel iets voor u te bereiken, misschien
meer dan wij denken. Het ergste kan op die manier denkelik voorkomen worden.
Ook kent mijn man enkele journalisten (Sinzheimer Post, Menschheit) die erom
denken willen, hun aanval niet persoonlik tegen u te richten. Dezer dagen is de
journalist L. (die zelf een tijdlang onder het Rantzau-bewind de ‘Blitz’ redigeerde!)
een heftige serie artikelen in ‘der neue Tag’ begonnen; hij behandelt de beklaagden
stuk voor stuk in een hoofdartikel en haalt alle oude schandaaltjes van Hellmuth en
Thea Schumacher enz. enz., op. 't Is natuurlik echte schandaaljournalistiek, maar
toch wel typies om eens te lezen, vooral als je er boven staat zo als wij, en om zijn
morele verontwaardiging wat lachen kunt.
U bent nog niet aan de beurt geweest. Maar mijn man zegt, dat wij er heel goed
voor kunnen zorgen, dat u overgeslagen wordt. Hij is bereid er met Ludwig Simmel,
den eigenaar van ‘der neue Tag’ over te gaan spreken.
Maar vóór mijn man en ik de nodige stappen doen, zouden wij wel graag eerst
zekerheid hebben, dat u voor het Gerechtshof verklaringen aflegt die met onze
voorspraak kloppen. Wij zijn samen, mijn man en ik, eergisteren naar Mr. Schneevoigt
geweest, om hem over die kwestie te spreken. U hebt het met hem als verdediger
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goed getroffen! Op ons maakte hij ten minste den indruk van een beschaafd en
fatsoenlik mens. (Fatsoenlik natuurlik niet in de kleinburgerlike betekenis; meer:
honnête). Hij heeft ons gezegd, dat hij den indruk had, dat u geen dingen voor het
Gerechtshof zou zeggen die uw zaak en zijn taak als verdediger moeiliker zouden
maken. Maar hij hoopte u er toe te krijgen, geheel van het woord af te zien, als er na
het pleidooi gevraagd werd, of de beklaagde nog iets te zeggen had. Uw toezegging
had hij nog niet, maar hij geloofde zeker, dat u dit wel beloven zoudt. En daarom
kom ik u nu om deze belofte vragen. De tijd voor revolutionair optreden is op 't
ogenblik helemaal voorbij. Met een schetterende redevoering zoudt u heel Sinzheim
tegen u innemen, terwijl u juist (met Gertrud Faucherre) er éen bent, die nog het
minst aan de haat en verachting van het publiek ten prooi zijn. Sommigen beschouwen
u zelfs geheel en al als slachtoffer.
Ik hoop nu maar dat ‘de post’ zó zal funktioneren, dat ik gauw antwoord van u
heb. Vooral om die Hetze van L. tegen ieder der beklaagden apart, zou ik graag vóór
a.s. Zaterdag een antwoord van u hebben. Tida bissa?
Nog dikwels denk ik terug aan onze lange gesprekken op de Indiese boot, toen
wij onder de heerlike sterrennachten op het hoge sloependek over uw mooie idealen
en toekomstdromen spraken. Jammer dat het leven je weer zo ver weg haalt van
elkaar.
Met ons beider hartelike groet:
Françoise Hengler Steffensburg-Sixma.
Marti vouwde den brief dicht. Zijn hart klopte sneller. Een teken van buiten. Een
teken van leven, van meeleven met hem daar in die strakdode cel. Wat Françoise
schreef, hoe zij schreef, - wat kon het hem schelen. Daar was iemand daarbuiten die
aan hem dacht, niet in haat aan hem dacht.
Gevaar voor zichzelf en voor de haren had haar niet afgeschrikt van het schrijven
van dezen brief. Want het wàs zo: het wàs gevaarlik aan de beklaagden te schrijven
in dezen tijd. Driest stak de reaktie den kop op. Wie niet met haar was, was tegen
haar. En wie tegen haar was, wie openlik of heimelik in verbinding stond met de
voormannen uit den Rantzau-tijd, - die wist de wraak der nieuwe regering wel te
vinden.
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Er hoorde werkelik enigen moed toe hem te schrijven. Er hoorde moed toe, zijn
voorspraak te wezen bij rechters of journalisten of andere nieuwe Sinzheimer
machthebbers. Zou Françoise toch meer geweest zijn dan het vlug-begrijpende,
nieuwsgierige flirt-meisje van de mailboot?
Misschien had hij Françoise verkeerd begrepen en had zij onbewust verlangd dat
hij iets van haar maken zou. Hij had dan geen afscheid van haar moeten nemen, hij
had haar moeten volgen naar den Haag, zonder te vragen of de wereld zijn krachten
nodig had.
‘Jammer dat het leven je weer zo ver weghaalt van elkaar.’ Daar lag iets van spijt
in, misschien wel een kleine wijzing: was bij me gebleven. Maar haar
gevoelsversnippering, die hij ervaren had bij hun laatste gesprek in den
schouwburgfoyer, had hem afgeschrikt. Dat was het laatste geweest: lauw water op
wat er in hem te smeulen lag.
Zo sloop het stille heimwee -, door Gertrud Faucherre's stralende roep door de
stilte verbannen en verjaagd, - weer zacht in Heinrich Marti op. Dit telkens weer
aankruipende verlangen deed hem Françoise en haar hulp zien in het mildste licht:
hij zag niet haar afkeer van al wat hem goed en dierbaar was. Van den geest waarin
Françoise's brief was geschreven, had hij gretigst dat deel in zich opgenomen,
waarvoor de meest verborgen poort van zijn eigen wezen open stond.
Er schuchterde nader en nader: een bereid-zijn tot zoeten dank en een aanvaarding
van àl wat het crême-kleurige postvelletje hem bracht. Pas toen de woorden zèlf
fluisterend door hem werden uitgesproken....: Doen; aannemen; aanvaarden, - schokte
hij even terug.
Haar hulp aanvaarden? Neen, - en toch.... toch: zou het misschien kunnen....? Als
hij op die manier weer spoedig vrij kwam, zou hij hier of elders zoveel te eerder weer
het grote werk kunnen opnemen. Was dat niet hetzelfde als tijdig vluchten? En tijdig
vluchten - zo spande hij strakker de koorden van zijn logika - was geen lafheid. Dat
had Gertrud Faucherre hem geschreven. En dat voelde hij eender.
Maar waarom had hij dat dan niet gedaan? Waarom was hij niet gevlucht toen het
nog tijd was?
Ach! Wat dwaze vragen en domme strikvragen! Omdat hij niet gekund had
natuurlik. Weer vlamde verbittering in het donker van zijn hoofd: Omdat eigen
vrienden en makkers hem in den steek

Groot Nederland. Jaargang 20

65
lieten, hem als verrader in de cel wierpen en later hem als een oud meubel hadden
vergeten, - dáárom had hij niet kunnen vluchten.
Weer brandde de oude wond.
Maar de gelofte na den brief van Gertrud aan zich zelf afgelegd, schoof die warsige
opwellingen opzij. Hij richtte de spits van zijn denken nu weer op het punt van
uitgang: Françoise's hulp. Zou hij die aannemen? Zijn vrienden zouden begrijpen.
Met hen had hij te maken, hij had gedaan wat Gertrud Faucherre hem op zo
warmaandringenden toon had gevraagd: hij was één gebleven met den stroom der
hoogwillende gedachten daarbuiten. Zelfs in den geest had hij met zijn medestanders
niet gebroken!
Zij zouden begrijpen. Zij zouden zeggen: ‘Sommige strijders van Sinzheim zijn
onherroepelik verloren. Zij zullen vallen als helden. Hun laatste woord: een vloek
naar de overwinnaars. Anderen, zo als Marti, zien kans hun huid te redden er af te
komen. Hun eigen heil valt dan samen met het heil van ons allen; want hoe eer zij
weer vrij zijn, des te eerder zetten die weer hun schouders onder het werk. Het was
Heinrich Marti's plicht zich stil te houden tijdens zijn proces.’
Zeker, dat was zo. Maar.... zij dan, Gertrud Faucherre? Waarom was zij niet bijtijds
gevlucht?
Hij stond op, liep naar de ijzeren krib, wroette met de hand binnen in de stroozak,
tussen het knetterende stroo, waar hij haar brief placht te verbergen.
Zij had niet bijtijds de wijk genomen. Zou hij dan wèl hulp als deze van Françoise
aangenomen hebben?
Weer sprong Marti op, stapte de cel op en neer, gelijk zo vaak wanneer de stroom
der gedachten heftiger zijn wezen doorwoelde. Maar dat kon hij haar immers vragen!
Een briefje door Delaval, waarin hij haar Françoise's hartelikheid vertelde; hij kon
Françoise's brief erbij insluiten en Gertrud vragen, of zij die hulp aanvaarden zou.
Wat zij hem aanraadde: aanpakken of afwijzen.
Hij glimlachte even, denkend aan Lankhout wiens naam in haar brief werd
genoemd, en aan zo vele anderen. Zij zouden het onmanlik, dwaas noemen dat hij
daarover de raad van een vrouw nodig had.
't Was avend geworden. Even na het opwippen van het elektries
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gloeilicht in de cellen, hoorden de gevangenen de wind buiten opsteken: een eerste
windstoot, dra gevolgd door een twede, heviger vlaag die langzaam uitfloot langs
de ronde muren van het gevangenisgebouw. De wind groeide en groeide en gierde,
alsof het ronde gebouw een groot wiel in den nacht was, dat door de windzwieping
in fluitende beweging werd gedreven.
Heinrich Marti had potlood en papier gezocht. Volgens de voorschriften mocht
hij slechts twee brieven per week schrijven: met inkt, op gestempeld gevangenispapier.
Als er iemand door het observatiegat van de celdeur keek, kon het enkel Delaval
zijn; en die mocht zien dat hij schreef. Er was een kleine kans dat Delaval afgelost
was door het boertje. Maar dit moest hij erop wagen.
Hij tuurde naar de ijzeren lichtkooi rondom de elektriese peer, zoekend naar zijn
woorden. En toen hij ongeveer wist, hoe hij Gertrud schrijven zou, deed hij
onwillekeurig wat hij altijd deed: hij stelde zich voor, hoe zij zijn brief zou ontvangen
en lezen. Hij zag haar zitten in een cel als de zijne, vier hoog-opstaande grijswitte
muren, daartussen een cementen vloervak, vier stappen heen, vier terug. Zij ook zou
nu luisteren naar den wind die liep en snelde op hoge benen al gierend rondom het
eenzame gebouw.
Morgen, als het weer dag was, - nooit werd het in de gevangenis vol dag - zou in
de schemer van haar cel de vrouwelike cipier haar zijn brief toestoppen. Zij deed
hetzelfde eentonige, weinige gevangeniswerk dat er te doen viel. Zij keek bij het
luchten op de binnenplaats 's morgens om acht uur naar hetzelfde kleine brok blauw
of grijs daarboven, waar hij een uur later naar opzag: smalle reep die gevangenen
den hemel noemen.
Zij zou zijn briefje lezen, verwonderd wellicht. Hij zag het milde, toch zo kloeke
gezicht.... En meteen wist hij wat zij hem raden zou. Het was of een vonk van haar
doorlouterd denken hem plotseling door alle muren van de windomgierde gevangenis
heen, werd toegeseind: Zij zou uit persoonlik medegevoel met hem, zij zou uit
medelijden hem den raad geven: de hulp van Françoise en haar man maar te
aanvaarden. Zó zou het zijn. Un âme en peine, - had zij hem genoemd. Om hem, den
kleinen, den wankelaar te redden, zou zij, breed en goedhartig, hem antwoorden:
Neem jij 't maar aan, jongen.
De gedachte was hem ondragelik. Hij was zeven en twintig jaar, en geen
avontuurliken knaap die spijt had van een kampeertocht; hij mocht, hij wilde niet
zijn: de jongen, tegen wien in medelijden
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door een ouder mens gezegd wordt: Nu dan, omdat jij 't bent.... Je bent toch te zwak
om op je te nemen wat wij op ons nemen.
Telkens als hij nu aan de schone kans haar mening te horen dacht, zag hij daarop
kleven: de nare, onuitstaanbare vetvlek, dat zij om hem te sparen en te ontzien hem
een raad zou geven die zij niet meende. Maar, - lag dit wel in haar natuur? Was het
wel iets voor Gertrud Faucherre om het kleine lijfsbehoud van éen mens te stellen
boven de straling der jonge gedachte door deze dagen van donkeren terugval?
Hij wilde die vraag niet verder overwegen. De kàns bestond, dat zij haar persoonlik,
haast moederlik gevoel voor hem zou laten meespreken. Die kàns bestond, - dit was
genoeg. Dit was hem genoeg om van zijn hele pas-zo-verwelkomde voornemen af
te zien. Zijn besluit stond vast. Hij zou g e e n brief schrijven aan Gertrud Faucherre.
Met een stroeve trek op het blasse, gevangeniskleurige gezicht, voorhoofd-rimpels
onder het bruinkrullende haar, stond Heinrich Marti op, om papier en potlood weer
te verbergen.
't Was dan toch wáár wat Hellmuth en zovele anderen zouden gezegd hebben. 't
Was dan toch waar wat hem vroeger wel eens valse mannentrots had toegeschenen:
Zulke dingen vráag je niet aan een vrouw. Zij trekt onvermoede registers open en de
strenge klank van het instrument wordt vertroebeld.
Dien nacht kon Marti den slaap niet vatten. Als een ijzeren pantser omklemde zijn
gemarteld hoofd de zekerheid dat hijzelf, alleen hijzelf beslissen moest, of hij de
hulp van Françoise aannam. De windstoten tegen de muren van het gevangenisgebouw
hielden aan, soms kletterden regen en hagel als ladingen, geschoten uit een hels
geweer tegen de getraliede ruiten van de cellen. Fluitend liep de violente wind rondom
het ronde, het dolzinnig-ronde grauwstenen gebouw, dat daar eenzaam stond in den
nacht, in wéer en wind, bijkans aan den rand van de verloren hoofdstad.
Zo eenzaam stond ook hij. Alléén moest hij beslissen, zonder een bemoedigende,
bevriende lach, zonder handdruk, zonder de klank van een stem. Hij dacht aan zijn
makkers. Het was alsof een sterk woud lag neergeveld: enkele bomen stonden nog
overend, verlaten; zij hadden geen samenhang meer, ieder voor zich stond daar stil
en alleen te wachten op den slag van het uiterst ongeluk; ook hij was zulk een boom
in de late herfst.
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Eerst tegen den morgen, zonder zich te kunnen opwerken tot een besluit over
Françoise's brief, viel hij eindelik in slaap. Hij droomde van een groot grauw wiel,
dat horizontaal was opgesteld, ergens buiten op een groot veld in de schemering. Het
wiel wentelde nu langzaam, dan weer sneller net als een windmolen en bij sneller
aandrijving deed het een zacht gefluit horen. Hoe het wiel werd aangedreven was
niet te zien. Maar het was niet de wind die het deed, - dat was zeker; waarom dat zo
zeker was, wist Marti naderhand niet meer. Ineens zat in het midden van het
geweldig-wentelende rad een witte gestalte die de Dood was; maar niet helemaal.
Of Christus, maar ook weer niet helemaal. Hij schrok hevig van die verwerpelike
verschijning, met een schrik die trok tot in de vezelen van zijn gemoed, en wilde
zeggen tegen twee mensen die naast hem stonden, en die wel Schwarz en Thea
Schumacher leken: ‘Zien jullie dat? Grote God, zien jullie dat óók?’
Maar hij kon niet spreken; het was of zijn kaken tegen elkaar geklemd waren.
Toen werd hij wakker, het voorhoofd bezweet en voelde het ontwaken als genezing
na lange, angstige ziekte. Het was in zijn kamer wat lichter dan anders: de fluitende
wind had de koude, harde ijsschotswolken vaneen gejaagd en in vlokken verslagen
over den blauwen hemel; het kleine vak dat Marti ervan zag, leek een schoongeveegde
koepeling in het rille ochtendlicht van Februari.
Dien helen morgen dwaalde Heinrich Marti's denken rondom den brief van
Françoise. Hij betrapte er zichzelf op, dat hij binnen in zich een donkere toon hoorde
zodra hij dacht aan den eens gekozen weg, die ging over stronk en bonk - een lichten
toon bij 't zich indenken van Françoise's lokkende woorden. Hij wilde om half tien,
na het luchten der gevangenen, haar brief nog eens lezen.
Om negen uur gingen de cellen open, en allen werden naar de binnenplaats
gedreven, waar zij achter elkaar in een vale rij als soldaten moesten wandelen, om
de nodige lichaamsbeweging en frisse lucht te zoeken. Het hoorde tot de voorrechten
der politieke gevangenen dat zij afzonderlik gelucht worden. Maar ook aan deze
bepaling werd onder het nieuwe régime niet de hand gehouden. Marti moest mee
met alle anderen.
Het duurde tot den namiddag eer hij ertoe kwam, Françoise's brief nog eens over
te lezen. Het dagblad was gekomen, éen der schaarse openingen waardoor gebroken
licht viel van de buitenwereld
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in zijn Strammburg-cel. Hij las het helemaal, zo als altijd: van het hitsende
hoofdartikel - dat ditmaal Gertrud Faucherre's persoonlikheid aan flarden wilde
rafelen - af, tot de advertenties over huweliken, kwakzalverspillen en sensatiefilms.
Toen hoorde hij eensklaps kloppen; nog eens, en nog eens tegen de buis der centrale
verwarming.
‘Geen gevangenis of ze kloppen tegen de buizen,’ had Thea hem eens gezegd; en
met schampere bravour had zij erop laten volgen.:
‘En er is niets tegen te doen. Alles hebben de ploerten geprobeerd om 't te
onderdrukken. 't Helpt niet.’
Het kloppen tegen de buis: de manier waarop de cellulaire gevangenen met elkander
praten. Eén tik beduidde A; twee tikken B; drie was C, en zó het hele alfabet door.
Na een letter werd even gewacht. Na een woord wat langer.
Marti kende die taal niet toen hij in den Strammburg kwam. Hij kende het nog
niet goed. Maar hij leerde het, zo als iedere gevangene het leert: vanzelf. Uit verveling
had hij al weken lang geprobeerd het te ontcijferen. Ze tikten vlug; in het begin véel
te vlug voor hem om de letters en woorden te kunnen ontcijferen. Zij die al jaren in
de gevangenis zaten of er geregeld terug kwamen, hadden er een verbijsterende, een
stenografiese snelheid in gekregen. Enkelen hadden hun snelheid opgevoerd tot tien
woorden per minuut. Maar die spelden de woorden niet volledig, werkten met
afkortingen van woorden en met nuanceringen door hard-en-zacht-kloppen - dingen
die Marti niet kon volgen.
De tikkelende snelheid waarmee tegen de buis geklopt werd, maakte het tot een
jagend, enerverend geluid waaraan zich toch niemand kon onttrekken. Drie cellen
ver naar links en drie naar rechts kon Marti de dorre metalen stemmen nog goed
horen. Was er links éen begonnen tegen zijn naasten of zijn éen-verderen buurman,
en kwam er éen van rechts bij, dan maakte het Marti en de anderen wier cellen
daartussen lagen zó kapot, dat zij tussenbeiden kwamen en door kloppen tegen hun
eigen brok van de verwarmingsbuis ophouden eisten.
Dien morgen was de man twee cellen rechts van hem aan het woord. En zijn
buurman antwoordde kort, met driftige, haastige metaaltikken. Wat die laatste zei,
kon Marti niet verstaan; het tempo was te snel. De eerste had het over een inbraak
en tikte telkens
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bargoense woorden waarvan Marti de beteekenis niet kende. Maar omdat hij dit
tempo kon meemaken, moest hij telkens weer luisteren, ook al had hij tot zichzelf
al drie maal gezegd, dat het hem niet aanging.
Hoor: nu ging het over wat anders, over het tikken-zèlf. Nummer 257 was Maandag
door den gevangenbewaarder betrapt dat hij bij de verwarmingsbuis zat te tikken.
Hij had hem gestompt en gescholden en voorgedragen voor drie dagen water-en-brood.
Er werd gevraagd wie die cipier was.
Als antwoord werd eerst een S. getikt, toen een c. en dan h, - meer niet.
‘Schulz,’ - dacht Heinrich Marti. De echte naam van Mario Delaval. Het kon ook
zijn dat Delaval de echte naam was. Of geen van beiden? Marti wist het niet.
Schulz-Delaval had dus een gevangene geslagen en gestompt.
De wind was gaan liggen, zijn stem gierde dien dag niet meer om de
gevangenismuren. Tegen twaalf uur zwierven zelfs enkele zonnestralen door het
hoge venster; die vertoonden een teer spel van wat klein goud op de vuile hoge muren.
Na het middagmaal zocht hij den brief van Françoise om die te herlezen; en daarna
wilde hij verder werken aan zijn verdediging. Aan het verànderen van zijn
verdediging....? Françoise had het hem verzocht.
Hij begon haar brief te lezen.
Na enkele regels hield hij op. Het was of het meer lévende licht van dien dag hem
anders had gemaakt; of het zijn oordeel had blank geslepen, zijn gevoel sterker en
gezonder had gemaakt.
Wat stond daar? ‘Een bekend kunstverzamelaar, wiens naam u natuurlik wel eens
hebt horen noemen.’ Dat ging als een vlag voorop. Hij moest erom glimlachen.
Daarnà kwam pas de naam: Hengler Steffensburg.
Hij las verder.
‘Artiesten die een beetje vooruitstrevender denken dan gewone mensen....’
Schooiers en moordenaars, - stond er een paar regels verder. Ei, dat had de
‘Sinzheimer Post’ erin gestampt. En hij, de povere teleurgestelde idealist, had wel
mee moeten huilen met de wolven in het bos; had wel mee moeten doen met dat
kanaille. Hoe treurig toch: Marti, veel beter en eerliker dan éen der anderen, had ten
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slotte onmogelik meer terug gekund. Wie zich eens den duivel gaf....
Tegelijk doorflitste hem het woord van Gertrud Faucherre: Niet zich afscheiden,
zelfs niet in den geest zich afscheiden van de makkers daarbuiten. Eén blijven met
hen: éen in willen, éen in voelen. Eén harteklop.
Hij beet zich op de lippen, vóór hij verder las. ‘Oude schandaaltjes tussen Hellmuth
en Thea.... Echte schandaal-journalistiek, maar toch wel typies om eens te lezen.’
Juist. Dat was de borst waaraan de misgeboren kinderen der journalistiek hun melk
zogen: de nieuwsgierigheid van een Françoise, van haar man, van hun vrienden en
vriendinnen. Hij dacht aan Hollands-Indië. Daar was het 't sterkst. De fatsoenliken
zeiden tegen elkaar dat het yellow press was of betoel Indies, echte
schandaaljournalistiek; maar.... toch wel typies, zie je. ‘Vooral als je er boven staat,
zoals wij....’
Er boven? - schamperde Marti. Bijna had hij den brief saamgebald en in een hoek
gekeild. Maar hij las verder, zijn ogen zwierven haastig langs de fijne regels
vrouwenschrift; hij trok schielik-onwillig de schouders op bij het pretentieuze
onderscheid tussen kleinburgerlik-fatsoenlike en honnête mensen, maar las langzamer,
toen het eigenlike aanbod van hulp hem weer onder de ogen kwam. Hij liet het blad
papier zinken, stapte heen en weer in zijn cel: vier stappen heen, vier stappen terug.
Hij bedekte de ogen met de hand, tuurtastend in de donkerbruine kolk der oogkassen.
O, als toch dat ellendige kloppen tegen de buizen wilde ophouden! Hoofdpijn steeg
op in zijn slapen; het was alsof zijn eigen pols in koorts ging jagen: tok-tok-tok,
tok-tok-tok-tok. Zo hadden hij en zijn makkers geklopt aan de grote poort van het
geluk.... Tok-tok-tok....
Hij trok zijn uitzwermend gepeins weer in. Dus....: Hij zou spijt moeten betuigen
aan die rechters, spijt dat hij gewerkt had voor Sinzheim? Françoise vroeg hem de
stellige belofte: voor de rechtbank van alle uiting van zijn diepste voelen en heiligste
denken af te zien.... en dàn, - dan wenkte de beloning. Dan zouden zij en haar man
iets voor hem kunnen doen.
Zij bedongen eerst hun prijs!
Neen, - dat was onwaar. Het was te scherp aangevoeld, àl te scherpzinnig
uitgedacht, sektaries-spitsvondig. Zo was het niet.
Ergens anders wrong de schoen. Het was eerder: Wat kende deze vrouw hem
slecht, wat begreep Françoise hem averechts, als
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zij geloofde, dat hij bij zulk een voorstel dankbaar zou toeslaan. Een diep, zwart
water lag er tussen hen beiden en er was niemand die het kon overbruggen. Maar
Françoise zag dat niet! Zij zag dat niet....?
Hij sloeg zich voor het voorhoofd. Dat hij zèlf dat niet beseft had van het eerste
ogenblik af! Hoe was het mogelik! Zij kende hem slecht, - maar kende hij zichzelf
wel goed?
O, wat ontbrak er nog veel, àl te veel aan het gelukkige evenwicht, dat het schone
deel was van Gertrud Faucherre. De vastheid, de lichtende glimlach in haar hele
wezen.
Marti merkte niet, dat de enerverende metaal-tikkeling tegen de buis was
opgehouden. Zijn gedachte was eensklaps over gesprongen op Lankhout. Het weinige
dat Françoise over diens brief had geschreven, had hem verlangend gemaakt méér
over den ouden vriend te horen. Zou die hem beter begrijpen dan Françoise hem
begreep? Terwijl hij langzaam het briefpapier dichtvouwde in scherpe met den nagel
geplette vouwen, zag hij het woord ‘slachtoffer’ staan.
Hoe gebruikte Françoise dat woord ook weer? O ja, - dat velen in hem en in Gertrud
Faucherre enkel slachtoffers zagen, offers van hun betere idealen. Een spotlach trok
over zijn gezicht. Kijk, dat was wel beminnelik van die vele mensen! Maar ze zouden
wel genezen. Ze zouden genezen als ze de lach op Gertrud's gezicht zagen die zij op
de uiterste grens van dood en leven nog over had voor alle edele en alle grovere delen
van het mystieke lichaam waaraan zij zich had gewijd.
Sleutelgerinkel in de gevangeniskorridor deed hem haastig den brief van Françoise
Hengler opbergen; de grendels werden verschoven, Delaval kwam binnen.
‘Alweer een briefje. Deze keer van Faucherre. 'n Hele preek. Je staat in een goed
blaadje bij d'r hoor!’
Marti stak de hand uit, maar Delaval voegde er licht treiterend aan toe, dat hij eerst
moest kijken of hij de kattebel wel bij zich had. Anders bracht hij hem van avond
wel mee. Er was kans dat het er van avond eindelik eens van kwam: Delaval had een
fles rum op den kop getikt en na tienen zou hij die met Marti in cel 253 komen
opdrinken.
Marti speurde ineens een broeiige dranklucht. Delaval had blijkbaar die fles alvast
'ns opengemaakt. Zijn ogen stonden nog klein-
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branderiger dan anders, zijn wangen zagen hoogrood-verhit. Hij kwam vlak bij Marti
staan, fluisterde hem nog wat in over hun avondafspraak en stiet daarbij met zijn
elleboog gemeenzaam Marti aan. Deze deed een stap terug, fronste wrevelig de
wenkbrauwen en wendde het hoofd in walging af.
‘Dat ontvangt maar damesbrieven. Ze zijn màl met je, - geloof ik. Zit 'm zeker in
je krullekop, Heini.’
Hij antwoordde niet. Dan, kort, met moeite zijn weerzin verknijpend vroeg Marti:
‘Kom geef mij die brief. U hebt hem wèl, natuurlik.’
‘Tut-tut. Laten we daar eerst eens over praten.’
Hij stapte snel terug naar de opengelaten celdeur, keek schielik naar buiten: naar
links, naar rechts de korridor af. Geen onraad. Hij stapte weer het kamertje in en
kwam op zijn tenen sluipend op den gevangene toe. Die wendde zich ineens om:
‘Waarom hebt u die vent van 257 gestompt?’
Delaval keek hem verwonderd aan, de vraag overrompelde hem.
‘Die? Die vlaskop? - O dat is een ongeluk van 'n jongen. Iedereen heeft met hem
te stellen. Je hoeft het voor hem niet op te nemen, hoor. Niks waard.’
Zijn hand joeg schielik naar zijn rechterzak, en haalde er den brief van Gertrud
Faucherre uit.
‘Wanneer wil je 'm hebben. Nu of van avend?’ vroeg hij halfsarrend; en toen Marti
niet antwoordde liet hij er met een vloek op volgen: ‘Verloren voor de vrindschap,
- al die warme vrouwenjagers....’
Weer probeerde hij dichter bij Marti te komen. Maar die had zijn beheersing
verloren, het bloed steeg op achter zijn ogen. Hij keerde zich eensklaps om in felle
opbreking van drift, draaide met de linkerhand Delaval den brief af en stompte met
de rechter tegen de borst, zoodat deze achteruit waggelde als een dronken mens tegen
de muur van de cel sloeg, in doffe bons.
Van schrik sperde Delaval de half-toegeknepen, roodgerande ogen wijd open. Dan
hervond hij zijn evenwicht en verliet zwijgend, terwijl hij pijnlik met de hand aan
het bezeerde achterhoofd wreef, Marti's cel.
‘Ploert!’ schold Marti hardop, toen de deur toegegrendeld werd. Hij zag dat de
brief door Delaval was opengemaakt en gelezen als altijd.
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‘Misschien stom dat ik hem zo heb behandeld,’ mompelde hij. Doet er ook niet toe.
Ik kàn 't niet verdragen. Bah!’
Delaval was weggevlucht naar het bureau of naar de wacht; in geen van de cellen
in de buurt kon hij meer zijn. Want al heel spoedig kwam het getik terug, het eeuwige
metalige tok-tok-tok op de verwarmingsbuis; meestal was 't 257 die daarmee begon.
Hij kon het niet laten, de vlaskop.
Marti ging liggen op zijn krib, achterover. Hij drukte de koude vermagerde vingers
tegen het hete hoofd tot diep onder het krulhaar, bette dan met die koelte zijn gesloten
oogleden en trachtte uit te schakelen de dorre stroom van metalliek geluid, het
eindelooze getik aan de buis; den weerzin die bij hem was neergeslagen bij het bezoek
van Delaval wilde hij verbannen. Hij rekte zich uit op de harde stroozak. Het was
verboden over dag op de krib te gaan liggen. Maar de inspekteur loerde zelden door
het spionnengat en Delaval was weg, sliep misschien zijn lichte roes uit. Hèm had
Delaval trouwens nooit iets daarvan gezegd; dien anderen, dien 257 stompte hij en
trapte hij. Waarom? Misschien omdat die jongen niet....?
Ach - wèg die gedachten. Haar brief door Delaval gebracht; waar was de brief van
Gertrud Faucherre? Een schamele rafel van zonnelicht zwierf nog hoog boven in
zijn kerker, bij den vensterhoek. Even bleef hij daarnaar staren, dan begon hij te
lezen.
Beste kameraad Marti: Met mijn vorige brief heb ik iets voor u gedaan, u iets
kunnen geven. Dat zie ik uit uw antwoord. 'k Weet niet of een vrouw daaraan meer
behoefte heeft dan een man.... maar mij geeft dit weten een blijdschap die lang nog
na-flonkert diep in mij. Iederen dag weer is er dat heerlike weten: voor een die zocht
en zocht in vertwijfeling en die met zijn zoekend hoofd overal dood liep tegen blinde
muren, - heb ik iets kunnen doen.
Maar ge hebt ook mij iets geschonken door alle gevangenismuren heen. Ge hebt
geschreven over mijn jongens. In dit hele gebouw stug en rond en groot als een
meedogenloze geweldige molensteen, - in dit tragiese huis met zijn vier honderd
naakte cel-kamers voor mannen en zijn twee honderd cellen voor vrouwen, is er
niemand die iets weet van mijn kinderen. Geen die ooit aan hen denken kan. Uw
brief kwam en nu weet ik dat er daarginds éen woont die soms denkt aan mijn jongens
en mij samen. Ik kan niet zeggen wat dat voor mij is. Zoo graag zou ik willen weten:
Hoe denkt ge dan aan ons? Ziet ge voor u het kleine portret dat stond op mijn
schrijftafel
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dien avend dat ge mij hebt opgezocht? Ik vermoed en ik hoop dat ge zó aan ons denkt
en o, dat vermoeden doet mij zó wèl. Die groep is leuk en los; alle pose is eruit. 't Is
net zoo als wij waren met elkaar. Denk zó aan ons, vriend Marti. Wilt ge dat wel
doen? Wellicht reikt die tere spits van uw gedachten tot in mijn cel; want wie weet
precies hoe groot de spankracht der gedachten is?
Als ge eens gezien hadt, hoe dapper ze zich hielden toen ik van hen afscheid nam.
‘Ik zal goed om mijn belofte denken, Moeder,’ zei Roland, toen hij mij zijn
afscheidszoen gaf. Ik voelde mij gelukkig, omdat ik hem opgeruimd en vast in de
ogen kon zien; ik voelde niet eens tranen.
‘Doe jij dat maar jongen. En als we elkaar niet terugzien, dan blijft het bij de
afspraak: maar flink werken, vrolik spelen en toch nog veel denken aan elkaar.’
Toen werd ik meegenomen en wij knikten en wuifden nog alsof ik een grote
zonnige reis begon en geen grimmige pelgrimage.
Zo was het. Ik had maanden, jaren te voren beseft, dat het zo zijn moest, als ooit
de kwade dag aanbrak. Altijd heb ik voorvoeld dat zulke tijden op til waren. Terwijl
voor den oorlog veel oude en nieuwe vrienden alle gedachten aan komende dagen
van geweld lieten varen en zich susten met het geloof dat geleidelik en mechanies
al wat wij wilden waarheid zou worden, bleef ik altijd de barensweeën verwachten
en wilde mij harden tegen de pijn. Hoe vaak heb ik met de kinderen er over gesproken,
dat ik niet alleen voor hen zorgen moest, maar ook voor andere mensen, eigenlik
voor alle mensen. En dat dat werk wel eens zó groot kon zijn, dat ik van hen heen
ging om niet weer terug te komen. Haast elken dag zei ik daar iets over en zo
begonnen zij er wat van te begrijpen; het vooruitzicht eens uit elkaar te moeten gaan,
werd al een veel betreden pad, een natuurlike weg door het bos: wel over stronk en
bonk, maar nooit afschrikwekkend.
Zo had ik hun dat alles leren zien, en vrolik zonder verdere gemoralizeerde ballast
zijn Roland en Niels opgegroeid. Voor een zogenaamde opvoeding tot verzet voelde
ik niets. Van mijn kind probeerde ik een mens te maken, niet een sektariër of een
fanaticus. Geeft hij niet om alles wat zó na mij aan het hart lag.... ik ben moeder, het zou me verdriet doen. Maar hun een dogma aanspreken doe ik niet. ‘Hoe minder
je 't ze aanpreekt en aanprijst,’ - spotte Aloys Rantzau altijd - ‘des te nieuwsgieriger
zullen ze ernaar worden.’
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Fijne, vrolike speler met anderer gedachten en met eigen invallen...
Zo dikwels moet ik aan Aloys Rantzau en zijn ontijdige dood denken. Hij is mijn
voorbeeld in.... Neen, toch lang niet in alles: ik m i s t e ook wel wat in Rantzau. Hij
kwam nooit tot een waarachtig stil bespiegelen van leven en dood en ik had zo graag
eens een ander daarover gehoord. Iets anders gezien dan de tastende vezelen van het
eigen gemoed. Iets anders dan een schilderij zonder enig uitzicht op het onbegrensde,
of altans zonder enige spiegeling van den hemel en het wijde land. Zo waren, zo zijn
jullie allemaal, kameraad Marti.
‘De hoofdzaak....’
Ach jawel, jawel. Ik weet het wel. Vooral: de Daad. Nietwaar? Natuurlik. Maar
ik ben een vrouw. En die zoekt liefde. Ook in die dingen. En ik moest eindelik de
vervulling van dat gedeelte van mijn wezen bij anderen zoeken, die niet tot de onzen
behoorden. De enkele makkers die wèl verlangden naar een ogenblik van verstilling
waren jong of onontwikkeld....: Ik moest hen helpen. Omdat ik de eenoog-koning
was in dat land. De stok waarlangs de boom opschiet. Eervol. Maar niet altijd even
prettig als je zèlf ook graag groeien wilt!
Al tastend anderen nog helpen. En toch heb ik gelukkig bereikt. Zo ver ben ik
gekomen, dat ik in grote gelatenheid heenga. De dood die ik tegemoet ga is mijn
dood.
Denn diese macht das Sterben fremd und schwer,
dass es nicht u n s e r Tod ist; einer, der
uns endlich nimmt, nur weil wir keinen reifen;
drum geht ein Sturm, uns alle abzustreifen.
O Herr, gib jedem seinen Tod,
das Sterben, das aus jenem Leben geht,
darin er Liebe hatte, Sinn und Not.

Dat laatste gebed heb ik wel dikwels gestort; - in andere woorden.. eigenlik in
helemaal geen woorden. Maar het is een bijna verhoord gebed. Er is enkel: dat wat
over ons komt. Over ons zal komen onze dood, het einde waartoe wij gerijpt zijn.
Zo vallen wij af. En benijden geen anderen die angstig wachten tot de boze storm
opsteekt; die rukt ze af, - omdat zij tot geen eigen einde willen rijpen.
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Dat was de stilte die ik zocht, de stilte die eindelik gestalte heeft gekregen, na nachten
waarin het fijn en kalm gesneeuwd had, -: dat was een jaar vóór onze grote dagen
van Sinzheim, midden in de ontbering en de nood van den oorlog. Eindelik het bestaan
leren zien als een straks uitgedienden vorm, die plaats maakt voor nieuwe vormen,
waarin wij ons de oude herinneren of half herinneren. Want wat wij voelen als een
vaste donkeren wand, zijn in waarheid maar ijle grenzen. Al wat we doen moeten
om deze dingen te zien: van onze ogen betere spiegels maken.
Ik stel mij geen gelukzaligheid, geen paradijs voor. Wel onsterfelijkheid. Goethe
was er zeker van, dat wij àllen hiernamaals nog wel harde noten zullen hebben te
kraken; hetzelfde vinden wij terug in het katolieke geloof aan een vagevuur. Zo zien
mijn spiegels het ook.
Doden met verlof, - zei Rantzau. Is het niet eigenlik hetzelfde gevoel als het
eeuwenoude: gasten hier op aarde? De melodie alleen verschilt, zo als de wijs van
een strijdlied verschilt met die van een oude koraal. De zang klinkt wat steniger,
meer materialisties; tientallen jaren van Buchner's kracht en stof maakten de klaarste
geesten zó stoffig, dat een Aloys Rantzau niet verder kwam dat tot die halte in de
dorre hei. En dat was al verder dan de meesten. Maar Paul Gerhardt, de dichter die
in de 17e eeuw al van gasten op aarde sprak, was een pelgrimsreis verder; toch maar
een dichter die eeuwenoude klanken simpel-weg herhaalde met eigen tong!
Het is alweer net als met mijn eerste schrijven: Misschien doet een gelaten
bespiegeling van ons beider leven u goed. Nu ge zo verheugd zijt geweest met mijn
brief, kreeg ik zelfs moed u wat meer te schrijven. Wij zijn zo huiverig anderen met
ons innerlik leven lastig te vallen. Toch verkeerd. Zo lang ik leef, heb ik maar heel
enkele keren ondervonden, dat mensen daarvan niet gediend waren. Och, ook die
huiverigheid heeft immers haar geschiedenis! Veertig jaren geleden overstroomden
moderne predikanten ons met hun gelijkgestemden geest. Bits hebben wij toen
geantwoord: ‘Du gleichst dem Geist, den du begreifst. Nicht mir!’
Bevrijd bleven wij achter. Toch ook wat hongerig. Het surrogaat van het estetiese
ideaal leek de spijs die wij nodig hadden. Toen het revolutionaire ideaal. Maar toch
kwam een heimeliken honger telkens weer op; onze honger naar het àndere.
Wij hebben het ten slotte elkander maar bekend. Het viel niet
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meer te verhelen. En nu moeten wij het weinige en gebrekkige en onvolgroeide maar
aan elkaar laten zien: zonder schaamte, zonder trots. Zou dat niet het beste zijn? En
elkaars bril eens proberen. Niet lachen als de glazen zo zot geslepen zijn, dat huizen
vol bulten en het onvolgroeide gewas nog kronkeliger lijken. Vooral ook elkaar niet
uitlachen omdat de bril zo dwaas staat; dat went wel.
Iets nog uit Uw vorige brief. Over het g e w e l d .
Alles in mij verzet zich tegen Geweld. Ik stoot het terug als iets laags en onreins.
Niet dan in het uiterste geval is Geweld te vergeven. Aan den anderen kant voel ik
goddank genoeg met de massa mee om te beseffen, dat het dwars tegen alle menselike,
opstrevende natuur in gaat om te preken: Ge moogt niet eens verdedigen wat ge
veroverd hebt. Laat u nu alles, de idëele en de gewone winst maar weer afhandig
maken. In godsnaam geen bloed! Lijdelike berusting.
Dit zou hoogstens een belijdenis voor den enkeling zijn; en geen slechte. Maar
het zou kristelike verstardheid wezen, dit voor te houden aan een drom van levende,
bloedwarme, naar daden dorstende jonge mannen.
In zulke uren van spanning zou voor mij spreken misdaad zijn, - zwijgen de enige
wijsheid. In een uur van erop-of-eronder, màg ik niet schimpen: gij gebruikt laag en
vuil geweld. Dat zou verraad zijn. En ik kàn niet spreken van hoog en schoon Geweld:
want dat is het voor mij nooit. Dus zwijg ik, onbekommerd om den uitleg van lafheid
en halfheid die eigen vrienden aan mijn stilzwijgendheid zullen geven.
Zo gaat het mij. Anderen gaat het weer anders.
‘Als ge voor eigen conscientie maar verantwoord zijt....’
Ach neen. Denkt ge dat het niet verdrietig is, maar ten halve te kunnen meevoelen
en meeleven met Hellmuth, met u, met Seydl, met zovele anderen? Het heeft mij
dieper bedroefd - ik mag het nu wel zeggen - dan iemand weet.
Zo zijn er wel meer uren en wel meer ruimten geweest, waarin ik met vele vrienden
mij opgesloten gevoelde, zonder dat ik me één voelde met hen. Doch ik heb over
mijn eenzaamheid niet gesproken en zal dat ook nu niet verder doen. Weet alleen,
kameraad Marti, dat ik altijd de brug zocht naar hen toe: ik voelde dat wij dat doen
m o e t e n . Laten wij het na.... waar belanden wij dan? In welk twijfel-
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achtig gezelschap? Nooit met de makkers breken. Ook niet in den geest.
En nu vaarwel, beste vriend. Met onze enkele brieven hebben wij elkander veel
gegeven in deze moeilike, toch schone gevangenismaanden.
Ik ga nu voortwerken aan het schrijven van mijn verdediging. Gij aan de Uwe. Ik
zal daarbij veel aan u denken, wetend dat aan den anderen kant van dit grote, ronde
gevangenisgebouw een zang opstijgt met gelijke melodie als de mijne. Straks zullen
de achtergeblevenen en vervolgden in Sinzheim het horen en zij zullen zeggen: die
bleven onversaagd. Het is al wat wij nog voor hen doen kunnen. Maar dat is niet zo
weinig!
Gertrud Faucherre.
P.S. Schrijf een korte brief aan uw moeder in Zürich. Mag ik daar dan nog iets
bijschrijven? van vrouw tot vrouw? Dat wou ik zo graag voor haar doen.
Het was het laatste wat Heinrich Marti van deze zeldzame vrouw ontving. In het
laatst van den middag, las hij dien brief voor de tweede maal, nadat hij ingespannen
gewerkt had aan zijn verdediging en een bezoek had ontvangen van Mr. Schneevoigt,
tegen wien hij niets over Françoise Hengler's pogingen wilde spreken. De
rechtsgeleerde liep telkens om het geval heen als de kat om de hete brei en Marti
moest glimlachen bij al deze pogingen zich niet te branden. Hij bracht het bericht
mee, dat de zaak over tien dagen vóor zou komen en liet dan Marti allerlei kranten
zien: de nieuwste Sinzheimer Post, der neue Tag, ook Berlijnse bladen; de
hitskampagne tegen de medewerkers aan de vorige regering joeg feller en feller naar
het doel. Voor het eerst had de Paderburger Beobachter een hoofdartikel tegen den
helper van den voortvluchtigen Norbert Forster: tegen den Zwitsersen Lebemann
Heinrich Marti, het jongmens dat een deel van zijn onmetelik Indies fortuin een jaar
geleden ter beschikking van Rantzau had gesteld. De heer Schneevoigt was er
wanhopig onder, maar beval weer aan als geneesmiddeltjes: geduld, goed onder de
wol blijven, geen gerucht maken. En vooral geen klinkende redevoeringen bij de
rechtszitting; de Paderburger Beobachter was immers een boerenkrant. Men mocht
den moed niet opgeven. Hij liep in cel 253 heen en weer, heen en weer,
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alsof hij zelf de gekerkerde was en veegde nu en dan met een zijden doekje de glazen
van zijn lorgnet schoon en wiste zich het zweet van het bleke voorhoofd. 't Was zacht
buiten, erg zacht, - voegde hij er verklarend bij.
Heinrich Marti was blij toen de advokaat eindelik vertrok.
Den volgenden dag schreef hij zijn antwoord aan Françoise. Het was niet langer
dan twintig regels. Zij kon niets voor hem doen. Hij waardeerde haar goede, menselike
bedoeling. Wat zij hem vroeg, de voorwaarden die zij stelde, waren begrijpelik in
háár wijze van denken en aanvoelen der verschijnselen. Maar hij kon zulke plannen
niet overwegen. Hij kon het niet en wilde het niet. Er viel niets te doen voor zijn
behoef. Wèl misschien voor zijn vader en moeder wier adres in Zürich hij insloot.
Een groet aan Lankhout, ‘Zeg hem, dat ik ook aan hem steeds gedacht heb als aan
een trouw en eerlik vrind. Vaarwel.’
Hij zou straks Delaval koelweg vragen voor dezen brief te willen zorgen. Weigerde
Delaval, - dan moest hij berusten. Dan zouden de woorden hun bestemming nooit
bereiken.
Hij voelde zich jong en sterk toen hij den brief had gesloten en verborgen. Boven
bij het grauwe raam goudelde weer een smalle streep zon. 't Was waar ook: Iemand
had hem gezegd: 't werd zacht buiten, zacht voorjaarsweer. Straks zouden de berken
wel uitbotten tegen de helling van den Zürichberg en in de Tobel. Maar ook de
dorpen, de stille dorpen om Sinzheim, Seebach en Altorf, zouden met guirlandes van
fris groen worden omtooid. Vroege vogels gaan er tjilpen in de uitbottende struiken,
die zacht trillen onder de lentezon.
Hij had de herinnering aan een struik die al heel vroeg in het voorjaar uitliep: de
forsythia, het gele Chinese klokje, dat bloeit op het naakte hout.
Dan nog enkele weken: en dan riep allerwegen de blozende lente door de dagen.
Dan straalt bij den dageraad de hemel in blote jonkheid open en de lucht is zuiver
en goed in al de wereld.
De wereld... dat waren de sneeuwtoppen van Zwitserland, het vertrouwde
straatjes-geglooi op-en-neer van zijn geboortestad; dat waren de bomen, sterk als
beren langs den Rijn en in het Zwarte Woud, de onstuimige Westerse zeeëen, waar
het zeegoud langs de
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kustlijn blinkt. En vèr over dat water: de Indiese landen, de lange voltogen palmen
onder hoge davering van de zon....
Overal mensen, overal volkeren.
En overal, allerwegen volkeren - klein nog, maar hun tal groeit en wast - die de
kortheid van hun tijd erkend hebben en met Sinzheim smachten naar een nieuw
bestaan. Overal vragende ogen, groot van het verbeide wonder....
Marti boog zich over de volgeschreven vellen papier. Het waren geen dode letters,
de woorden leefden als vloeiend water. Hij glimlachte. Daar aan den anderen kant
van het sombere gebouw - hoe schreef zij het ook weer? - zou opstijgen een zang....
een melodie....
(Wordt vervolgd).
ED. COENRAADS.
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Multatuli en zijn ‘Vorstenschool’. VII. (Menado, II).
Zijn oude eerzuchtsdroomen zijn hier weer ontwaakt; of liever, nadat hij ze op kleine
schaal in de society van Menado had verwerkelijkt, is hij weer indachtig geworden
aan de ruimere afmetingen, waarin hij ze voorheen als aankomend ‘genie’ in
vervulling zag gaan. Het feestelijke intermezzo mag hem goed hebben gedaan, het
heeft hem onvoldaan gelaten. Achter zijn ‘barrière’ tracht hij tot zelfbezinning te
komen; hij poogt de ‘voortdurende roezemoezerij’ te ontvlieden ten einde toe te
kunnen geven aan zijn ‘meer en meer toenemende neiging tot nadenken.’ Hier, in
deze betrekkelijke teruggetrokkenheid, hoort hij weer de manende stem der oude
aspiraties en zoekt hij na de oppervlakkige voldoeningen de diepere bevrediging.
Waar ‘de Rodolphe uithangt’ wonen nog altijd de napoleontische verlangens; de
ambtelijke carrière mag er nog niet aan voldoen, voorzoover zij eraan tegemoet kan
komen baart zij geen zorg meer; en overigens duldt zij evenmin verhaasting: de
poging om niet lang nadat hij secretaris is geworden den aftredenden resident te
vervangen, mislukt. De lust en aanleg tot ‘nadenken,’ die hij vroeger aanhaalde als
bewijs voor zijn overeenkomst met Rousseau, brengt hem weder in diens voetspoor
en stuwt hem opnieuw in de richting van het hervormerschap als schrijver. Sue ‘was
hem in 't schrijven voor geweest, maar ook alleen in 't schrijven’ beweerde hij terecht;
het kwam er nu op aan, hem in 't schrijven te volgen. In deze dagen is het, dat hij
zijn oude litteraire proeven gaat herlezen en aan de ‘Jongelingsdroomen’ de
kantteekening toevoegt, dat zij, wat de gevreesde deceptie van ‘vader Anton’ aangaat,
een ‘paskwil’ beteekenen: de vrees voor ontgoocheling is overwonnen, is althans
zoozeer verzwakt, dat er enkel onzekerheid is overgebleven, hóé hij zal slagen. Hij
heeft, sedert hij er zich met de borst op toelei, aan de
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bevoegde machten de erkenning van zijn voortreffelijkheid als ambtenaar
afgedrongen: te Poerworedjo heeft hij zich een kommies getoond wiens arbeid den
landvoogd Rochussen zoo aanstond, dat hij zich geen beter secretaris wenschte; hier
te Menado is hij een secretaris gebleken omtrent wien zijn superieur Scherius zich
tot de gunstigste getuigenissen gerechtigd achtte; hij is vooral gezien om zijn goed
beredeneerde en uitstekend gestelde rapporten; sedert lang is hij gewend in kleinen
kring litterairen opgang te maken; ten overvloede heeft hij een voltooid drama in
portefeuille: - waarom zou het hem niet gelukken de kenners te overtuigen van zijn
schrijverstalent? Aan het eind van hetzelfde jaar '51, uit het begin waarvan de niet
verzonden brief aan zijn broeder Pieter dateert, zendt hij onder een glansrijker titel
‘De Eerlooze’ ter keuring aan den bekenden haarlemschen uitgever A.C. Kruseman,
een ‘vriend zijner jeugd’: in zijn ‘Memoriaal’ komt, ter datum van den 16den
November de aanteekening voor: ‘Aan Kruseman de Hemelbr. per schip.’
Het is waarschijnlijk niet de eerste zending van dien aard; noch de eerste polsing
in die richting. Vijf en dertig jaar later publiceerde Busken Huet in zijn opstel
‘Multatuli’, behalve een kort overzicht van de ‘Losse Bladen uit het Dagboek van
een Oud Man,’ een reeks van schetsjes en opmerkingen, door Dekker te Menado
opgesteld en verdeeld over negen dateeringen, van den 24sten Februari tot den 18den
Maart 1851. Deze onder de benaming van ‘dagboek’ aan den man gebrachte stukjes
bleken voor den opsteller zelven een verrassing. ‘Onlangs’ lezen wij in zijn laatsten
brief aan Mej. van Berlekom:
‘Onlangs moest ik schrijverij van mij in druk zien van de jaren 1842 en
1854, dat is van 44 en 32 jaar geleden’ (Dekker vergist zich wat den
laatsten datum betreft) ‘'t was in die zoogenaamde levensbeschrijving van
Busken Huet.... Hij was in 't bezit gekomen van 'n paar brieven (aan 'n
derde n.l. die geen recht had ze hem af te staan) en van 'n bundel geschrijf
uit m'n jeugd, die mij ontstolen is! Ik weet niet door wien, en ook niet hoe
Busken Huet in aanraking gekomen is met den dief. Hij moet echter
geweten hebben dat ze gestolen waren. Over die zaak zou ik alweer veel
te zeggen hebben dat ik liever mondeling behandel....’
Hoe Dekker zich mondeling over deze duistere kwestie uitliet tegenover de uitgeefster
der Brieven, wordt ons met de volgende woorden meegedeeld:
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‘Dat ik dat werkelijk geschreven heb is duidelijk, dit is zonder twijfel;
maar waarom heb ik dat geschreven, en aan wien? Een dagboek heb ik
nooit gehouden, dat begrijp je zoo wel. Geen mensch die werkelijk iets
beteekent, houdt ooit een dagboek. Maar wat is dit voor schrijverij, en hoe
komt Huet eraan?’
Dekker vergiste zich hier alweer in zooverre, dat hij niet alleen in zijn jeugd een
‘dagboek’ had gefingeerd maar zooals hij in een van zijn eerste brieven aan Tine
meedeelt, er nog vroeger, omstreeks het jaar '35, dus toen hij werkelijk nog niet veel
beteekende, een gehouden had - in navolging van een mode waarschijnlijk, waaraan
juist in de dagen der romantiek, der individualistische ontboezemingen bij
uitnemendheid, door vele waaronder zeer belangrijke menschen geofferd werd.
‘Waarom’ hij dit ‘dagboek’ of deze ‘brieven’ had geschreven is tot dusver
onopgehelderd gelaten, ‘aan wien’ is intusschen gebleken als resultaat van een
onderzoek, waaraan zelfs de bekende Mr. Paap te pas is gekomen, tegenover wien
de ontvanger van ‘De Eerlooze,’ de heer Kruseman
‘....erkende in het bezit te zijn van een of meer zeer uitvoerige brieven,
waarvan (hij) den belangrijksten, van ruim vijftig pagina's aan Huet had
geleend, en waaruit deze het door hem aldus genoemde “dagboek”
getrokken had; maar de “Losse Bladen” of andere stukken van Dekker
had (hij) volgens (zijn) antwoord niet.’
Nogmaals door de uitgeefster aangemaand om volledige opheldering van zaken te
geven, antwoordde de heer Kruseman, ‘dat hij bleef bij wat hij aan den heer Paap
gezegd had.’ Zij ‘wenscht geen oordeel uit te spreken,’ maar in verband met de
mededeeling van Mevr. Huet, na den dood van haar echtgenoot ‘dat deze de “Losse
Bladen” ter inzage had ontvangen van den heer Kruseman’ is er op diens
nagedachtenis de smet althans de verdenking blijven rusten, van onwaarheid te hebben
gesproken. De mogelijkheid is intusschen niet buitengesloten dat Huet deze oudere
stukjes van Dekker wel door zijn bemiddeling maar niet uit zijn bezit heeft ontvangen.
‘Dekker beweerde altijd dat hem eens in Haarlem een koffer met papieren was
ontstolen, maar hij preciseerde dat nooit’. Waarom volhardde Dekker in dit niet
preciseeren en waarom noemde hij, die geen blad voor den mond placht te nemen,
niet man en paard, in dit geval den heer Kruseman - dien hij in later jaren weinig
genegen was - als den dief? En deze - in zijn vak en in zijn stad een notabiliteit
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van den eersten rang - waarom zou hij ontkend hebben voor de ‘Losse Bladen,’ het
door Dekker gefingeerde ‘dagboek,’ wat hij toegaf voor de ‘brieven,’ het door Huet
aldus gedoopte, dat van intiemer en minder fiktief karakter is dan het oudere? Dekker,
die behagen schepte in het ontwarren van dergelijke verwikkelde geheimzinnigheden
- en die in dit geval ‘niet preciseerde’ wat hij ervan wist - zou er allicht meer belang
in gesteld hebben dan wij lateren, aan wie hij den sleutel van het geheim heeft
onthouden.... Dit is voor de kennis van zijn persoon en ontwikkeling van het meeste
belang, dat het z.g. dagboek door hem in 't voorjaar van '51 is opgesteld en verzonden
aan den haarlemschen uitgever - en dit andere voor de kennis van Huet niet zonder
gewicht, dat deze misschien - ofschoon niet waarschijnlijk - zonder voorkennis of
toestemming van den ontvanger, maar zeker zonder die van den schrijver, diens
‘brief’ in uittreksels heeft gepubliceerd en verdoopt.
Het was zeker een blijk van slechte journalistieke manieren; of liever, een voorbeeld
van de onbeschroomde reportage waardoor de journalistiek niet het minst tijdens
haar opkomst als hulpmiddel van de modern-burgerlijke ontwikkeling ook ten onzent
zich berucht heeft gemaakt; het beteekende tevens een vrijmoedigheid, om niet te
zeggen een vrijpostigheid van litteraire kritiek, waartoe het Huet in de school van
Sainte-Beuve niet aan aanmoediging had ontbroken. Maar had hij wel noodig de
korrespondentie van Dekker aan anderen voor de versiering of voor de verhooging
der belangwekkendheid van zijn artikel te misbruiken? Verlekkerd op het persoonlijke
dokument vond hij in de brieven door Multatuli aan hemzelven gericht gelegenheid
te kust en te keur om aan zijn smaak en aan de veronderstelde van zijn publiek te
voldoen. Wat mag hem hebben aangemoedigd, waar hij weerhouden werd een
enkelvoudige indiscretie te plegen, om zich te wagen aan een misschien dubbel
misbruik van vertrouwen, door een ‘brief’ te excerpeeren en openbaar te maken, die
hem door een derde ‘ter inzage’ was gegeven? Niet onwaarschijnlijk de eigenaardige
inhoud in verband met de speciale bedoeling van dit oude dokument. Dit z.g. dagboek
is naar aard en uiterlijk juist datgene waarvoor de heer Kruseman het heeft versleten:
een reeks van uittreksels uit een brief; maar uit een zoo als Dekker er gaarne schreef
en ontving van zijn intimi, zoo als hij er aan Tine richtte tijdens hunne verloving, er
een aan broeder Pieter bezig is geweest op te stellen te Menado, onder opwekking
tot navolging en met de
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mededeeling dat hij er juist een aan Jan had verzonden van twee en dertig pagina's.
Kruseman intusschen, door de verslaggeefster dezer geheimzinnige kwestie als
‘vriend zijner jeugd’ betiteld, behoorde evenmin als tot de verwanten, tot de
vertrouwde vrienden van Dekker: hoe kwam deze er toe hem de ‘uitvoerige brieven’
te zenden, uit den ‘belangrijksten’ waarvan ons door Huet verschillende
mededeelingen zijn gedaan en waarvan de rest ons door den ontvanger is onthouden
‘uit kieschheid’ zooals zijn toelichting tegenover de weduwe Dekker luidde? ‘Waarom
heb ik dat geschreven?’ - het antwoord ligt voor de hand en wordt, waar het door de
geslotenheid van den ontvanger en de vergeetachtigheid van den verzender is
uitgebleven, door den aard en het verband der feiten zelf gegeven. Dekker heeft
dezen brief - en waarschijnlijk meerdere - aan den ‘vriend zijner jeugd’ gericht om
van den uitgever Kruseman te vernemen of dergelijke ‘schrijverij’ van talent getuigde
niet alleen, maar van een talent dat door het groote publiek in Holland op prijs zou
worden gesteld. Alles pleit voor deze verklaring, wat er in staat zoowel als wat er
blijkbaar door Huet van achtergehouden is. Kruseman schijnt tegen deze soort van
mededeelingen en ontboezemingen niet hoog te hebben opgezien en ze althans voor
den gewonen lezer uit de vijftiger jaren niet bijzonder aantrekkelijk geoordeeld te
hebben; wij kunnen dit weten of althans afleiden uit Dekkers mededeelingen in een
brief aan Tine uit zijn verloftijd; kort nadat zij in Holland waren aangekomen Kersttijd 1852 - heeft hij den haarlemschen uitgever opgezocht en schrijft hij haar in Februari '53:
‘Met K. heb ik veel gesproken. Mijn hoofddoel was van hem te weten te
komen of ik talent had uit het oogpunt van een boekhandelaar. Hij begrijpt
dat ik dit weten moet. De toejuiching van een tafelvriend etc. beduidt niets,
maar een boekhandelaar moet de waarde van het talent als koopman kunnen
schatten.... Ofschoon zijn oordeel niet decisief was, beschouw ik toch zijn
oordeel over het geheel als gunstig. Decisief kon het antwoord niet zijn
want 1o had hij van mij geen proeven genoeg en 2o is alle litterarische
succes een dobbelspel, vooral van een debutant. “De eerlooze” scheen hij
wel mooi te vinden, doch hij zeide dat Peters....’
En hier volgt wat wij reeds memoreerden als bewijs van verval van ons tooneel....
Er blijkt dus uit dit relaas dat Kruseman - bij deze gelegenheid, niet zooals de
uitgeefster der Brieven zegt, eenige opstellen heeft ontvangen om zijn oordeel
daarover te zeggen - maar
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dat hij behalve het tooneelstuk nog andere copy van Dekker bezat, die volgens dezen
hem was gezonden als proef of proeven ter beoordeeling - en waartoe, de ‘Losse
Bladen’ kunnen maar niet behoeven te hebben behoord. Er blijkt overigens voor den
lezer vrij duidelijk uit wat den schrijver ontgaan is, niet onwaarschijnlijk door de in
dergelijke gevallen gebruikelijke beleefde onduidelijkheid van het oordeel: dat hij
er niet mee wegliep; het tooneelspel ‘scheen hij wel mooi te vinden’; maar niet mooi
genoeg blijkbaar om de risiko der uitgave ervan op zich te nemen; het overige vond
hij dus minder of nog minder dan ‘wel mooi.’.... Dertig jaar later heeft hij aan den
onvoldoend gedokumenteerden biograaf van Dekker - die zich niet rechtstreeks tot
dezen kon, of althans wilde richten sedert een langen brief door Dekker uit
onvriendelijkheid zonder antwoord was gelaten - het ‘belangrijkste’ dezer epistels
‘ter inzage afgestaan;’ en Huet heeft op eigen, al of niet gedeelde
verantwoordelijkheid, door haar de publikatie waardig te keuren het koele oordeel
over deze pennevrucht van den debutant aan eene herziening onderworpen. Omdat
hij haar verdienstelijk of ten minste aantrekkelijk vond zonder twijfel, maar
waarschijnlijk niet alleen daarom: de nog van zichzelven onzekere beginner was
ondertusschen de beroemde auteur Multatuli geworden; voornamelijk wellicht omdat
hij deze uittreksels interessant oordeelde als dokumenten uit een tot dusver geheel
onbekende periode van diens ondertusschen zoo belangwekkend geworden
ontwikkeling. De brieven, waarover hij zelf beschikte, dateeren uit een veel lateren
tijd, waarin deze ontwikkeling reeds als afgesloten was te beschouwen; bevatten
bovendien deels bijzonderheden hemzelven betreffende, die hij geen reden had, of
reden had om niet, te publiceeren, deels ontboezemingen met wier inhoud Multatuli
zelf het publiek reeds in anderen vorm in kennis had gesteld. Het ‘dagboek’ gaf iets
anders niet alleen, het gaf iets nieuws zoozeer dat het voor Multatuli zelven een
ontdekking beteekende; het openbaarde niets dat aanstootelijk was voor Huet noch
iets dat het redelijkerwijze kon zijn voor Dekker, die als Multatuli zich tegenover
het publiek in veel intiemer vertrouwelijkheden had uitgeput; het was ten overvloede
meer litterair van aard en bedoeling dan de vlot geschreven maar zonder belletristische
pretentie gevoerde correspondetie, waarover Huet zelf beschikte. En bovenal: het
gaf iets dat door Dekker bedoeld was als persoonlijke mededeeling weliswaar, maar
vooral als letterkundige oefening en als proef-
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stuk van talent. Dit was het, wat de spoedig daarop gestorven en door Multatuli's
talmen niet ter verantwoording geroepen Huet, zoo niet tot zijn rechtvaardiging dan
toch tot zijn beste verontschuldiging had kunnen aanvoeren: dat de praatbrief niet
voor de publiciteit bestemd was, maar althans met het oog op de publiciteit
geschreven; veeleer dan aan den vriend, aan den uitgever gericht; dat hij
oorspronkelijk minder het karakter van vertrouwelijke mededeeling had bezeten dan
naderhand dat van geweigerde copy verkregen. Huet, door deze openbaarmaking
zich tegenover den ouden auteur aan een onbescheidenheid schuldig makend, bezorgde
daardoor aan den in dit geval te bescheiden gebleken jongen, een rehabillitatie; terwijl
hij tevens, al of niet zich bezondigend aan misbruik van vertrouwen tegenover den
ontvanger - die hem dit epistolaire proefstuk ‘ter inzage’ had verstrekt - met het doel
misschien maar in elk geval met den uitslag dat hij des schrijvers aandacht van dezen
afleidde, zichzelven in overdreven mate belastte door aan het voorwerp zijner
ongeoorloofde publikatie het meer dan vertrouwelijke, het uiterstintieme karakter
van een ‘dagboek’ toe te dichten.
Ook uit den inhoud van Dekkers ‘dagboek’ zelf blijkt duidelijk zijn bedoeling met
den brief waarvan het een uittreksel is: zekerheid te erlangen omtrent zijn eigen
vermoeden en de verzekeringen van ondeskundig geachte bewonderaars ten opzichte
van zijn letterkundig talent:
‘Veel had ik er voor over, zekerheid te hebben of ik voor iets in staat ben
of niet; want de gedurige twijfel daaraan beneemt mij de kracht tot
doorzetten die ik zoo hoog noodig heb om mijn traagheid te overwinnen.
Met ijver zal ik iets beginnen; de opgewondenheid - die al wat er is op 't
gebied der Aesthetiek leven geeft - is dáár. Ze zou ook doortstroomen ten
einde toe: er is kracht genoeg. Maar zie, ik behoef mij maar even in 't
hoofd te halen: “'t is toch maar prulwerk” - en weg is de impressie....’
Het is dezelfde onzekerheid, het is bij al zijn eigendunk hetzelfde gebrek aan
zelfvertrouwen, dat vroeger, bij het opstellen van zijn ‘Jongelingsdroomen’ zijn
toekomst in 't algemeen en dat nu speciaal zijn litteraire kansen geldt; het is dezelfde
onvastheid van oordeel omtrent zijn auteursgaven, die hij later bij het opstellen van
den ‘Havelaar’ zal toonen. Zij is niet strijdig met het bewustzijn van zijn
bijzonderheid, zij is er de rechtstreeksche uiting van. Het betrof bij deze belletristische
proeven niet de vraag of hij naar eigen oordeel
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‘meer was dan anderen’ het gold welk antwoord daarop zou worden gegeven door
het hollandsche publiek, dien grooten hem onbekenden kring, verscheidener van
smaak en inzicht dan de kleine waarin het hem tot dusver gelukt was zijn ‘geestelijk
overwicht’ te staven. Er steekt achter deze ongewone onvastheid zijner
onbescheidenheid het besef dat ook zijn litteraire uitingen van bijzonder karakter
zijn en dat zijn individueele kwaliteit als afwijking waarschijnlijk verwonderen zal
maar evenzeer ontstemmen als behagen kan.
‘Reeds lang heb ik mij beziggehouden met een streng onderzoek
daaromtrent. Mijn eigen oordeel tel ik in 't geheel niet; want evenzeer als
ik soms mijn werk “mooi” vind, heb de andere oogenblikken van zoodanige
minachting er voor dat ik mij haast het te parodieeren, uit vrees dat een
ander het doen zal. Ik zing of neurie verzen, die, mooi of niet, toch tel quel
vruchten zijn van dichterlijke opwekking en als zoodanig verwant aan het
beste wat ik heb - mijn ziel, mijn hart. Welnu, ik heb soms pleizier ze te
zingen op de wijs van Jan die Lijsje sloeg!’
Hij verlangt naar het oordeel van derden. Ligt het niet voor de hand dat hij de kritiek
van den hollandschen deskundige inroept? De gewone, ofschoon vleiende
beoordeelen, laten hem onbevredigd:
‘Mijn oordeel bewijst dus niets. Ik observeer anderen.
Maar wie zijn die anderen? 't Is zoo gemakkelijk Menado te verbazen en
het verstomd te doen staan over “zoo'n genie.” Maar dit beteekent niet
veel.
De “goede opinie van vrienden en bekenden die zoo aandrongen op de
uitgave” heeft al zooveel middelmatigs in de wereld geschopt dat ik puur
het land krijg als men zegt dat het “lief” is. En bovendien, dat “lief vinden”
is nog niet eens opregt. Ik heb er de bewijzen van.’
Zóó eindigt het z.g. dagboek. Blijkt er, in verband met wat Dekker daarvóór schreef
en daarna deed, niet duidelijk uit, dat het werkelijke slot door Huet is achtergehouden
en hoe het luidt? Kan dit einde iets anders inhouden dan een beroep op het ‘opregte’
oordeel van den haarlemschen kooper van kopy als keurmeester van belletrie en
kenner van den litterairen smaak van het hollandsche publiek? En kon Huet iets
anders doen dan het weglaten en het hoogstens doen vermoeden, wilde hij niet den
sluier zijner mystifikatie lichten en den medewetenden, misschien mede-
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plichtigen Kruseman blootstellen aan het gevaar van herkend te worden?.... Wat
Dekker blijkt geschreven te hebben vindt zoodoende een aanvulling door het
hemzelven duistere waarom van zijn schrijven; en het waarom op zijn beurt een
nadere toelichting in het wanneer. Zoodra hij zich uit de ‘roezemozerij’ heeft
teruggetrokken en zich van het al te feestelijke en te weinig litterair geoordeelde
Menado heeft afgekeerd, is hij zijn voelhorens gaan uitsteken naar den hollandschen
deskundige en een onderzoek gaan instellen naar de ‘kwaliteit’ van de lezers in het
moederland. Niet enkel, zooals hij aan zijn broeder schrijft, om ‘toe te geven aan
zijn toenemende neig ng tot nadenken’ is hij zich gaan afzonderen maar tevens,
misschien voornamelijk om meer gelegenheid te vinden tot litterairen arbeid als
voorbereiding tot zijn optreden als auteur. Zijn verwijdering van de society te Menado
beteekende niet zoozeer zijn afzondering als eenzaam peinzer dan wel zijn toenadering
tot Holland als openbaar schrijver. De verzending van ‘de Eerlooze’ aan het einde
van zijn retraite - en kort vóór zijn vertrek als adsistent-resident naar Amboina, waar
overstelpende ambtsdrukte en lichamelijke uitputting hem blijkbaar hebben verhinderd
zijn letteroefeningen voort te zetten - zij is niet een alleenstaand feit geweest, resultaat
van een inval zonder inleiding of vervolg, maar de voorloopige afsluiting van zijn
schriftelijke connecties als inleiding tot het mondeling verkeer met den hollandschen
uitgever; de laatste zending na die eener reeks van als proefstukken bedoelde
praatbrieven, waarvan de eerste, en de ‘belangrijkste’ tevens, ons door Huets toedoen
in uittreksels ter kennisse is gekomen. En dat het diens indiscretie is geweest waaraan
wij dit te danken hebben, wordt hierdoor waarschijnlijk dat wij het aan de ‘kieschheid’
van den heer Kruseman moeten wijten verstoken te zijn gebleven van de kennis der
overige zendingen, waarmee de in dit geval zoo discrete Dekker zijn auteurschap
met omzichtigheid voorbereidde.
***
Wat er ondertusschen met volstrekte zekerheid uit zijn schaarsche mededeelingen
blijkt is, dat zijn opgang als dichter en prozaist onder de dames en heeren van Menado
niets te wenschen heeft overgelaten - tenzij dan, naderhand, het goedkeurend oordeel
van een bevoegder publiek - en dat hunne toejuiching aanvankelijk althans zijn vurig
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verlangen om zich te onderscheiden ten volle heeft bevredigd. Ingepalmd heeft hij
hen, geboeid en bekoord niet alleen, maar zelfs ‘verstomd doen staan;’ de dames
hebben zich niet karig getoond met hare betuigingen van ‘liefheid’ en de heeren
zullen het zijn geweest die hem met het degelijker compliment van ‘zoo'n genie’ te
zijn hebben gedecoreerd. Hij mag er nu met laatdunkendheid op neerzien, met welk
een innig welgevallen moet hij aanvankelijk dezen uitbundigen lof hebben aanvaard
als de eerste verwerkelijking van zijn jeugdige eerzuchts-idealen. Het succes, nu hij
eenmaal in de mode is, blijkt hem niet langer te voldoen en de loftuitingen van
‘liefheid’ beginnen hem zelfs tegen te staan: hoe weinig trouwens schijnen zij te
harmonieeren met zijn aktueele hernieuwd-romantische stemming. Want zóó begint
het ‘dagboek,’ zóó luidt het eerste fragment van den praatbrief:
‘Het leven bestaat uit tusschenzinnen, het mijne althans. Maar vanwaar
dan mijn God die wildheid in mijn gemoed, die woeste verbeelding!’
Door de kortheid, die Huet hier betrachtte bij zijn excerpeeren, heeft de tekst van
Dekker niet aan duidelijkheid gewonnen. De ‘tusschenzinnen’ zullen waarschijnlijk
betrekking hebben op de korte pauzen van ‘nadenken’, van eigen, hooger leven, die
hem tusschen zijn velerlei ambtsbezigheden overblijven en die hij tracht te verlengen
door zich aan de feestelijkheden van Menado te onttrekken. De tegenstelling - door
het ‘maar’ aangegeven - tusschen de verbrokkeldheid van zijn hooger bestaan en de
‘wildheid’ en zelfs ‘woestheid’ van zijn innerlijk leven blijft intusschen in het duister.
Duidelijk daarentegen blijkt uit het daaropvolgende fragment, dat deze
stormachtigheden de begeleidende verschijnselen voorstellen van een nieuwe
levens-oriënteering, van een andere of liever een hernieuwde ‘bewustwording’ na
zijn eerste en beslissende te Natal:
‘Het is voor 't eerst dat ik dus schrijf. Het is een voorspel van mijn vast
voornemen om tot het volk te spreken. Ik ben zwanger van denkbeelden,
over weinige dagen ben ik eenendertig jaar - het is tijd, tijd - nu of nooit,
dat is weldra of nooit. Een en dertig jaar en ik heb nog niets gedaan!’
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Er is verondersteld, dat hij met deze laatste woorden een navolging geeft van Don
Carlos' uitroep: ‘Schon zwanzig Jahre und noch nichts für die Unsterblichkeit gethan!’
Het is niet waarschijnlijk: hij gaat te prat reeds nu op zijn oorspronkelijkheid om
iemand bewust na te praten; en hij behoefde zich Schillers treurspel niet te herinneren,
het was voldoende dat hij zijn eigen, ‘Jongelingsdroomen’ had herlezen om de
onbevredigdheid der hoogere eerzucht op overeenkomstige wijze te vertolken. Hij
reikhalst ernaar om wat later in hem tot wasdom en rijpheid is gekomen, te oogsten;
om den overvloed zijner denkbeelden uit te storten over een grooter en deskundiger
publiek. Na l'engouement is ook hier weer de geringschatting gekomen als
aankondiging van het latere en forschere: ‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid.’
Hij profiteert in verschillende dezer stukjes van zijne ontstemming over den kleinen
kring te Menado, als litteraire stof tot oefening in de kunst dit grootere publiek te
behagen; viermaal achtereen zijn het in dezen praatbrief de onwelkome visites,
waaraan hij zich tevergeefs heeft zoeken te onttrekken, die hem door haar gebrek
aan belangrijke en aantrekkelijke conversatie de stof leveren voor zijn schriftelijke
boutades. Zijn populariteit schijnt hem niet alleen onverschillig maar zelfs lastig te
zijn geworden.
‘Ik heb vandaag zeer zoet mijn werk gedaan - van middag hadden wij
visite van twee heeren te paard - een en ander is verkoelend. Dat geeft de
goede God ons Indiërs omdat wij geen ijs hebben.’
Een paar dagen later:
‘Weer visites gehad - douches. Maar toch niet geheel, want ik heb mij
driftig gemaakt door te willen bewijzen dat de uitbesteding van opvoeding
en onderwijs aan een vreemde, à tant par mois, een soort van crime tegen
de natuur was. “Mijn kinderen in Holland kosten mij nu al f 11.000,” zei
de man. En ik vraagde of hij God de quitantie toonen zou als Deze hem
vraagde: “Qu'as-tu fait des enfants que je 't ai donnés?” 't Was een
Franschman....’
De paedagogie blijkt nog altijd zijn belangstelling te trekken. Den volgenden dag
wedervaart hem een ongeval van denzelfden inhoud of liever gebrek aan inhoud:
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‘Weer visite. Ik heb er dezen keer hoofdpijn van, omdat er maar één kwam.
Drie, vier, houden elkaar bezig, maar één komt geheel voor mijne rekening.
Praten kan ik niet: ik zwijg of ik spreek, en dit laatste is meermalen
vermoeyend, want ik grijp wel eens dieper of hooger dan “praten” gedoogt.
't Is me dan een gevoel of ik iemand moet op- of voorttrekken; en ze
verzeggen het maar, een handje mee uit te steken.’
En ten slotte:
‘Alweer visite; maar ik heb gezegd dat ik hoofdpijn - krijgen zou als ik te
lang sprak of luisterde; en ze gingen. Maar toch mijne stemming is weg,
en ik zie vooruit dat ik in spijt van mijn eed weer zal afhangen van mijn
pen.
Het je dat óók wel eens dat ge geen baas zijt over uw geschrijf? 't Is eene
fout zeker, eene zwakheid. Je weet zoo niet waar je belandt...’
Integendeel, zou men zeggen: wanneer Dekker zich zoo, schrijvende of sprekende,
liet gaan, liet afdrijven op zijn stemming, dan wist men vrij zeker waar hij belanden
zou. Er zijn onderwerpen, waardoor hij vroeger reeds werd beheerscht, die hij later
zou trachten te beheerschen en die ook nu voortdurend beslag leggen op zijn aandacht:
de kwesties, die de opvoeding raken van kleine en groote menschen. En er zijn zekere
haten en hekels, waar hij altijd van uit is gegaan en die hij niet kan laten varen zonder
er het volgende oogenblik in een of anderen vorm op terug te komen: zij gelden den
gewonen bourgeois in al de schakeeringen van dorheid. Hij mag zich eenigen tijd
de moeite hebben getroost ze aan te trekken, deze banale menschen - en de ijver
waarmee zij de connectie trachten te onderhouden, pleit voor zijn succes - het is hem
niet gelukt ze tot zich op te trekken; en de toeleg om ze af te stooten bewijst hoe
onaangenaam hem de gevolgen van het succes zijner pogingen om zich aangenaam
te maken, ten slotte zijn geworden. Hij wilde ‘tot het volk spreken’ - aan dát volk
bleek zijn spreken verspild. Hij zocht onderwerpen voor conversatie, die twistpunten
voor discussie konden zijn of stellingen voor een verhandeling, onderwerpen voor
een voordracht of stof voor een gedicht - en zij kwamen tot hem met geen hoogere
bedoelingen dan een praatje te maken.
‘Onlangs viel 't gesprek op verdriet, tegenheden enz. in 't leven. Ik vertaalde
dadelijk smart, en greep een idee aan dat mij voorbijvloog: “O, smart kan
zoet zijn!”
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De smartman wou niet mee omhoog. “Dat kan ik niet vinden,” zei hij.
Toen ik aan 't betoogen, dat kun je nagaan. Ik voelde en tastte en greep in
't rond.... naar bewijzen, naar gevoelsbewijzen. Wat ik zei weet ik niet
meer, maar dat herinner ik mij dat ik ten slotte den man niet langer houden
kon. Ik zakte, zakte met hem tot: “Heb je wel eens tandpijn gehad?”....
....“O - dat - is - geheel - iets - anders. Tandpijn - is -”. En hij wou me toen
gaan vertellen wat tandpijn was! Toen liet ik den man liggen; dat is de
vermoeienis waarvan ik sprak.
Verbeeld u Christus: “Het koninkrijk der Hemelen is gelijk het
mosterdzaad!” En daarop het antwoord: “Neen - dat - is - niet - juist. Mosterdzaad - is etc.” Met een botanisch-culinaire verhandeling over de
mosterd! 't Is niet uit te houden.’
Ach, de bedaarde kennis - in wien de nerveus redeneerende Dekker hier reeds den
lateren ‘Slijmering’ persifleert - hij kwam waarschijnlijk rustig klimaat schieten en
toonde, zeer begrijpelijk, weinig lust of aanleg om zijn gastheer te volgen bij diens
jacht op ideën en zelfs paradoxen. Hij behoefde geen dor of droog mensch te zijn,
erger dan de anderen, het was voldoende dat hij een gewoon en zelfs naar de gewone
begrippen, een vrij ontwikkeld en conversabel man was om zijn gastheer onvoldaan
te laten, die ongewoon bleek en een mate dat hij het wilde zijn. Dekker zag na de
warme ingenomenheden der eerste kennismaking en buiten de opwinding der
vermoeiend geworden feestelijkheden, zijn omgeving in haar onaantrekkelijke
dagelijksche plunje en toonde alle gemelijkheden van de lendemain d'une fête.... Hij
is gedesillusioneerd en zoekt nieuwe prikkels. De auteur der ‘Jongelingsdroomen’
vervalt weer of liever, gaat zich opnieuw tot het hoogere plan zijner natalsche
stemmingen opwerken; hij wordt weer ‘onhandelbaar’: ongeschikt, wijl ongeneigd
tot gewone handelwijze, tuk op excentriciteiten, van ridderlijk karakter liefst. Hij,
die ‘tot het volk spreken wil,’ die verklaart niet te kunnen ‘praten’, die blijkt niet
langer te kunnen spreken met het volk, hij kan zich in geen geval verlagen te praten
als het volk en nog minder zich den schijn laten welgevallen het na te praten. Men
vindt hem hier weer terug in de oude, paradoxale gevechtspose tegenover de
‘algemeene gezegden, die daarom te betwijfelen zijn.’
‘Er is in het werk van juffrouw Toussaint veel schoons en niemand zou
liever dan ik haar ridder willen zijn - als men haar eenmaal zal beginnen
aan- en af te vallen. Maar zoolang men haar vergoodt, kan ik niets van
haar velen.’
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Dit is minder een uiting van onwil tegen de jonge schrijfster, die blijkbaar ook in
zijn naaste omgeving grooten opgang maakte, dan een andere vorm van zijn protest
tegen deze omgeving-zelve, tegen de onbevoegdheid van haar litterair oordeel, haar
overdreven loftuitingen, het opblazen van haar bijval tot vergoding. Hij weet, hij
meent althans te weten uit eigen ervaring, wat deze bewondering waard is: hij is er
zelf het voorwerp van en voelt zich het gevaar loopen er het slachtoffer van te worden
als hij zich niet bijtijds aan deze, zelfs waar zij eerlijk bedoeld zijn, misleidende
toejuichingen onttrekt en zich gaat harden tegen strenger en bevoegder oordeel. Er
mocht in de overige genoegens van Menado meer ‘kwaliteit’ aanwezig zijn dan in
die van Holland, in de litteraire blijkt hij toch den voorkeur te geven aan die van den
hollandschen smaak. Zijn boudeeren over de ‘vergoding’ van juffrouw Toussaint is
een uiting van ontgoocheling over en van rankune tegen zijn onbetrouwbaar gebleken
publiek; maar dat hij zijn ontevredenheid over haar toejuichers gaat verhalen op
haar-zelve is toch tevens een blijk van zijn naijver. De bijval van het onbevoegde
publiek mocht van weinig waarde zijn, het was in elk geval de bijval van zijn publiek
en nimmer, ten opzichte van geen enkelen kring waarvan hij deel uitmaakte, heeft
Dekker recht kunnen dulden, dat een ander er het middelpunt van vormde en dat zijn
‘geestelijk overwicht’ erin ontkend of bestreden werd. Er was zeker niemand onder
onze auteurs die minder om de gunst van het publiek heeft geboeld dan het jonge
meisje dat omstreeks de jaren vijftig er mee bedeeld begon te worden; haar die hijzelf
zijn waardeering niet kan onthouden is het niettemin, die hij aansprakelijk maakt
voor het teveel van hulde, dat men haar brengt - in den bewust-overdreven vorm
eener boutade weliswaar, maar tegelijkertijd als onbewuste uiting van zijn
‘koninklijke’ aanspraken op prioriteit. Hoe ontoerekenbaar hij het mag vinden hij
kan niet zonder misnoegen over zijn kant laten gaan, dat zijn volkje andere, laat staan
hoogere goden voor zijn aangezicht heeft dan die van zijn eigen ‘genie’. Met een
beweging van verstoordheid, met een air de dédain keert hij zich van beide af, van
de onnoozele aanbidders zoowel als van de onschuldige aangebedene - gereed om
zoodra men haar aan waardeering te kort gaat doen wat men haar nu teveel ervan
toedraagt, zijn eigen achterstand aan openlijke sympathie met even veel royaliteit
als ridderlijkheid bij te passen en zijn superioriteit over de verongelijkte mededingster
evenzeer als over
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hare afvallig geworden vroegere vergoders te staven door zijn ‘air protecteur’.
***
De wijze waarop hij aan zijn ontstemming lucht geeft in deze stukjes pleit zelfs voor
de goede stemming waarin zijn wedervaren te Menado hem heeft gebracht. Hij mag
ze hebben ingeleid met een verwijzing naar de ‘wildheid’ van zijn gemoed en de
‘woestheid’ van zijn verbeelding, de lezer van zijn praatbrief heeft er zich niet over
te beklagen gehad dat hij in dit opzicht te zwaar op de hand werd. Dekkers toeleg is
blijkbaar hem te amuseeren, althans minstens even aangenaam als leerzaam bezig
te houden; en dat hij hierin op zijn best genomen maar matig geslaagd blijkt, dat hij
er ten minste niet in geslaagd is hem te overtuigen van zijn goede kansen om het
hollandsche publiek te behagen, mag zeker niet geweten worden aan de levendigheid
en de losheid van zijn kleine proefstukken. Zijn litteraire compositie, zijn potpourri
van kleine beschouwingen, opmerkingen en anekdotes staat eigenlijk in een
verkeerden sleutel: aan ‘wildheid’ en ‘woestheid’ herinnert zij slechts voor zooverre
zij uitmunt door opgewektheid en speelschheid. ‘De opgewondenheid is daar’ en ‘er
is kracht genoeg’: er is in dit ‘dagboek’ van allebei een opzichtiger vertoon dan
strookte met de ‘anti-qualiteit’ van den hollandschen smaak. - Er is vooral een
levendige belangstelling in en een opgewonden voorstelling van alles wat getuigt
van sterkte en zelfbewustheid; wij zijn hier verder dan ooit van het ‘larmoyante’
genre; Dekker toont voortdurend een levendig uitgesproken voorliefde voor alles
wat blijk geeft van kernigheid en ‘ras’. ‘Ik houd het ervoor dat er onder de menschen
veel meer dan men denkt “ras” bestaat’, heeft hij aan zijn broeder Pieter geschreven;
hier is hij erop uit om tegenover de slappe routine van de burgermenschen zijner
omgeving de onbedorven en kernachtige oorspronkelijkheid te stellen van natuurlijke
wezens, dieren zoowel als menschen: ‘ras’ tegenover onnatuurlijke civilisatie. Zijn
voorliefde voor napoleontische allures vereenigt en vermengt zich hier met zijn
paedagogische inzichten aan Rousseau ontleend in litteraire genrestukjes. Tegenover
den Franschman, die zijn kinderen uitbesteedt, stelt hij de instinktieve moederlijke
zorgzaamheid van de wespen die in zijn portefeuilles hare eieren met doode vliegjes
hebben omringd tot voedsel voor de larfjes; en het gezicht van zijn kat, die hare
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jongen in den bek wegdraagt, brengt hem de pro-cynische woorden in herinnering:
‘Hoe meer ik katten leer kennen hoe minder ik van menschen houd’....
‘Verbeeld je nu dat ik die wespen eens proponeerde hare popjes bij een
oudere wesp, geleerder dan zij, in te kwartieren. Of de kat haar jongen
door een kater uit de buurt te laten dragen sterker dan zij van gebit. De
beesten zouden mij aanvliegen. En zet daar eens naast dien man van de f
11.000!....
En deze kat brengt hem op een herinnering uit zijn jeugd: van de boerin te Buiksloot,
die bij een storm zelve haar kind over de smalle sluisdeuren droeg na weigering van
zijne hulp: ‘Vrouwtje mag ik je kind dragen?’ ‘Dankje, jongeheer, ik ben mans
genoeg geweest om het kind ter wereld te brengen, ik ben mans genoeg om het te
dragen ook.’ En ze bragt het er over; en in de Tweede Buiksloter gaf ze 't de borst.
O die vrouw!’.... Wil opmerken, hoe bij Dekker, zoodra hij komt te spreken over dit
soort van onderwerpen, ‘l'homme de la nature’ rakende, de oude sensiblerie weer
bovenkomt; hoe opgeschroefd hier zijn ‘opgewondenheid’ is. Het was zoo natuurlijk,
zoo alledaagsch wat deze vrouw deed, dat men een sentimenteel stadsmannetje, een
romantisch Hallemannetje van den Haarlemmerdijk moest zijn om er iets bijzonders
aan te vinden. ‘'t Was een stevige boerevrouw: ze had mij wel over de knie kunnen
leggen’: er was hier waarlijk ‘kracht genoeg’ en de oudere Dekker verspilt de zijne
met de voortzetting der ‘opgewondenheid’ van den behulpzamen ‘jongenheer’.
Even zuiver van gehalte daarentegen als vermakelijk van voorstelling zijn de beide
pantalonhistorietjes; voortreffelijk vertelde anekdotes van het zelfbewuste optreden
van een franschen tailleur te Batavia; grappige staaltjes van ‘een soort van
Napoleontisme in de kleermakerij’: zoodra Dekker contact krijgt met zijn oudste en
sterkste ideaal, toont hij zich in zijn beste kracht. Hoor hem vertellen, hoe hij
afgescheept werd toen hij zich om af te dingen op een duren pantalon van den artiste,
vóór dezen durfde vertoonen met een goedkooperen, die door een Chinees gemaakt
was:
..‘Hij betrok en beplukte de broek aan alle kanten, trok de lip op, en zei:
‘Ce pantalon (hij trok haar scheef regts), ce pantalon (scheef links) mais,
m'sieur, ce pantalon ('t was sterk goed gelukkig), ce pantalon, mais ce n'est
pas een pantalon!’....
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‘Nog een pantalon-historie - al wat Napoleonlike is bevalt me’: hoor hem navertellen,
in eigen bewerking, wat in een overeenkomstig geval en aan hetzelfde adres, een
anderen heer wedervoer. ‘Hij had een nieuwen pantalon aan, ging er mee uit, en zie,
of liever zie niet, de broek scheurde - waar men het 't minst gaarne heeft.’ Hij komt
den volgenden dag den Franschman een standje schoppen.
....‘De Napoleon hoorde hem bedaard aan, en vroeg, toen hij aan 't woord
kon komen, heel pacifiek: “Mais, m'sieur, qu' avez vous fait de ce
pantalon?” - “Wat ik ermee gedaan heb? Wel, je l'ai mis.” - “Soit, et puis?”
Let nu eens wél op hoe 't genie alles naar zijn wil dwingt, en hoe het hier
den kleermaker, van 't bankje der beschuldigden, in eens op een presidialen
stoel helpt. Hij vraagt; hij ondervraagt, wat meer is. “Wat hebt gij gedaan
met de broek die ik voor u gemaakt heb?” er ligt majesteit in die vraag.
De ander voelde dat hij voor zijn Regter stond!’....
Inderdaad, wie zou er, met dit tafreeltje voor oogen kunnen twijfelen aan de macht
van 't ‘genie’?.... Maar, let nu tevens wél op, hoe Dekker hier zijn speelschen luim
gaat koelen op begrippen, waarvan hij vroeger nooit anders gewaagde dan met het
diepste respekt - vooral ook omdat zij zoo nauw samenhingen met zijn zelfrespekt.
Al deze toespelingen op Napoleon en op ‘'t genie’ hangen of vallen blijkbaar samen
met de herlezing van zijn te Natal opgesteld levensprogram, maar zij vallen tevens
geheel uit den toon van bijna tragische ernst waarmee hij daarin dezelfde onderwerpen
heeft bejegend om hun innig verband met het pasgeboren gevoel zijner hoogere
roeping, met de beslissende ‘bewustwording’, die hij tot in lengte van dagen in
herinnering zal houden en brengen. Hij bespot ze nog wel niet, zooals ruim een dozijn
jaren later, als de kapstokken van zijn ‘folle sagesse’, maar ontziet zich evenmin er
reeds nu zijn grappen aan op te hangen. Het ‘genie,’ dat ‘de omstandigheden’ zou
‘scheppen’, dat ze zou dwingen naar zijn souvereinen wil, het is hier als spotvorm
gebruikt en Napoleon wordt in dezen souvereinen kleermaker als karikatuur
geteekend.... Hij heeft zich blijkbaar van den persoon des Keizers losgemaakt, vereert
hem niet langer als het voorbeeld voor den volkerenbevrijder, maar waardeert hem
nog steeds als de verpersoonlijking van het ‘napoleonlike’. Zoo behoeft hij tevens
zijn bewondering niet te onthouden zelfs aan de vijanden van het
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vroegere ideaal van zijn altruistisch individualisme, mits zij zich napoleontisch
gedragen in hun oppositie en ‘ras’ toonen. Hij mag de nagedachtenis van den Keizer
nog altijd hoog houden, weinig lager zeker is, sinds de oude litteraire eerzucht weer
over hem vaardig is geworden, zijn vereering voor den dichter, die haar het felst
heeft aangevallen, Auguste Barbier. Is het niet hier te Menado juist, dat hij zich heeft
ontpopt als diens warme bewonderaar, niet ondanks maar om zijn: ‘Sois maudit, o
Napoléon?’.... Men kan zich zijn latere dwaze avontuur te Rotterdam herinneren,
waar hij ten behoeve van een pseudo-Auguste Barbier een geestdriftig beroep doet
op het publiek. In een van zijn epistels aan Mej. Hamminck Schepel - in 't Fransch
geschreven en waarschijnlijk dateerende uit den tijd toen zij te Genève in betrekking
was - maakt hij er aldus gewag van: van Lennep had hem, ook in een ‘praatbrief,’
gevraagd of hij den dichter kende....
....‘Si je connaissais Augusti Barbier! Je te demande un peu, moi qui récitait
“zoo lief” ses Iambes il y avait si longtemps! Si je connaissais Barbier?
Le question était drôle et presque injurieuse!..’
Herinnert de aard van het compliment over zijn reciteeren waarvan hij den
hollandschen vorm met blijkbaar ironische bedoeling onvertaald heeft gelaten, niet
rechtstreeks aan de in denzelfden vorm gekleede toejuichingen die hij er met zijn
eigen produkten verwierf? En welke van de ‘Jamben’ waarmee hij zoo dweept zijn
het, die hij nog zoo vast in het hoofd heeft dat hij ze voor de vuist kan gaan voordragen
aan de saamgestroomde rotterdamsche dames en heeren?
....je récite le beau fragment dans lequel il compare Napoleon à un cavalier,
qui éreinte sa cavale: la France! (c'est magnifique!)....
Het zijn de bekende verzen uit ‘l'Idole’ die direkt volgen op en de verdere toelichting
inhouden zijner vervloeking van den Keizer.... Het is dezelfde kranigheid van houding
en optreden als die met zijn vroegere ‘idool’ diens tegenstander gemeen heeft, welke
hij te waardeeren geeft in het pantalonvonnis van den pseudo-Napoleon:
....‘Mais, m'sieur qu' avez-vous fait de ce pantalon? - ‘Je l'ai mis’ - ....‘Vous
l'avez mis, soit! Et puis?’ - ‘Puis, je suis sorti’ - ‘Soit, et puis? - De man
begon te stamelen: hij trok de broek naar zich toe. Hij begon te gevoelen,
dat hij ongelijk had. - “Et puis, m'sieur?” Met iets in den toon als:
Antwoord, ellendeling!
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- “Puis je me suis (hij vouwde de broek toe - het gat keek hem akelig aan),
je me suis rendu chez”.... - N'importe. Et puis?’ - Là j'entrai’.... hij sidderde.
- ‘Soit! Et puis?’ - ‘Je saluai’.... hij schoof naar de deur. - Soit. Et puis?’
- Je m'assis.... ‘Ah, m'sieur, voila l'affaire! Les pantalons, m'sieur (de man
was de deur uit, maar hij riep het hem na), ce sont des pantalons pour se
tenir debout, m'sieur, et non pour s'asseoir, m'sieur! A Paris, m'sieur’.. De rest weet ik niet.
De rest is trouwens overbodig; ook voor het bewijs van Dekkers smaak voor de
bevelende houding, de rechtsprekende pose, het koninklijke gebaar.... Is dit
vermakelijk gedramatiseerde zit-verbod niet de groteske pendant van het zit-bevel
uit het slotbedrijf van ‘Vorstenschool?
‘Ras,’ uitdagende zelfbewustheid is het ook die hij te waardeeren geeft in deze
andere rechtspleging:
‘In den Javaschen oorlog van 1825 enz., (ik weet het van een ooggetuige)
ving men een spion, een Inlander. Volgens gewoonte moest die man
dadelijk doodgeschoten worden. Men bond hem aan een boom, en gaf één
soldaat last op hem te vuren. In vredestijd executeert, men met een peloton.
Ik heb er vrede mee. 't Is een reste van menschelijkheid en dit is al veel voor Christenen!.... Om niet te missen nam (de soldaat) den afstand wat
kort, - wat heel kort: ‘De kogel hoeft geen lucht te zien,’ zei hij. Dat is:
zoo uit den loop zoo in het hart, de tromp op de borst. Ook had hij er wat
veel kruit op gedaan. Gij weet dat los kruit genoeg is, à bout portant.
De spion zag hem forsch in 't gezicht, en zeide: ‘Koerang kitie,’ dat is:
‘Wat meer links - ‘G.v.d.’ riep de soldaat, want hij was kwaad, dat de man
niet bevreesd was, - en hij haalde den haan over. Toen ketste het geweer,
- of althans het pankruid alleen brandde af, men had de percussies nog
niet in die dagen. Thans hebben alle Christenkrijgslieden percussies op
hunne geweren....
Dekker schrijft ditmaal niet aan een dominee en neemt geen blad voor den mond om
zijn geringschatting voor het Christendom, althans voor de Christenen te verbloemen.
Was het te verwonderen dat de deftige heer Kruseman deze uitvallen niet alleen maar
heel den geest van den praatbrief zeer weinig waardeerde, speciaal als uitgever?
....‘De man leefde nog en hij lachte. Ja, hij lachte den soldaat uit, - omdat
zijn geweer weigerde.
Toen werd de Christensoldaat boos. Hij keerde zijn geweer om en sloeg
den lachenden Mohammedaan de hersenen in met de kolf.’
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Hier is Dekker aangeland aan de tegenpool van het sensibele waarin hij door August
Lafontaine was gesterkt en van het elegische dat hij bij Lamartine had beluisterd.
Zijn gevoel voor het curieuze en het schilderachtige, zijn voorkeur voor het sterke
individu brengen hem hier in de nabijheid van Stendhal en Mérimée; maar vooral
om den laatste te bereiken is hij te weinig sober en te zeer persoonlijk. Hij is op weg
zijn eigenaardigheid te voltooien van op de meestverschillende zijner romantische
voorgangers te gelijken, van elk hunner genoeg verschillend om niemands volgeling
te kunnen heeten.
(Wordt vervolgd).
J. SAKS.
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Het Joodsche lied II.
De publicatie in tijdschriften van verschillende Joodsche liederen van Jacob Israël
de Haan, na de uitgave van zijn eersten bundel, hebben wij met aandacht gevolgd.
In eene uitvoerige studie in de Nieuwe Gids XXXIV no. 4 van Apr. '19 (p. 619-631),
hebben wij getracht de beteekenis van deze eerste uitgave vast te stellen. In het
verschijnen van het tweede boek vinden wij aanleiding, ons opnieuw met De Haan's
gedichten bezig te houden.
Het zij veroorloofd, de door ons aanvaarde taak, - eene poging tot nauwgezette
beschrijving van den aard der thans verschenen verzameling, - aan te vangen met
nog eens te verwijzen naar het genoemde opstel in De Nieuwe Gids. De daarin
vervatte uiteenzettingen zijn in het algemeen van kracht gebleven als kenschets van
een goeddeels ook heden nog geldig en gehandhaafd oordeel. En wellicht bovendien
van belang, omdat Jacob Israël de Haan zelf er zich, zoo en niet anders, in herkende:
‘het is, alsof ik in een spiegel zie.’ (Alg. Handelsbl. 26-9-'19). Het is om deze laatste
reden, en om herhaling van vroegere bevindingen onnoodig te maken, dat ik meen
aan bedoelde verhandeling te mogen herinneren, alvorens tot bespreking van de latere
gedichten over te gaan.
Wat Mr. Siegfried Hoofiën in zijne brochure Het nieuwe Palestina opmerkt over
de onbestaanbaarheid van een specifiek Joodsche kunst voor ons geslacht (p. 26, 27)
achten wij sinds de Kunstwart-debatten nog steeds woord voor woord te
onderschrijven. De methode, door den heer Nahum Schlousz toegepast op ‘La poésie
hébraïque contemporaine’: deze te beschouwen in het raam der ‘Renaissance de la
littérature hébraïque’ en daarmede in verband, kunnen wij dan ook niet navolgen
door De Haan's verzen te beschouwen in het raam der moderne niet-hebreeuwsche
joodsche poëzie. We zullen deze gedichten bespreken, zeker, als uiting door
Zionistisch gemeenschapsgevoel, Joodsche religiositeit en nationaal volksbewustzijn
bepaald. Maar vooral zullen wij trachten, de letterkundige en kunstzinnige waarde
ervan vast te stellen; de ontwikkelingsgang na deel I doorge-
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maakt, zal daarmede vanzelf blijken. Wij zullen pogen de beteekenis op te sporen
van deze Zionistische uiting in de huidige Nederlandsche literatuur, waartoe zij door
taal en voor een belangrijk deel ook door andere geestelijke factoren behoort. Dat
de rangschikking der gedichten niet chronologisch is, en een inhoudsopgave, gelijk
in het eerste boek voorkomt, hier gemist wordt, maakt het ongewenscht, stalen van
den tekst in onze beschouwingen te betrekken, temeer omdat dit te veel ruimte zou
vragen.
Het wezenlijk kenmerkende van De Haan's figuur in de letterkunde is een zeker
ego-centrisme, dat van een gezond lyrisch individualisme wel te onderscheiden is.
Het gevolg hiervan is een ongetwijfeld echte, doch kunstmatig onderhouden, dualiteit
tusschen heil en verdorvenheid, die niet specifiek Joodsch-religieus is, maar veeleer
in de christelijke kerken als typisch en onontbeerlijk zondebesef wordt aangekweekt.
Dit is mede aan den invloed op De Haan van den heer Frederik van Eeden toe te
schrijven. Om deze verhouding tot God als berouwvol boeteling te verduidelijken,
geeft de dichter zich over aan eene te opzettelijke tegenoverstelling van eigen
onwaarde tot de heiligheid van volk en wet. Daartoe blijkt noodig eene openbare
zelfbeschuldigingen zelfverguizing, die aan Rousseau's Confessions doen denken.
Het kan niet anders, of in hun psychologisch ontstaan zijn deze symptomen aan
zelfverheffing en zelfoverschatting na verwant, en ze komen ons, - moge ook al door
probleemstelling, strakke gebondenheid en idëeele tendens deze kunst zeer modern
zijn, - eigenlijk ietwat ouderwetsch-romantisch voor.
Aan Van Eeden ook herinnert eene zekere afwezigheid van maatgevoel en goeden
smaak waar het betreft 't zonder artistieke noodzaak doen van mededeelingen van
meer persoonlijken en vertrouwelijken aard, en dit uit moraliseerende en didactische
oogmerken. De grootheid van het ideaal is dan niet anders gedacht dan om de
verhouding der nimmer weggecijferde individueele verworpenheid aan te toetsen.
Niet op zichzelf is dan de groote gemeenschapsglorie bezongen, doch als repoussoir
van eigen hunkerende kleinheid die uitgangspunt is. Dit mag met recht en reden
egocentrisch heeten. En somwijlen geraken we wel eenigszins verlegen en beschaamd
door even noodelooze als pijnlijke confidenties, beleden tegen een suggestieven
achtergrond van terughoudendheid.
Een tweede invloed, welken wij in het werk van De Haan bespeuren, en die meer
technisch was dan die van Van Eeden, ging uit van
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de groep schrijvers van De Beweging, met name van Albert Verweij. Hij komt in
dit tweede boek sterker naar voren dan vroeger.
Daarmede komen wij over De Haan's techniek te spreken, die voor een recht begrip
ook van de geestelijke waarde zijner poëzie van zoo groot belang is.
De Haan schrijft syllabische verzen, die niet volgens het tonisch accent gescandeerd
moeten worden. Als metrische grondslag wordt puur de getallenverhouding
aangenomen, uitgedrukt in de groepeering van het aantal lettergrepen. Elders heb ik
uiteengezet, dat dit geen levenloos meten en afpassen behoeft mede te brengen: ‘Het
spontane natuurgevoel, dat ook lichaamsgevoel is, brengt vanzelf deze logisch-zuivere
getallenreeksen voort: de verhouding en indeeling zijn minder vorm dan wel
gewaarwording.... Zij ontstonden oorspronkelijk door de natuurlijk ademhaling die
het gesproken woord cadenseerde. Ik denk ook aan de maten en tempi van de muziek
en haar oorspronkelijkste vorm: de (gedanste) zang.’
Het metrum ontstaat dus uit getallenverhouding, doch wordt rhythmisch getemperd
door het woord-accent. In onze eerste studie over De Haan wezen wij er reeds op,
dat deze door het rhythme geboden verwijding van den maat eene verlangzaming
van het tempo medebrengt, gelijk men vóór de nieuw-romantische generatie, vóór
Henriëtte Roland Holst's eerste verzen, nauwelijks in de Nederlandsche letterkunde
kan aanwijzen, hetzij dan hoogst sporadisch en individueel. Bij De Haan is deze
verlangzaming, hoe algemeen ook tegenwoordig, zeer opmerkelijk geworden, zelfs
zoozeer dat soms jambisch gevormde verzen in driekwartsmaat gelezen moeten
worden. Zijn rhythme werd door een, overigens onbeduidend, beoordeelaar zeer juist
als syncopisch gekenteekend. Twee maten stilte gaan vaak aan zijn tiensyllabige
verzen vooraf.
Vragen wij nu wat deze belangwekkende techniek, zoo gebonden en toch zoo vrij,
kan bijdragen om ons de ziel van De Haan's gedichten beter te doen verstaan, dan
vinden wij dat in haar ligt opgesloten: de beheersching van een natuurlijk gebaar tot
een decoratief. Daar is verweer tegen storing der levensrichting, de waarneming en
de zinnelijke vormenlust zijn teruggedrongen.
Zoo was het in den eersten bundel, zoo is het hier. Helaas is het hier echter de in
gespannen, fellen strijd verworven ijzeren zelfbeheersching van vroeger niet meer,
maar een psychologisch en technisch als opportuun aanvaard, gemakkelijk aangewend
en thans met
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routine toegepast gebaar. Wij hebben dit zien aankomen en op het gevaar gewezen.
Het scheen onvermijdelijk....
Wij duidden reeds in ons eerste opstel op zekere tot cliché geworden vaste
woordverbindingen. Ze zijn te vergelijken met het in de modernste sierkunst weer
meer en meer toegepaste chabloon. De kleur dier veelvuldig herhaalde cliché's is
thans bij De Haan doffer geworden, de werking minder sterk dan vroeger. Met de
epitheta ornantia van Homerus zijn ze reeds niet meer te vergelijken. Zoo is dan de
uiterlijke kracht van dit werk tevens zijn innerlijke zwakheid geworden. En
omgekeerd.
Zeker kunnen wij vol bewondering en ontzag zijn, telkens wanneer wij in deze
bladzijden lezen over herwonnen levensvastheid. Maar onze taak is, de innerlijkste
klank dezer verzen te beluisteren. Het timbre te proeven met onze fijnste
gehoorzenuwen en met onze ziel. En dan zeggen we: vroeger, in het eerste boek,
werd er geworsteld om die vastheid telkens weer te veroveren. Nu is er voor een deel
slappe herhaling als het automatisch opdreunen van een van buiten geleerd lesje.
Zoo kan hij nog tien bundels schrijven. Waar geen groei is, is bederf. De rust van nu
lijkt een te goedkoop bevochten overwinning.
Wat onzuiver, overleefd begint te klinken is niet die rust opzichzelf - het is de
zinnelijke vormenschoonheid, de wereld van gloed en hartstocht en vrijheid, het is
het verleden, waarop telkens de zege bevochten heet. Dit verleden is geen levend
gevaar meer in het heden. Anders gezegd: de veelheid van plastische gegevens, van
realistisch waargenomen materiaal, waaruit de eenheid van het gestyleerde dichtbeeld
geschift moet worden.... wij gelooven er niet zoo hard meer aan. Waar eindigt de
strenge zelftucht en begint de, volkomen ongedwongen-natuurlijke, dorheid, sleur
en armoe. Wie maakt niet gaarne van den nood een deugd, en van de deugdigheid
een vromen nood?
Ik kom hier op een vraag die van belang is: kan men De Haan een minnaar van
de natuur noemen, verwant met zon en wind en vogels en bloemen en dieren? Al is
het dan uiteraard niet met de uitbundige levenslust en gretigheid van den naturalist,
- is hij, op de wijze der romantisch gestemde dichters, een peinzer naar den
harmonisch vermoeden achtergrond van de natuur, in haar de meer gevoelde dan
zichtbare eenheid vindend voor het drama zijner scheppingen?
De vraag is van beteekenis voor de kennis van De Haan, maar tevens
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omdat zij aanleiding geeft tot deze verder strekkende vraag: is de Jood, de Jood in
het algemeen, als mensch en in zijn kunst, een voor de natuur gevoelige, vergeleken
met de andere volken? Naar het ons dunkt moet het antwoord ontkennend zijn,
natuurlijk zéér in het algemeen gesproken.1) Opgejaagd van beroep naar beroep, van
land naar land, zijn wij door twintig eeuwen verstrooiing zoo boordevol onrust
gegoten, dat ook dit hooge menschengoed, natuurgevoel, voor ons verloren ging.
De Jood kent, hoe lang reeds, het boerenleven niet meer; eeuwen van wetstudie,
handel en stadsleven hebben hem van de natuur afgewend gehouden. Hij is over het
algemeen te verintellectualiseerd, tezeer uitsluitend op het nerveuze spel van den
soepelen en snellen geest gericht, om nog aandacht en gevoel te hebben voor de
natuur. Zijne sentimenteele en romantische droomen werden meer bepaaldelijk
geestelijke combinaties en dialectisch begrepen conflicten, die zich op personen of
stelsels betrekken, en te getourmenteerd zijn, te zeer onbevangenheid en rust missen,
om open te staan voor het onpersoonlijke en langzame gebeuren der seizoenen. Zijn
snel waarnemen vermijdt de wachtende droomsfeer die een traag rijpen of spontaan
openbloeien der eeuwige natuurwaarheden inhoudt. Zijn temperament zit hem in
den weg. Zijn exterritorialiteit versterkte tot in het pathologische zijn grensbewustzijn,
hetgeen een algemeene volksneurose tengevolge had.
Eerst wanneer de opbouw van het Land voltooid zal zijn, zal het evenwicht zich
kunnen herstellen. Niet ons geslacht meer zal den volledigen Joodschen mensch, den
harmonischen Jood, als norm voortbrengen. Aan ons hebben twintig eeuwen diaspora
te veel bedorven.
Want dit jammerlijke zegt ons de lectuur van Jacob Israël de Haan, ook de, dikwijls
mooie, Palestinensische natuurbeschrijvingen in zijne Handelsblad-correspondenties
zeggen het ons: bij al het zware dat ons volk reeds aan geestelijken noodtoestand te
dragen heeft, komt nog dit tragische: Wij hebben de Natuur verloren.

1) Hoe weinig losse, op zichzelf staande gevallen bewijzen, blijkt uit het feit, dat de vader van
Willem, Jacob en Matthijs Maris een Gallicische Jood was. Maar ze worden dan ook algemeen
als volle Hollanders beschouwd. In Le Monde Nouveau van Juli '21 noemt de heer Paul
Eyquem hun werk ‘la révélation de la beauté de leur propre pays et des qualités essentielles
de leur race’. Reeds acht jaar geleden wezen we op de algemeene warhoofdigheid ten deze
van de kunstcritiek.
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Het is een andere kwestie, of wij haar ooit bezeten hebben in dezelfde mate als
anderen. Wij, het volk van het Boek, - en, helaas, van de boeken. Het Hooge Lied
staat alleen en afzonderlijk als een hartstochtelijk natuurmoment. Jérome en Jean
Tharaud zeggen het zoo goed: ‘In welk oogenblik van vervoering, voor altijd
onbegrijpelijk, heeft de Joodsche ziel.... met een gloed, door geen dichter van welk
ras of welken tijd ook ooit geëvenaard, al de hevigheid gevierd der begeerte....’ En
nog: ‘Quel mystérieux jaillissement a produit cette fleur unique: le Cantique des
Cantiques? Par quel trou de la muraille s'est introduit la volupté dans la prison des
préceptes et des rites? Victoire unique, sans lendemain, de la passion et de la poésie,
et qui peut-être nulle part n'apparait aussi extraordinaire....’ (Un Royaume de Dieu).
Laten wij den draad van ons betoog weder opvatten. De Haan drong een behagen
aan zinnelijk ervaren schoonheidsvormen in zich terug. Evenwel is dit bezinnigsproces
reeds minder sterk, en uiterlijker, dan vroeger, omdat zijn, typisch Joodsch,
natuurgevoel van den aanvang af min of meer verwrongen is geweest. Thans schraagt
het den dichter niet meer; het laat hem in de steek.
Hoe hebben wij ons dit proces voor te stellen? De Haan, als realist staande in de
materialistische wereldbeschouwing van de S.D.A.P. dier dagen, begon zich allengs
af te wenden van wat hij omschreef als zijn ‘aandoenelijk zenuwleven’, van de wereld
der zintuigelijke verschijningen waarin geen goed en geen kwaad was, maar waarin
de oogen leefden, intens, ten koste der gemoedsbevrediging. Wel stond hij nog dicht
genoeg bij de vorige generatie om met gepijnigde gretigheid de conflicten waar te
nemen waarin de mensch, onbewust en erbarmelijk automaat, zichzelf steeds weer
leed en verdrukking moet aandoen, zonder het te weten of te willen. Deze waarneming,
dit gegeven, leidde tot grooter inkeer. Hij begon naar abstracte overwegingen de
werkelijkheid om te bouwen, een alleen geestelijk levenden samenhang van
bedoelingen voor en door zijn werk te laten spreken. Het sentimenteele, het toeval,
het sentimenteele toeval, vond weer het naieve geloof dat het noodig heeft om te
leven als een visch het water. Zoo werd hij romanticus, en greep dus naar het hoogste
en naar het banaalste, naar God, of naar de huiselijkheid van een familiesleur. De
soepele veelzijdigheid, de bewegelijke volheid van het harde maar rijke, verrassende
en werkelijke leven, werd opgegeven, of omgebouwd tot schemata.
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Hij kwam tot de subjectieve, altijd eenzijdige constructie eener droomwereld, waarin
de mensch niet labiel, veranderlijk, gecompliceerd was, maar of vreeselijk edel of
uitermate boosaardig. Waarin het leven, het blijkbaar eenvoudige en begrijpelijke
leven, allerlei merkwaardige wetmatigheid had, en aan de menschendaden de mensch
gemakkelijk te kennen was. Waarin hetzij de deugd beloond of integendeel de
onschuld verdrukt werd. Waarin, ten slotte, de levensraadselen en het godsmysterie
ontdekt werden zoo simpelweg als het ei van Columbus. Het leven was niet meer
een doelloos, zinloos, wreed, onbegrepen, maar schilderachtig en omzichzelf schoon
spel van zonlicht en fijne schaduwnuancen; van gloeiend rijpe of teerbleeke kleuren;
van die dingen van schoonheid die een vreugd voor immer genoemd zijn. Het leven
was hem niet meer dat ontastbaar prachtige dat boven de donkere ongeweten diepten
van eeuwig lijden tot de edele triomf van een volmaakt stralenden regenboog zich
welfde. Het was vaster. Er waren ethische en sociale problemen. Het leven werd
interessanter en leelijker. Vormeloos, maar boordevol inhoud.
Wij beschreven zoowel een algemeen kunstverschijnsel als een individueel geval.
De tijds-evolutie kunstvol tot een fijne, nieuwe uitingswijze verwerkt te hebben, naar
zijn aard en tevens als bewust Jood, het is de groote bekoring van De Haan's werk
geweest. De moeilijke opgaaf werd met volharding en gratie opgelost. Maar het is,
nu de strijd sinds lang volstreden is, of eene inzinking te constateeren valt: de dichter
weet nu, hoe het moet. Toch, ook al is een element van bedrevenheid bezig, iets van
den glans dezer gedichten weg te nemen: hoe boeiend zijn ze nog van structuur!
Deze structuur is te vergelijken met het pointillé in de schilderkunst, of met een
fijnzinnig mozaïekwerk. Het is de geraffineerd overwogen rangschikking van het
woord in het vers, van het vers in den volzin, van den volzin in de strofe, van de
strofe in het gedicht. Constructief bij uitnemendheid is dit werk, en deze samenstelling
geschiedt volgens vormen, door de vers-techniek geijkt. Dat wil natuurlijk niet
zeggen, dat het een louter technisch bedrijf is. Het is tevens een geestelijk proces,
daar techniek en innerlijke gesteldheid twee zijden van hetzelfde zijn. Impuls en
uiting zijn niet te scheiden, - ook niet hier waar de uiting zoo veel verstandelijke en
mechanische elementen bevat. Het komt er juist op aan, den geest dezer mechanica
op het spoor te komen.
De taal dan is hier redekunstig en sierkunstig - met twee vreemde
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woorden: rhetorisch en decoratief. De gevoelscomplexen roepen de taalfiguren door
associatie op, en het is deze vaste verbinding met de als gebruikelijk ervaren uiting,
die weder op haar beurt het overeenkomstige gevoelsmoment moet oproepen. Zoo
wordt het gedicht
een ritus of bezwering
............................
oproepend de reeksen woorden
vreemd gebonden door het wonder
van hun eigen samenhang.

Waar dit tot het uiterste doorgevoerd wordt, gaan de poorten der mystiek open. Dan
krijgt het woord, in overeenstemming met de oudste overleveringen van ons volk,
een magische waarde. De taalwerkelijkheid moet niet meer als zielkundige expressie
of symbool, doch sacramentaal opgevat worden. Het woord wordt amulet. Sterker
dan zijn, verbleekte, zin, wordt zijn werkende kracht. Onbewustzijn en vermoeden
benaderen het wezen van rhythmische devotie, dat door afbeelding slechts zou
verstoord worden. Het ongevoelde alleen kan het hoogste gevoel, het onbegrepene
het hoogste begrip uitdrukken. De taal wordt, welbeschouwd, ongevoelig en als
instrument onbruikbaar. Is het noodig dat het kind de gebeden verstaat die het zegt?
Verstandelijke hoogmoed! Het zou eerder afleiden. De occulte kracht van lithurgische
en poëtische formulieren is meer aan den vorm dan aan den inhoud ontleend.1)
Dezelfde woorden, dezelfde vaste wendingen, herhalen zich bij De Haan, gelijk
in een gebed. In sommige gedichten zijn er zelfs geheele verzen die we, woordelijk
zoo, ook in het eerste boek vinden. Het zou onbillijk zijn, hier van stoplappen, in
den gewonen zin, te spreken. Deze armoede heeft in oorsprong de kracht van tucht,
beperking, zelfbeheersching, de kracht van bewuste en gewilde, zoo al niet vrijwillige
armoede. Al wordt van dien oorsprong steeds verder afgedwaald.
Ware De Haan in deze richting verder gegaan dan hij doet; ware daarbij zijn ziel
dieper, zijn geest zelfverzonkener, eenzelviger: waarlijk, hij zou behooren tot het
groote geslacht der mystieken, van

1) Vergelijk Achad Haam: Heiliges und Profanes (Am Scheidewege I2 p. 170-174); en:
Briefwisseling van Fradique Mendes (Amsterdam '06, G. Schreuders) p. 138, Ve Brief, mede
in verband met de door Prof. van Wijk uiteengezette theorie over Rompstand (De Gids).
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welke ons volk wellicht meer dan eenig ander heeft voortgebracht. Doch hij blijft
dralen voor de poort. Slechts zijn techniek is eenigszins met hun taal verwant. Door
veel Hebreeuwsche lectuur misschien. Zijn geest zoo goed als niet.
De Haan is modern en van zijn tijd, en dat is respectabel, en in den regel eene
voorwaarde tot goede kunst; maar mystiek sluit het bijna altijd uit. Tenzij - en dat is
hier niet het geval - het tijdelijke gegeven, het in den tijd gegevene, juist de trap
wordt naar de mystieke ziening. De Haan is romanticus. Romantiek is: partij kiezen.
Romantiek heeft weliswaar in haar naïeveteit een mystische kiem: zij verwacht het
wonder aan iederen straathoek. Maar toch is zij tegelijk opportunistisch, want
romantiek is ook: op een gegeven oogenblik in een gegeven situatie reageeren met
het daar nu eenmaal bij passende gevoel. Het gevoel transigeert, het past zich bij de
situatie aan. Gelijk het behoort. Mystiek kent geen situatie, gaat recht tegen den eisch
van het behoorlijke in, is revolutionnair. De stap van realisme naar mystiek is dan
ook kleiner dan die van, traditionalistisch, romantisme naar mystiek.
Mystieken kennen alleen eeuwigheid en God. Wat J.K(oopmans) zoo voortreffelijk
van hen zegt1) moge hier overgenomen worden, om te laten gevoelen in hoeverre De
Haan van hunne gesteldheid afstaat.
‘Zij die zich met een nieuwe levensadem begenadigd gevoelen, zullen in hun
nieuwe geboorte-aanschouwing, het opgetogen gevoel hunner uitverkiezing en de
zonnige zekerheid dat zij een sfeer zijn ingedrongen, waarvan hun de diepte de
oneindigheid schijnt, noodwendig moeten delen met het besef, dat zij, nu hun tongen
nieuwe talen spreken, zich, gedreven door hun gemeenschapsdrang naar de
veruitwendiging van hun innerlikheid, hebben te onthouden van de lopende waarde
der woorden. Hun nieuw licht vraagt een nieuwe verbeelding; de opnieuw gegeven
klankbeelden dekken, onder een oude schijn, een nieuw begrip. Hun woorden zullen
niet van uit de gemeenschapstaal, maar uit hun persoonlike, nieuwe verbeelding
moeten benaderd worden....
‘Tegenover vele andere geesten, zooals intellektueel-begaafden, gevoelsmensen,
kunstvol-aangelegden, en al wie verder aan de hand

1) Bespreking van Albert Verwey's Hendrik Laurensz Spieghel, in De Beweging XV, Sept. '19,
pag. 189-190.
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van voorbeelden, of wel door verstandsoverwegingen en gevoelsgewaarwordingen
geleid, hun verlevendigde verbeelding aan 't werk zetten, blijven dergelike, met
nieuwe tong en taal sprekenden, vrijwel vereenzelvigd staan, en dit zal des te eerder
het geval zijn in een tijd, waarin machtige denkbeelden inwerken op de geest of 't
gemoed, en wetenschappelike en leerstellige evoluties, of wel schokkende
gebeurtenissen, aanleiding en inhoud aan litteraire werken plegen te geven. Want
terwijl deze vooral met het ontledend oordeel en het bewogen gemoed gelezen en
verstaan willen worden, zullen zij, die door hun nieuwe levensvisieën de bindmiddelen
van hun tijdelikheid ontstijgen, hun innerlik leven laten versmelten met het ontijdelike
en eeuwig-blijvende, dat, verre van zich in de door hun tijdelikheid begrensde
doorsnee-mensen tot voorbijgaande en daardoor onwezenlike verbeeldingen te
vervormen, in zijn onaantastbare zuiverheid gedragen en vertegenwoordigd zal blijven
door die geesten, welke door de uitwendigheden heen tot de eenswezendheid van
alle dingen zijn doorgedrongen.’
Hierin is duidelijk aangegeven en te herkennen, wat De Haan wel, en wat hij niet
is. Wij willen echter probeeren, dit nog op een andere wijze uit te drukken. Immers
de gesteldheid van een zielstoestand is een zoo subtiel iets, dat het goed is, haar van
meer dan een zijde te belichten. We gaan dan uit van een door Thomas Mann
gehanteerde onderscheiding tusschen cultuur en civilisatie. Cultuur is natuurlijk,
daemonisch en mystisch. Civilisatie is geestelijk, verlicht en religieus. Ook wel
sceptisch, want dit ligt in den geest. Men kan dit nu op den heer De Haan toepassen.
Niet uit een cultuur, welke natuurlijk, daemonisch en mystisch zou zijn, ontstaat
zijne Zionistische poëzie, maar uit eene, eclectische, vergeestelijking, uit geest. Hij
kan geacht worden te behooren tot de specifiek intellectueelen.
De Haan leeft in zijn tijd en in zijn gemeenschap. Hij is romantisch, ten eerste
omdat wie actief, als onderdeel, in en met zijn tijd en gemeenschap leeft, romantisch
is. Ten tweede, omdat die tijd, de onze, en die gemeenschap, de onze, romantisch
zijn. Het is niet de romantiek van de ongebondenheid, gelijk weleer, maar die van
de gebondenheid. En De Haan bindt zich. Bindt zich in. Beheerscht zich. Zijn
bewegelijke geest vervalt van uitersten van wanhoop in uitersten van vertrouwen.
Voor hem geldt het schoone woord van den grooten Geddes: ‘There is no earth, only
heaven and hell.’ Daarom waakt hij ervoor, dat zijn werk niet excessief worde. Juist
doordat hij van
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nature een stemmingsmensch is en het ongestadige en gevaarlijk onvaste van
stemmingen kent, wil hij niet zoozeer eene stemming wekken als wel een begrip
bouwen. En gaat dus zoo, bezonken en overwogen, tegen eene neiging van zijn aard
in. Deze strijd kweekt vaardigheid. Het détail wordt verwaarloosd en de schildering;
de hoofdlijnen worden geaccentueerd.
Hiermede is echter tevens het groote gevaar dezer richting gegeven. Wij zijn in
onzen verwikkelden tijd op duizend manieren gebonden, en de volheid van ons gevoel
uit te drukken is gemakkelijker dan de volheid van ons gevoel te beleven. Romantisch
is, eene niet geheel ervaren volheid van gevoel uit te willen drukken, en haar zoo
althans in het woord, in den volzin (‘phrase’) te beleven. Deze romantiek nu is ons
allen, ook De Haan, ingeschapen, en een van de verderfelijkste krachten die de
menschelijke samenleving beheerschen is het verstarde en doode woord. Ik wil niet
zeggen, dat het woord van den dichter De Haan verstard en dood is. Ik wil zeggen,
dat de literaire kunstrichting van den dichter De Haan, indien zij niet door eene groote
gespannenheid bij voortduring gedragen wordt, steeds blootstaat aan het gevaar, dat
vroeg of laat een element van verstarring en doodschheid optreedt. In het begin
onmerkbaar haast. Maar reeds zijn vele verzen uit dezen bundel matter dan die uit
het eerste boek. Wat moet het derde boek worden?
Het gevaar van De Haan's geforceerde werkwijze, van zijn ‘cliché’, is eene te
gemakkelijke en geweldadige beknoptheid. Het resultaat is een etiket met de pretentie
van een epigram. Dit blijkt het sterkst in de Kwatrijnen, waarin de dichter zijn
vormelijk (of naar het vormkarakter) en al te overzichtelijk aanduiden ad absurdum
heeft toegepast. Doch aangezien van de Kwatrijnen gelukkig slechts een paar in
dezen bundel zijn opgenomen, zullen wij over hen thans niet verder spreken.
Met voordacht typeerden wij het resultaat van De Haan's beknoptheid met het
woord etiket. Hij is van het woord een verzamelaar en een uitzoeker. In zijne
gevoelskwaliteit zoo goed als in zijn werkwijze. Ook zijne onderzoekingen in
beteekenisleer vertoonen hetzelfde verschijnsel: ze klasseeren meer dan dat ze
ontleden.
Altijd heeft de populaire en overeengekomen vereenvoudiging van het leven, de
sterke tegenstelling tusschen zwarte verdorvenheid en belaagde, doch in 't eind
winnende deugd, de verbeelding van de romantieke volksziel getroffen. Het kinderlijke
spel dezer simplistische
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romantiek past De Haan toe op drie dramatis personae: ik, goed en kwaad. Het leven
echter heeft minder tegenstellingen, meer overgangen. Dit is de oorzaak, dat het
leven in de kunst van Jacob Israël de Haan een verstard leven is. De nuance maakt
er plaats voor het contrast. Wil en neiging overheerschen en verzwakken er derhalve
de waarneming. Gevoel wordt bespiegeld, bespiegeling wekt en richt het gevoel; en
de spiegel is door instinctieve affecten en bewuste wilsspanning beademd. Dit alles
is voorloopig wel een zeer algemeen hedendaagsch verschijnsel. Maar hier wordt
het opmerkelijk verscherpt door De Haan's driftig temperament, dat weigert meer
dan één idee gelijktijdig te aanvaarden. Het is moeilijk een tijdvak in de geschiedenis
aan te wijzen, waarin niet eenige strooming in letterkunde, muziek, schilder- of
sierkunst of een andere kunst, diep en innig verwant was met een gelijktijdige of
vroegere kunstuiting, waarvan ze geheel onafhankelijk de zelfde eigenschappen
vertoonde. Zoo valt bij de lezing van Het Joodsche Lied iets op, dat ook te ontdekken
valt in bepaalde muziek van de 17e eeuw: er zijn geen halve tinten, de tonen zijn niet
in accoorden opgelost, maar veelstemmig contrapunctisch naast elkander gebouwd.
De parallel zou ook tot de schilderkunst zijn uit te breiden.
Deze muziek is kerkelijke muziek. Uiterst wettisch; leerstellig; ook sociaal-politiek;
zedekundig; rechtzinnig; vol dichterlijke liefde tot zinnebeeldige gebruiken;
traditionalistisch; staathuishoudkundig toegepast en volgens gemeenschapsnorm
beleden, is De Haan's religieus besef. Maar in geenen deele mystiek. Naar onze
meening is het geenszins onaannemelijk te achten, dat De Haan's poëzie in zekeren
zin als kerkelijke kunst beschouwd zal kunnen worden. Natuurlijk niet in de engere
beteekenis van het woord. Daarvoor heeft zij te veel moderne elementen van
perversiteit, onrust en hyper-individualisme, zij het in ontkennenden vorm. Wel
vereenigt haar godsdienstigheid stellig alle hierboven opgenoemde eigenschappen,
doch desniettegenstaande zullen De Haan's engere medestanders, de mizrachisten,
niet met onvermengde vreugde de belijdenis van dezen bekeerling voor hunne
rekening willen nemen.
Neen, De Haan's affecten behouden iets troebels. Alles, wat wij minder in hem
waardeeren, bovenal zijn gemis aan mystisch voelen, is terug te brengen op zijn
mateloos egocentrisme, dat de noodzakelijke maar onevenredig ontwikkelde
tegenhanger van zijn gemeenschapszin is en tevens primair de verdrongen achtergrond
daarvan.
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En naar te voorzien is, zal hij in dit opzicht niet meer evolueeren; integendeel heeft
deze samengesteldheid, deze tweeslachtigheid die toch waarlijk een eigen eenheid
werd, zich in dit tweede boek van het Joodsche Lied nog verscherpt. Dit is hieraan
toe te schrijven, dat zijne bizondere begaafdheden, en de goede kwaliteiten zijner
dichtkunst, niet voortkomen uit factoren, tegengesteld aan die waaruit zijne zwakheden
ontstaan, maar uit juist dezelfde. Hetgeen zeker literair-psychologisch eene
merkwaardigheid mag heeten. We meenen daarmede aangegeven te hebben, waarom
De Haans' dualisme ingeboren en ongeneeselijk is.
Jacob Israël de Haan heeft, als persoon, felle aanhangers en even felle
tegenstanders. Zijn optreden en journalistieke arbeid in Palestina is heftig aangevallen
en ook wel verdedigd. Bij eene beschrijving echter van zijn letterkundige figuur als
Zionistisch dichter, moet zijn anti-Zionistische politiek buiten beoordeeling blijven.
Het kan niet anders, of eene eenigszins verzorgde bespreking zijner gedichten moet
de gemoederen wat beroeren. De beoordeelaar dier gedichten zal zich vrij hebben te
houden van polemische oogmerken, en behoeft dan verder met geen gevoeligheden
rekening te houden. Vrij van alle persoonlijke bij-overwegingen hebben wij getracht,
ons tot een zuiver en in dit opzicht objectief onderzoek van de te recenseeren verzen
te bepalen.
De Haan is een groot dichter, geen mysticus. Het is daarom jammer dat hij zich,
vooral technisch, toch soms op het terrein van de mystiek beweegt. Zijn kunst is niet
diep, niet grootsch, niet zuiver; zijn inspiratie is dit alles wèl, gelijk bij elk waarlijk
dichter. Zijn gevoel is echt, maar aesthetisch; het is echt als een aesthtetisch gevoel,
en dus als levend levensgevoel niet onbedorven. De richting van zijn gevoel is
primitief en daardoor sterk. De waarde van zijn gevoel wordt door individualisme
ondermijnd, en door verstandelijke hartstochten; maar door infantiele bestanddeelen
wordt ze steeds weer gezuiverd. Is De Haan's werk, ondanks zijn monumentalen
opzet, niet grootsch, het is verfijnd en sensibel; het is modern en vol van het zoeken
van onzen tijd, en van ons volk in onzen tijd. Het is uiterst kunstzinnig, technisch
bewonderenswaardig, vol vernuft, vol geest, vol gespannenheid en gebrokenheid
van spanning.
Zoo blijft het ons boeien, en stelt ons immer voor nieuwe verwachtingen, nieuwe
verrassingen.... en nieuwe teleurstellingen.
Waarom wilde hij dan ook, behalve een dichter van het Joodsche
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Lied, daarenboven de dichter van het Joodsche Lied, en daarin moralistisch didacticus
zijn? Is de Joodsch-nationale idee dan slechts eene ethica, en niet vooral.... bloed en
leven: volheid?
De Haan is ongetwijfeld kunstenaar in hart en ziel. Maar ach, God helpe ons, het
is nu eenmaal zoo: in wie de snaar van de kunst diep en sterk trilt, in hem meeklinken
vaak de snaren des levens valsch....
Sept. '21.
VICTOR E. VAN VRIESLAND.
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E. Th. A. Hoffmann. 25 Juni 1822 - 25 Juni 1922.
Hoffmann eeren kan niet geschieden dan met deze klacht: dat men thans honderd
jaren na zijn sterven nog niet ten volle de groote waarde van zijn onvergankelijk
oeuvre heeft begrepen. In zijn eigen land niet, daar buiten niet voldoende. Deze
classicus, wiens angstigintuitieve psychologie tot aan den rand der waanzin ging,
die ons door zijn genie vele sluimerende gedachten zoo bewust deed worden dat ook
wij ten slotte moesten erkennen dat het beter was: sich zu zerstören, statt zu bewahren
- neemt nog steeds niet de plaats in die hem krachtens zijn grootheid toekomt. In
Duitschland als zoovele anderen ‘verstümmelt’ - zelfs door Goethe, (op gezag van
Walter Scott) werd hij reeds vroeg in Frankrijk geëerd, onvolledig echter het grootsche
van zijn wezen gekend, zoodat nu eerst enkele stemmen opgaan, die meenen dat de
dichter der ‘Elixiere des Teufels’ een eeuw geleden reeds gedachten over menschelijke
schuld en zonde verkondigde, die thans door ons modernen - te vaak van meening
dat een romanticus ons niets meer schenken kan - bij Dostojewksi1) zoo bovenmatig
worden verheerlijkt.
Hoffmann was romanticus - misschien de grootste der romantici - en de strijd
tusschen poëzie en en proza des levens was ook zijn strijd. Hij was echter geen figuur
als Novalis, von Eichendorff of Tieck, hij had eerder ‘zu viel Wirklichkeit’. Het was
zijn taak niet sage tot droom, poëzie tot waarheid te maken, eerder als kunstenaar in
sage en poëzie de menschheid naar mystische diepten - naar een verlossing te brengen.
Misschien is dit zijn groote beteekenis en de reden waarom zijn werken onsterfelijk
zijn, terwijl die van Tieck en von Eichendorff dikwijls verbleeken. Hij was ook geen
Wertherfiguur, geen romanticus zooals wij ons die gewoonlijk voorstellen. Hier
wortelt ook het verschil tusschen Hoffmann en zijn vriend Zacharias Werner

1) Hoffmann is trouwens op De Balzac en Dostojefski van grooten invloed geweest. In
‘Seraphila’ en ‘Peau de chagrin’ is dit na te gaan. Dostojefski erkende dat ‘Kater Murr’ zijn
lievelingsboek was.
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die de demonisch-noodlottige drang had, al de problemen die hem kwelden in een
onstuimig bestaan te realiseeren, terwijl Hoffmann niet op deze wijze te strijden had,
doch dit alles in zijn kunst verwerkte. De ethische problemen der romantiek waren
voor hem steeds problemen betrekking hebbend op zijn kunst die hij tot ver in zijn
dertigste jaar uitsluitend in muziek tot oplossing trachtte te brengen. Proza en poëzie
des levens, hoe heeft hij het in zijn Kreisler schepping naar voren gebracht, zoodat
men zou kunnen zeggen dat eerst in dit werk, waarin Hoffmann voor het eerst de
tegenstelling tusschen Dichter en Samenleving uitbeeldde, (en is dit ook thans niet
nog het probleem van Thomas Mann) de wereldbeschouwing der romantici volkomen
werd samengevat, zonder dat hier in tegenstelling met de meeste romantici de realiteit
uit het oog werd verloren.
De figuur van Kapellmeister Kreisler begrijpen, in al zijn mystische diepte doet
men nog niet. Te weinig nog wordt beseft dat Hoffmann's ‘Kater Murr’ een
levenswerk is dat men met ‘Faust’ of ‘Werther’ in één adem kan noemen. Eén
Duitscher was er die de waarde van dit werk voor het Duitsche geestesleven besefte:
Oswald Spengler, die in zijn ‘Untergang des Abendlandes’ schreef: ‘Es gab damals
vor allem in Deutschland des 18 Jahr hunderts eine wirkliche Kultur der Musik, die
das ganze Leben durchdrang, und er füllte, deren typus Hoffmanns' Kapelmeister
Kreisler wurde - der ebenbürtig neben Goethe's Faust, den Deutschen Denker als die
tieffste poetische Konzeption des Deutschen Muzikers steht - und von der uns kaum
die Erinnerung geblieben ist.’
Spengler legt ook hier de hand op de wonde plek, en al is misschien iets meer dan
herinnering gebleven, toch zullen weinigen er aan denken dit werk met ‘Faust’ of
‘Werther in één adem te noemen.’ Tientallen jaren zullen nog noodig zijn om op dit
punt de literaire conventie te verbreken. Voorloopig zal ‘Kater Murr’ in Duitschland
nog wel onbegrepen blijven, en zeker zoo lang men van meening is dat Hoffmann's
werk thans wordt voortgezet door - Hans Heinz Ewers.
Wel heeft Duitschland zwaar tegen een zijner grootste zonen gezondigd.
***
Callot speelde een groote rol in Hoffmann's leven - een map teekeningen van hem
was ook aanleiding tot het schrijven van Prinzes
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Brambilla, naast ‘Meister Floh’ een der schitterendste vertellingen die hij ooit schreef.
Reeds Heine schreef: ‘Wer über der Prinzessin Brambilla nicht den Kopf verliert,
hat keinen zu verlieren,’ en ook Baudelaire liep hoog weg met dit werk, noemde het
‘een hoogeschool voor aesthetica’; evenzoo Gerard de Nerval.
Voor de groote beteekenis van deze Hoffmann novelle is de Duitsche
literatuurgeschiedenis voorloopig nog blind, haar meeste beoefenaars hebben dan
ook om met Heine te spreken, ‘kein Kopf zu verlieren.’ Tegenover Hoffmann als
tegenover zoovele andere klassieken (Hölderlin, Stifter, Nestroy, von Platen etc.)
heeft ze haar taak zeer slecht vervuld. Welk een opgave lag hier anders, om slechts
één enkel voorbeeld te noemen, in ‘Prinses Brambilla’ verborgen. Men diende hier
uitvoerig te schrijven over de groote rol die de marionetten in de romantiek speelden,
zou dichterlijk intuitief fantaseerend hieruit de filosofische gedachten, het Wezen
der Romantiek dienen te ontwikkelen. Men verwaarloosde echter tot nu toe deze
prachtige opgave bij von Kleist, wiens essay ‘über das Marionetten theater’ (misschien
het diepzinnigste dat ooit door den dichter van ‘Kätchen von Heilbronn’ geschreven
is) en zal het bij Hoffmann ook wel stompzinnig over het hoofd zien.
Of meent men soms dat de mededeeling van Oehlensläger die vermeldt dat hij in
Berlijn vertoevende Hoffmann aantrof, spelende met zijn Marionetten, die hem tijdens
een gesprek noch onder zijn arbeid verlieten, slechts een toevallig illustreerende
bijzonderheid was?
***
Een herdenking van Hoffmann kan niet anders dan een klacht zijn. Een figuur die
als Goethe van alle kanten had moeten worden doorschouwd, bij wiens werken de
grootste dichters van thans cultuur-historische commentaren hadden moeten schrijven,
is zoo goed als verwaarloosd. Twee namen dienen hier te worden genoemd: Hans
von Müller die op dit gebied waardevol pionierswerk verrichtte en die van Walter
Harich die in 1920 Hoffmann's eerste belangrijke biograaf zou worden.1) Ziedaar een
datum die voor zichzelf spreekt en blijk geeft hoe weinig Duitschland in een eeuw
tijds voor dezen een zijner grootste dichters deed. In vele andere opzichten dan alleen

1) Noemen we ook nog Ricarda Huch in haar waardevol werk over de Duitsche Romantiek, en
Richard Schankal.

Groot Nederland. Jaargang 20

119
als dichter en musicus moest Hoffmann dezer dagen worden herdacht. Misschien
dat thans de tijd aanbreekt dat ook voor zijn andere werkzaamheden een bevoegd
criticus opdaagt, als regisseur, muziekcriticus, teekenaar; dat zijn verhouding tot
Julia duidelijk belicht wordt, dat hem recht wordt gedaan als een der eersten die in
Duitschland over Shakespeare schreef, zooals men het thans niet beter kan verlangen,
uitvoerig zijn invloed op Wagner wordt behandeld, een filosofische verwantschap
met Otto Weininger vooral in ‘Meister Floh’ wordt aangetoond. (‘In dem Liebestod
dämmert die Morgenröte des höheren Lebens’).
Men zal dan zeker tot belangrijke conclusies komen en langzamerhand inzien dat
Hoffmann niet een romanticus was als Tieck of Schlegel doch in dieperen zin een
romantisch karakter als een Aischylos, Cervantes of Shakespeare een der
Allergrootsten.
NICO ROST.
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Literatuur
Herman Wolf, Studies over hedendaagsche Duitsche letterkunde. N.V.
Uitgevers-Mij. v. Loghum Slaterus en Visser. Arnhem 1921
‘De literatuur-kritiek,’ heeft van Deyssel eens gezegd, ‘kan twee functieën verrichten,
zeggen hoe het werk van een schrijver is, en zeggen hoe het zoo komt te zijn.’ Hij
typeerde hiermede twee essentieel-verschillende methodes van literatuurbeschouwing.
De eerste gaat uit van het gegeven product en tracht door beschrijvende analyse, of
psychologisch, of zuiver aesthetisch, het werk te doen kennen, tracht door het te
rangschikken in groepen, door het werk als schakel te doen zien van een historische
reeks, dit zoo zuiver mogelijk te bepalen, als behoorende tot zekere stroomingen en
onderhevig zijnde aan zekere invloeden van buitenaf. Deze weg gaat van buiten naar
binnen, de criticus klampt zich hier aan het gegevene vast en tracht tot in de diepen
kern door te dringen. Doch - en dit blijft vaak het onvolmaakte en onvoldoende van
deze wijze - te dikwijls plaatst de criticus zich als een operateur tegenover het te
beschouwen werk en meent hij door zijn scherpe analyse tot de kern te zijn
doorgedrongen. Dit is echter veelal een subliem zelfbedrog. Zelfs de analyse, die
met de beste en fijnste methodes werkt zal bijna nooit het geheimzinnige centrum
vinden, wiens uitstralingen de waarneembare zichtbaarheden zijn, zij kan nooit de
eigenlijke bron, waaruit alle uitingen van een dichter opwellen, volledig op deze
wijze kennen.
De andere wijze van literatuurbeschouwing - de wijze die Herman Wolf meende
te moeten volgen, gaat anders te werk - eerder van binnen naar buiten. Ze gaat van
het centrum naar de peripherie en doet a priori afstand van het historisch-biografische,
zij verwaarloost voorloopig zoowel 't cultuur-historisch milieu als de uitwendige
levensomstandigheden van den schrijver. Zij gaat uit van een middelpunt en tracht
te beseffen, hoe de grondreactie van de scheppende persoonlijkheid is, zij wil op de
wijze der intuitie beproeven direct in te dringen in het levensgevoel, in de
wereldbeschouwing, in de zienswijze van den schrijver, een zóó het daaraan ten
gronde liggende, als phenomeen, het ‘type’, de ‘idee’ beproeven te vinden.
Deze methode*), is echter veel moeilijker en brengt vele gevaren met zich mede gevaren waaraan Wolf ook dikwijls niet ontkomen is. Deze weg echter ingeslagen
te hebben, deze wijze van literatuurkritiek te hebben beoefend, die nu niet zoo dikwijls
ten onzent beoefend wordt is bovenal de verdiensten van dit ook in andere opzichten
belangrijke werkje. Wolf's werk dus, wil geen doo-

*) Men zie hierover nader Wolf's inleiding tot deze studies indertijd in dit tijdschrift verschenen
en waaraan hier een en ander werd ontleend.
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dende analyse geven, doch een scheppende synthese die leeft zooals het werk van
den dichter leeft. Op deze wijze die ook - want dit is Wolf's bedoeling - een Suarès
bezigde in zijn ‘Trois Hommes’ Bourget en Walter Pater, heeft hij in dit werkje ons
enkele portretten van hedendaagsche Duitsche letterkundige trachten te geven.
Dadelijk merkt men met een persoon van fijne eruditie te doen te hebben, al is zijn
stijl vaak iets te intellectueel, bemerken we soms enkele te geforceerde en starre
wendingen, enkele zinledigheden. De wijze echter, waarop hij ons vooral het portret
van Thomas Mann, Stefan George en Hugo von Hoffmansthal teekent verdient een
woord van waardeering. Hij toont zich hoofdzakelijk - het zal den lezer reeds uit de
voorkeur zijner onderwerpen gebleken zijn - aestheet. Aestheet blijft hij het geheele
werkje door, waardoor de Duitsche literatuur uit de aard der zaak wel wat te eenzijdig
belicht wordt en hij bijv. voor figuren als Hauptman, Wedekind, en onder de jongeren
Georg Kaiser (wiens gedeeltelijke belangrijkheid men - vooral als verschijnsel - toch
niet kan ontkennen) - te veel verwaarloosde. Doch ik geef gaarne toe, dat het gegevene
slechts studies zijn en allerminst op volledigheid aanspraak maakt. Hetgeen echter
niet wegneemt dat hier onmiddellijk een zekere eenzijdigheid opvalt. Reeds eerder
zeiden we dat Wolf aan enkele gevaren die deze methode van critiek met zich brengt
niet ontkomen is. De opgave was dan ook waarlijk niet gering. De criticus moest
langzamerhand met den dichter vergroeien, één met deze worden. Het gevolg was een natuurlijk gevolg - dat Wolf moést te kort schieten. Waar hij bijv. in zijn overigens
zoo gevoelig portret van Hugo von Hofmannsthal zegt dat deze in zijn gedicht
‘nimmer boven het louter subjectieve uitgekomen zou zijn’ meenen we deze bewering
- in strijd immers met de grondslagen der poëzie - in twijfel te moeten trekken. Tevens
moet de besliste toon waarin de schrijver beweert dat von Hofmannsthal's
scheppingskracht na zijn eerste werken uitgeput zou zijn als te stellig worden
veroordeeld. De schrijver is hier uit zijn rol en is hier elk contact met den dichter
kwijt. Niet dat we Wolf's bewering in zijn geheel zouden willen bestrijden doch het
is ook hier ‘le ton qui fait la musique’. Het portret van George is met groote kennis
geschreven doch beantwoordt meer - waar Wolf toch de tweede methode van kritiek
wilde volgen - aan de eerste, daar de scheppende geest voor een dergelijk ondernemen
toch noodzakelijk, hier ontbreekt. De essay over Thomas Mann moet als waardevol
worden beschouwd. Inderdaad is hier een zeer indringend met groote liefde en eerbied
geschreven portret gegeven. Wolf toont aan hoe Thomas Mann in zijn geheele werk
vooral dit eene bezighoudt: de problematiek van de kunst, de eenzaamheid van den
scheppenden kunstenaar, hoe deze gedachte in vele variaties zijn volle belangstelling
heeft. In een volgend opstel behandelt hij Rilke, Bahr en Wasserman wier behandeling
- vooral die van Rilke die hij wel zeer eenzijdig belicht - we echter in verband met
het vorige wel wat uitvoeriger gewenscht hadden. Eenige goedgestelde bladzijden
gewijd aan Wasserman ‘Christian Wahnschaffe’ wijzen nog eens op de groote waarde
van dit werk - een der weinige groote romans immers die de hedendaagsche Duitsche
letterkunde heeft voortgebracht. Tegen enkele gevolgtrekkingen, die hij in een volgend
opstel maakt meenen wij echter bezwaar te moeten maken. Wij gelooven niet dat waar zoovelen invloeden
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van allerlei aard aanwezig waren - Herman Bahr de schrijver geweest is, die deze
generatie tot zelfbezinning en inkeer heeft bewogen. In de eerste plaats lijkt ons Bahr
hoe religieus en overtuigd Katholiek, hier de man niet voor, te ontvankelijk en te
bewegelijk, te veel en te vreugdig levend in een Weensche atmosfeer als hij is.
Bovendien meenen we dat bij de voortbrengselen der nieuwe generatie - zonderen
we misschien Wezsel en een enkele andere uit, - bijna nog van geen zelfbezinning
of inkeer kan worden gesproken.
We komen zoo tevens tot het laatste gedeelte van het werkje dat in tegenstelling
van het eerste - minder gelukkig is. Indeelen - waar trouwens de tijd nog lang niet
voorgekomen is - kan men op welke wijze en hoe voorzichtig ook - geloof ik de
moderne Duitsche letterkunde niet. Waar dit meestal al niet gewenscht is, is het hier
waar zoovele stroomingen aanwezig zijn onmogelijk. Te veel gedachten en lagen
groeien hier over elkaar, te veel generaties zijn tegelijk aan het woord. Een scheiding
als Wolf geeft in zijn voorbericht moet dan ook zeer zeker verworpen worden. Wolf
vertoont in dit gedeelte geen groote critische aanleg. Hij is aestheet en als zoodanig
belangrijker. Zijn tekort aan critische aanleg blijkt vooral wanneer hij eerst (bladz.
119) Schnitzler ‘niet meer dan een beminlijk scepticus’ noemt en eenige bladzijden
later (bladz. 127) het toch eigenlijk middelmatige werk van Leonhard Frank: ‘der
Mensch ist gut’ ‘een der meest aangrijpende boeken die ooit zijn geschreven’. En al
blijkt later dat hij Schnitzler wel belangrijker vindt als criticus mocht hij zóó niet
oordeelen - en dat zeker niet met een zoo stellige beslistheid, anders ware het nog
hem vergeven.
Doch gaan we maar liever niet verder op dit gedeelte van het werkje in en behouden
we een goede herinnering aan de schoone essay over Thomas Mann.
Wolf heeft zich aan ons als een beschaafd cultureel goed-onderlegd essayist doen
kennen waarvan we nog veel degelijk werk verwachten.
Hij poogde door dit werkje onze belangstelling te vestigen op het moderne Duitsche
geestesleven. Vooral hiervoor - dat hij ons even deel liet nemen aan de Europeesche
cultuur - verdient hij een woord van dank.
NICO ROST.

René de Clercq, ‘Het boek der Liefde.’ Amsterdam. J.M. Meulenhoff, 1921.
Wat mij van René de Clercq in het geheugen was blijven hangen - dat is te zeggen:
van zijn letterkundig werk dan! - dat waren eenige heerlijk-fleurige Vlaamsche
volksliedjes. Zoo was mij dit boek vol liefdezang, vol liefde-in-leed, wel een
verrassing. Eerlijk gezegd: een niet volkomen aangename. Want deze bundel bevat
wel veel moois, maar ook veel mats.
Is het niet onbillijk, dit maar net zoo te schrijven, te laten drukken, als ik het voel?
Als het verzen waren van een onbekenden jeugdigen poëet quelconque, dan zou ik
toch heel anders, nu, niet gunstiger, maar toch wel veel dankbaarder erover schrijven.
Maar.... laat ik het maar zeggen, zooals het mij aandoet. De roem van een schrijver
is toch eenmaal een essentieel element, dat men bij de bespreking van zijn werk niet
kan uitschakelen. En dat is heusch niet zoo erg onbillijk; want die roem heeft invloed
niet alleen op den recensent, ook op de andere
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lezers; en aspirant-lezers; en álle koopers; een boek waarop de naam René de Clercq
staat, is al, bij zijn verschijning in de winkelkast, niet ‘een boek,’ maar.... een boek
van René de Clercq. En moet dus als zoodanig bij de lezers worden ingeleid. Quod
erat demonstrandum.
Ik laat deze quaestie nu verder rusten; - ze is voor breeder behandeling vatbaar,
want de roem van een schrijver, en alle sóórten van schrijversroem - plotselinge,
langzaam gegroeide, kunstmatige, enz. enz - hebben niet alleen invloed op de lezers,
maar zijn ook een invloed op den schrijver zelfs, bij 't schrijven van ieder volgend
werk. Goethe - hij kon daar iets van weten - heeft hierover belangrijke dingen gezegd.
Over het nieuwe boek van de Clercq dan zou ik dit willen zeggen, dat het inderdaad
vele mooie regels en verscheidene mooie gedichten bevat. Gedichten waarin sóms
een heel fijne gevoelsnuance is uitgedrukt; zoo no. 54 (blz. 71) Maar die zijn
zeldzaam. Mooi zijn deze verzen vooral, waar er iets van de oude kracht in opleeft;
no. 75, bijvoorbeeld en 't sterke slotrijm van 193. Maar in zijn geheel is dit geen boek
van levenskracht; - terwijl we toch levenskracht leerden kennen als het essentieele
van de Clercq's dichterschap. Dit is een boek vooral van smachting en van leed, en
van verheerlijking van liefde's schoonheid uit een smartelijke verte. Natuurlijk, de
Clercq zou niet de dichter zijn die hij is, als hij ook deze gevoelens bezingende niet
telkens, even, treffende accenten vond. Maar ze treffen niet zóó als zijn vroegere.
Toch.... Wel, laat ik u éen van de móóiste gedichten van dit boek aanhalen:
Elk woord in uw brief is een dauwige drop
op de welke bloem van mijn hart.
Waar zijn nu mijn twijfel, angst en smart?
Ik juich en ik leef in het sterlicht op.
Zoo helder, zoo zuiver die klanken zijn,
dat ik schreiend u voel en hoor.
De gansche wereld wierde mijn,
ik gaf er geen enkle dier tranen voor.
Wat heb ik u lief, wat heb ik u lief,
die uit liefde last en laster tart!
Een dauwige drop is elk woord in uw brief.
Veel sterren staan vóor mijn hart.

En mooi is ook 't begin van 158:
Uw ziel doorsiddere mijne ziel,
doorbrand' me, loutere en verniel',
zoodat ik heensterf naar het hoogste leven.
Uw oogen zingen mij een zuiver lied.
Uw armen om mij heen, het zijn uw armen niet,
het is Gods Liefde, die de Liefde heeft gegeven.

Ja - het is wel mooi, maar dergelijke gevoelens, dergelijke weeke teederheden en
senzaties van mystischen troost.... die hebben we toch elders mooier genoten....
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Ik wil mij tot dit weinige bepalen. Het is nog niet de tijd om - wat bij een dichter als
René de Clercq zeker de moeite waard zal blijken - zijn kunst te beschouwen in
verband met zijn leven. Ik krijg den indruk, dat er iets in hem gebroken is. En iets
breken in de ziel van een dichter,.... men wete wèl, dat uiterlijke omstandigheden
alléén dat niet vermogen!
J.L. WALCH.

Ada Gerlo. De Oude schuld, Mpij voor g. en g. lit. Amsterdam. 1922.
Er is een meisje uit een zeer onfleurig christelijk gezin, dat op haar 18e jaar naar
Berlijn mag gaan om er te leeren zingen en twee maanden later al gevallen is, vanwege
een leeraar-operatenor. Of dat psychologisch mogelijk is, dient men op gezag der
schrijfster aan te nemen. Maar de gevolgen zijn begrijpelijk. Het kind wordt thuis
gelijk ‘oud vuil’ beschouwd en behandeld, en in zelfmoordpogingen nog juist gestuit
door een huisgenoot van de familie, een rijken jongen met lamme beenen, die aanbiedt
door een huwelijk ‘de schande’ te dekken. Zij accepteert en men gaat op reis,
gedurende welke het kindje verschijnt om te verdwijnen, en als zij na eenige jaren
thuis komen, is zij een stille, bewuste jonge vrouw geworden, steeds dankbaar aan
Rob voor zijn opoffering, maar voor zich zelve overtuigd, dat het leven niets meer
te bieden heeft. Ten onrechte, want het heeft, als altijd onverhoeds, nog een stevige
liefde te bieden van een jongen ‘nijverheidskunstenaar’, die natuurlijk verlangt, dat
zij haar schijn-echtgenoot voor hem verlaten zou. Maar zij kan het niet. Zij is te zeer
aangedaan met wat de schrijfster, het ‘moderne medelijden’ noemt en zij mist het
Ibsensche robuuste geweten. Maar Rob, die door zijn edelaardigheid dit heengaan
nog veel moeilijker maakt - o! de wreedheid der edelmoedigen! - Rob ziet en weet
alles en gaat zelf stilletjes weg, puur om niet in den weg te zijn. Het gevolg van dezen
vernietigenden edelmoed is natuurlijk, dat 't vrouwtje hem zoo gauw mogelijk achterna
reist, om.... bij hem gekomen nog iets veel ergers te vinden. Zij scheen n.l. al die
jaren niet gemerkt te hebben, dat Robbie haar liefhad met ziel.... èn zinnen, dacht
altijd maar dankbaar aan zijn offer. En nu blijken de ziel èn de zinnen, en zal zij in
waarheid en daadwerkelijkheid zijn vrouw moeten zijn.... wat haar begrijpelijkerwijs
weinig toelacht. Net goed, is men geneigd te zeggen, dat zij de straf voor haar edelheid
en zwakken levensmoed thuis krijgt!.... Maar zoo is misschien wel menige moderne
vrouw, die dan natuurlijk ook nog in der haast voor haar gemis aan hartstocht en
levensdurf een humanitaire theorie uitvindt, om haar zwakheid een schoonen schijn
van ethisch mysticisme mee te geven. En dat is dan de ‘oude-schuld’-theorie. Zij
heeft daar in België ‘misdaan’, en door haar noodhuwelijk zich aan de ‘boete’
onttrokken. Dat wreekt zich later, nu zij blijkt niet vrij te zijn om weder te minnen.
Als zij nog ‘in liefde misdaan’ had, ware 't wellicht door de Hoogere Machten
vergeven geworden. Ofschoon.... ‘was het gevoel van een kind, dat intuïtief het
verkeerde gekozen had, niet even strafbaar?’....
Vergis ik mij, of zijn wij hier heel dicht bij de erfzonde beland en wordt het geval
daardoor juist niet helderder? Maar wel begrijp ik, dat weer als van ouds het
‘onwettige kindje’ in het midden der handeling staat. Immers, ware de
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tenor voornoemd wat menschelijker en voorzichtiger geweest, zoo zoude de
christelijke familie van het ‘gevallen meisje’ geen lont geroken, doch slechts
staalpillen voorgeschreven hebben, zou Rob nimmer haar hand hebben gevraagd en
zij dus later of een beroemde zangeres zijn geworden of de gelukkige gade van dezen
of een anderen meubelkunstenaar, dewelken zij gewis niet nagelaten hadde een
geheele serie blonde of bruine lievelingen te schenken.... En zoo is dan de tenor, in
Gods hand, het werktuig geworden, dat dit vrouwtje zoo dicht bij de hypothese der
erfzonde bracht en bij de diepgewortelde overtuiging, dat natuurlijke kindjes uit den
boozen (hartstocht) zijn....
Intusschen komt het mij voor, dat Ada Gerlo met al deze dingen eenigszins in de
war zit en hier, in dit boek, ietwat ‘verlegen’ moraal en mystiek schuldgevoel en
oneigen wil, met zijn religieus complement van praedestinatie, zoowat beetje
dooreenliggen. En dat zij het boek zelfs gedeeltelijk schreef om zich van dien ‘Alp’
te bevrijden. Dat doen n.l. de kunstenaars meer en aan de meer of min levende
creaturen, die aldan ontstaan, blijkt tevens de mate van hun kunstenaarschap.... Veel
leven nu, echt, geloofwaardig leven, mocht ik in dit boek van A.G. niet vinden, wèl
geest en geestigheid, en fijne opmerking en bekorend teere sierlijkheid van stijl. Maar
het vrouwtje voel ik niet duidelijk genoeg leven en den meubelkunstenaar is mij
tegelijk te ruig en te erudiet. Ik zou ook geen vertrouwen hebben in de degelijkheid
zijner meubels. En de overigen.... zijn aardige figuren aan den wand. Eindindruk: ik
begin meer en meer voor Da-da te voelen, als ik daaronder leven-zonder-meer
verstaan mag. Zulke Oude Schulden maken op den duur mij eenigszins wee.
F.C.

Arnolds Fronde's Eerste Liefde, door Karel Wasch. Em. Querido.
Amsterdam 1921.
Een roman van Karel Wasch is altijd een belangrijke gebeurtenis in het Hollandsche
litteraire leven, vanwege de spannende innerlijke dialectiek der personages, het
gevoels- en vooral het gedachteleven, door de denkers en voelers zelf aanschouwd
als een filmdrama, welks uitkomst verrassend onzeker is. Dit fijn verdiepte en staag
wisselende maken het hoofdinteresse van het boek, dat overigens plastisch niet sterk
lijkt, minder dan vorige werken van dezen auteur. Het is niet, dat men niet ettelijke
tafreelen zou kunnen noemen (de aanvang van Fronde's en Judith's verloving) die
treffend waar aandoen. De schrijver, als hij zich beheerscht, heeft genoeg zin voor
de realiteit om zijn menschen lijfelijk voor zich te zien handelen, doch een totaalvisie,
d.w.z. een echt geloof aan Arnold Fronde's aardsche werkelijkheid is mij eigenlijk
niet geworden, terwijl Judith van haar leven in 't vorig boek, vooral op het laatst, al
te veel moet inboeten. Trouwens, dit geheele slot lijkt te zeer op een
moraalverhandeling en te weinig op het levende leven. En één met de plastiek, leek
mij ook Judiths zielsgroei niet klaar ontwikkeld. Wat Arnold als haar eigen aard ziet,
is het ‘ongebreidelde,’ zegge het onbeheerschte van haar neigingen en het
ontoereikende van haar zelfinzicht. Met andere woorden, dat zij leeft onbewust, naar
lust en luim, terwijl volgens Arnold de mensch allereerst zelfbesef behoeft, om te
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weten waar hij henen drijft en dan nog zekere ethische overtuigingen van
beheersching, even-
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wicht tusschen het hartstochtelijke en redelijke. En nu tracht deze Arnold zijn meisje
de matiging en rust van evenwicht bij te brengen, terwijl het schijnt of zij, ter liefde
van hem, er in slaagt niet al te zeer naar hun huwelijk te verlangen. Of hier echter
iets wezenlijks mee bereikt is, blijft de vraag; evenzeer of deze tijdelijke actieve
overgave tot anderer heil nu volstaan kan om Judith in 't vervolg een eigen actief
geestesleven, een positieve levensrichting - en zelfs eenvoudig maar de vulling van
haar dagen, als Arnold op zijn kantoor is - te verschaffen. De auteur schijnt te goeder
trouw het te meenen, doch hij overtuigt ons geenszins, en het beste zal zijn, dat er
maar gauw een kindje komt, om Judiths te vrijen tijd in beslag te nemen, terwijl dan
Arnold verder wel voor de beheersching der zinnen zal zorgen....
Maar Judiths zielsleven en groei is de kern niet van den roman. Die is veeleer in
Arnold zelf, zoo goed het dan gaat, belichaamd, in dezen Arnold, die eigenlijk bewust
en intuitief tegelijk zou willen leven, beheerscht redelijk en ethisch leven en toch
naar den innerlijken roep van zijn persoonlijkheid. Zoo iets als zelf-verwerkelijking
naar een vast plan dus: een hachelijke onderneming, gelijk 't mij toeschijnt. Om
zuiver deze gedachte te kunnen ontwikkelen, heeft de heer Wasch zichzelf in drieën
gesplitst. Drie zinlijk-hartstochtelijke menschen, verschillend echter in rede en ethiek.
Warsum, de socialist, is de hartstochtelijke man, die zich door een ethisch redelijk
doel van buitenaf, het socialistisch ideaal, laat beheerschen. Delorme is de zinlijk
passioneele, bij wien het ethische ontbreekt, of wel, die als gedragsregel gesteld heeft
zich door geen ethiek of rede te laten beheerschen, de levensdilettant, die bewust
onbewust en onverantwoordelijk leeft. Tusschen deze uitersten beteekent dan Arnold
Fronde de van-binnenuit gerichte, de hartstochtelijke, die zich in wezen een ethischen
mensch gevoelt en op dit onbedwingbaar ethische vertrouwt om den zinnemensch
in den band te houden niet alleen, maar ook om zijn gansche leven stap voor stap te
richten naar een alsnog duister doel.
In dit boek komt deze Arnold dan nog niet ver in ‘zelfverwerkelijking’, niet verder
dan het besef als tegenwicht of variatie van zijn drukke advokatenpraktijk een
huwelijksleven te behoeven, met een vrouw, wier zelfinzicht en zelfvolmaking nog
te wenschen overlaten. Zoodat hij er, na kantoortijd, aan werken kan. En aldus trouwt
Arnold Fronde met Judith van Esten, en hoewel wij niet geheel zonder
nieuwsgierigheid zijn, hoe dit merkwaardig huwelijksleven verder verloopen zal, is
het toch Karel Wasch' eigen groei, die ons voornamelijk belangstelling inboezemt,
in welke fictieve personen hij dezen ook zal believen te verbeelden. Zie daar onze
eindovertuiging, die tegelijk niet onbedenkelijk klinkt voor den artistieken kant van
Wasch' productie. Het wil zeggen, dat hij in dezen roman, onzes inziens, een heel
eind te ver naar het moreele en philosophische neigt, waardoor het levende in 't
gedrang komt.
F.C.

Van Wingewest naar Zelfbestuur in Nederlandsch-Indie - door J. Stokvis.
Uitg. Maatsch. ‘Elsevier’ Amsterdam 1922.
Evenals die vele andere uitgevers geeft ook de Elsevier-Mpij. thans een serie kleine
boekjes uit onder den naam van Elseviers Algemeene Bibliotheek, waarvan
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dan het boekje met bovenstaanden titel het derde deeltje is. Maar deze boekjes zijn
gelukkig niet zoo zakformaat-achtig-klein als zekere andere en bedoelen blijkbaar
niet van een vertaling der Grieksche tragici een notitieboekje te maken.
Dientengevolge is ook de druk niet in zoo schreeuwende tegenstelling met de grootte
der bladzijden en laat zich veel pleizieriger lezen wat deze algemeene bibliotheek
geven wil, te weten niet minder dan ‘actueele vraagstukken, litteratuur beeldende
kunsten, muziek, wijsbegeerte, wetenschap’, dus ongeveer alles wat een
menschengeest kan bezighouden. Voorloopige is er nog maar een bescheiden begin
van deze encylopaedische wijsheid: een lezenswaardig deeltje over Rusland en de
Sovjetrepubliek van De Gruyter, een populaire in- en handleiding tot het bouwen,
waarin een mensch kan te weten komen op welke basis hij, letterlijk genomen, bezig
is te leven, en een vertaling van Stendhals L' Abesse de Castro, blijkbaar de literatuur
vertegenwoordigend.
Dit 3e stukje geeft de bestuursgeschiedenis van ons Indië, geen vroolijk verhaal
van brutale winzucht en volmaakt egoïste uitbuiting, zooals dat bij koloniale historie
het geval pleegt te zijn. Tegenwoordig schijnen wij tenminste zoover, dat er al een
geheele partij is, die beseft, hoe 't niet strikt rechtvaardig is eerst het Indische volk
te verarmen ten bate van een groep planters en industrieelen, om vervolgens die
bevolking te verwijten, dat de pogingen tot haar verheffing, toch maar uit de zak dier
‘profiteurs’ moeten komen. Dit partij-gewijs in te zien is al iets en zal allicht bij een
klein deel van het Nederlandsche volk de verbazing matigen, als wij op een goeden
of kwaden dag daarginds zonder omslag buiten de deur gezet worden. De grootste
helft, voorzoover het aan Indië eenig deel heeft, zal dit gewis snoode ondankbaarheid
achten.
F.C.

De Rechtmatigen door E.G. van Bolthuis. N.V. Drukkerij Jacob van
Campen, Amsterdam z.j.
De heer Van Boltuis is een regelmatig schrijver van boerenverhalen, die niet bepaald
Cremer-achtig romantisch, noch zeer zeker Maupassant-achtig realistisch zijn, noch
het bloeiend levende en zware vertoonen van Streuvels, noch het leuk-humoristische
van Buysse. Zij hebben niets van dit alles en zij zijn niet bepaald slecht maar zij doen
vooral een beetje vervelend, want zoo onbelangrijk, aan. Het zijn eigenlijk zeurig
reëele geschiedenissen van boereleven, boeredoen en denken, alles tamelijk
nauwkeurig genoteerd, maar juist ontbloot van datgene, wat alleen zulk leven de
moeite van het in-leven waard maakt: nl. de geest des auteurs, die of de vreugd van
zulk bestaan of zijn diepere beteekenis heeft doorgrond.
F.C.

Jacob Israel de Haan. Jerusalem. Em. Querido - Amsterdam 1921.
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Jacob Israel De Haan, nog altijd in Palestina woonachtig ten bate der Zionistische
zaak, schrijft van uit dat meer beloofde dan verkregen land, brieven aan het
Handelsblad, die, meen ik, thans in dit bundeltje verzameld zijn tot een bijzonder
karakteristieke en amusante lectuur. Het karakteristieke zit hem dan
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voornamelijk in de schrijfwijze, die korte, hijgende zinnetjes of zindeeltjes, weleens
verloopend in ‘manier’, maar over 't geheel merkwaardig effektvol; het amusante in
de verbinding van De Haan's schrijfwijze en zijn oolijke visie op menschen en dingen,
die ‘uitgestreken’ manier om zoo argeloos weg te vertellen van dagelijksche feiten
om hem of van wat hem wedervaart. En men zou oppervlakkig gezien niet zeggen,
dat hier een innig vrome Jood aan 't woord was, eerder een humorist, die Joodsch en
onjoodsch gelijkelijk interessant en vaak lachwekkend vindt. De indruk, die het
boekje achterlaat, is die van veel Oostersch kleurig, klein levensgedoe en veel klein
geïntrigeer en geharrewar.... tout comme chez nous. En dat hier een curieuze, grillige
en fijne geest aan 't woord is, die daar in dat vreemde, zeer bijzondere land voor zijn
speelsche vernuftigheid altijd iets van zijn gading vindt, dat der moeite van het
mededeelen waard is, nl. in dat eigenaardige De Haansche geesteslicht, dat soms
aantrekkelijk soms onpleizierig op ons werkt, maar toch bijna nooit ganschelijk
banaal is. In elk geval een zeer bijzondere bijdrage tot de kennis van het Heilige
Land.
F.C.

Kunst en Kunstenaars in de veranderde Maatschappij - Handelingen van
het derde Algemeene Kunstcongres te 's-Gravenhage 1920. Mart. Nijhoff.
- 's-Gravenhage 1921.
In wat men pleegt te heeten een ‘kloek’ octavo-deel heeft de firma Martinus Nijhoff
in den Haag de handelingen van het derde Kunstenaarscongres voor de vergetelheid
bewaart en ze aan de nakomelingenschap overgeleverd. Het is te hopen, dat deze
daar blij, subsidiair tevreden mee zal zijn. Het beste, dat wij, thans levenden, ervan
zeggen kunnen, is dat de voordrachten van Derkinderen, Van Roijen, Jongert, Van
Gelder, Loman, Van Loghem, Arnoldi, Van Ginneken, Verkruijsen, met de woorden
derzelfver wederpartijders tenminste een interessante poging en een teeken des tijds
vormen, al hebben zij dat pijnlijk probleem Kunstenaars-Maatschappij geenszins
opgelost. Verre van dien, zeiden sommigen op het congres zelve, die daarom datzelve
congres mislukt achtten. Doch dit laatste is een vraag van standpunt, en wat men van
zoo'n vroolijke bijeenkomst verwacht, en of men blij is met het samenkomen alleen,
dan wel nog practischer resultaten zien wil ook. Die heeft het congres zeker nauwelijks
opgeleverd: er waren te veel ‘standpunten’, die elkaar standjes maakten, terwijl elk
voor zijn standje preekte. Wat natuurlijk mag heeten, doch aan de algemeene
overeenstestemming niet ten goede kwam. En over het geheel kan men zeggen,
heerschte er nogal verwarring ten opzichte der termen gemeenschap, maatschappij,
menschheid, individualisme en diergelijke, maar toch werd het, geloof ik, een
geslaagde bijeenkomst, die echter niet terstond naar meer deed verlangen. Zooveel
er dan was, bleek genoeg, en dat is nu door Nijhoffs zorg gebundeld tot een
leerzaamboek, hoe eenigen der beste mannen onzes tijds over de kwestie verschillend
denken en vaak vreemde oplossingen aan de hand doen. Het is daarbij troostend
onder deze verwarrende en verwarde Handelingen de lijf- of kernspreuk der firma
Nijhoff te lezen op het titelblad: ‘Alles komt teregt’. Dit nu geloof ik ook. De eenige
vraag blijft waar en wanneer.
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De rijkdom van mijnheer Israels.
Vandaag is juffrouw Content er weer. Ze zijn opzettelijk een anderen weg naar het
joodsche school gegaan om haar van de boot te zien komen en daarna de prettige
zekerheid mee te dragen dat ze haar om twaalf uur thuis zullen zien zitten, aan de
tafel vol knipsels met haar borst vol spelden gestoken.... Andere Zondagochtenden
mijden ze dien weg, want hij loopt tusschen de twee groote kerken in en is op dat
uur vol menschen. Die zien eruit als waren ze zoo uit doozen gepakt en daarna in
hun geheel nog eens afgestoft.... ook de helderste zon toont hun gezichten en kleeren
en hoeden en schoenen zonder smet en hun boek glanst onder hun stijven arm en de
meeste menschen hebben als ze zoo naar de kerk gaan, onpleizierige gezichten. Hun
eigen daagsche goed voelen ze in die Zondagsche zon en onder die scherpe oogen
schooierig -, Moeder zou ze 's Zondags ook wel wat netter laten gaan, maar Vader
wil het niet hebben en daarom gebeurt het natuurlijk ook niet, Vader zegt: kleeden
zij zich voor onzen Sjabbos beter? Vader heeft gelijk, naar prettig is het niet en ze
loopen maar liever naar het Joodsche School achterom, daar is het dan nog zoo stil,
als woonden er geen menschen....
Ze hebben juffrouw Content van de boot zien komen, ze wuifde uit den schaduw
van achter de sluis, daar stond ze, omdat ze moest wachten, daar stond ze een beetje
in de hoogte, klein en smal en oud met haar kleine, lachende, oude gezicht en onder
haar arm klemde ze een dik, bruin pak tegen zich aan. Ze konden niet op haar
wachten.... er gleden nog zooveel hooge bruine zeilen in een rij achter de eerste aan,
het ging maar langzaam voort, je zag ze nauwelijks vorderen en eer ze allemaal door
zijn, gaat de sluis niet dicht.... Het hinderde ook niet.... ze wisten dat ze er was, en
zijn toen gauw naar 't Joodsche school gegaan, maar nog was ze de tijd ontloopen
en ze hebben gehold dat ze er heelemaal bezweet van zijn....
Want het is overdag nog warm en de warmte lijkt zoo laat in den herfst haast
zwaarder dan 's zomers te wegen, Vader zegt: het komt van alle vocht. De dauw die
je 's morgens met vloeiende tintjes van een bijna-uitgewischte regenboog omhoog
ziet dampen, blijft maar
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laag aan de aarde die maakt de lucht zoo zwaar. Het schoollokaal is domp en vochtig,
hoe buiten ook het weer mag zijn, het is aan den schaduwkant tegen de sjoel gebouwd
en ruikt het heele jaar door naar turf en oude boeken.
Het speeluur rekt zich lang en loom, omdat mijnheer Prijs vandaag weer hoofdpijn
heeft, ze liggen met hun drieën languit in het gras, zij-zelf, haar broertje en Elie Prijs,
ze liggen in den hoek die de hooge, grijze muur van het fijne school tegen het lage
afdak van de houtstapel maakt, ze liggen op hun buiken en hun armen, de hoofden
naar elkaar toe, de voeten in de hoogte en als er een neerploft klinkt het dof, omdat
de grond zoo vet en vochtig is: het afdak heeft een rand en als de regen voorbij is
druppelt het lang nog na in dien hoek... daardoor komt het, dat het gras er het hoogst
is, het krachtigst ruikt en dat er zooveel bloemen tusschen staan. De jongens praten,
ze rukken grasjes dat het knapt, ze praten over de les van het laatste uur, ze vinden
Simson een grooten gammer, zij zouden er zoo dom niet ingevlogen zijn.... Zij praat
niet mee, ze plukt van elke soort een bloem en voegt ze tusschen duim en vinger tot
een klein bouquet. Hoe elke bloem de kleur van de andere anders maakt, de kleur
van het bouquet....! Het blauw van eereprijs, het rood van klaver, purperen wik.... ze
neemt ze een voor een eruit.... bekijkt wat overblijft.... en voegt weer in.... en kijkt....
en ziet het telkens anders worden....
Het raadsel van Simson.... hoe het was? Ze spraken dus vlak naast haar door.... en
even luid als straks.... en ze verstond geen woord.... als was ze weggegaan zóó
heelemaal niemandal.... wat is dat vreemd.... en ze zou haar verwondering wel willen
houden.... maar de vraag. Was het niet iets van bijen en een leeuw, van kracht en
zoetigheid? Ze lachen allebei.... ja, zóóveel wisten ze ook.... maar hoe precies.... hoe
vroeg hij het precies? Ja.... hoe precies...? Maar ze praten weer samen en laten haar
los.... Nu weet ze wat, nu zal ze iets moois gaan maken.... een bloemtuil zooals je ze
in de tuinen ziet, in groote steenen of kurken manden, waar midden-uit de groene,
gladde sprieten over de bloemen heen in hooge bogen hangen.... Ze plukt het allereerst
laag aan den grond satijnig breede grasjes uit, ze voegt ze tot een bundeltje aaneen....
en hoe dat dadelijk lijkt.... naar alle zijden vallen ze in boogjes uit.... Die mooie roode
klaver komt nu eerst, dat is een roos, en zelfs de blaadjes zijn als rozenloof.... de
blauwe eereprijs verbeeldt de zoetig-riekende, waarvan ze den naam niet weet, de
madelieven groeien tot margrieten.... een zilverigste graspluim.... is spirea...
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de wik.... lijkt nergens op..... maar moet erbij, hij maakt de kleur zoo vol, zoo rijk,
zoo echt.... hij is de eerste en eenige die ze ooit in het speelveld vonden.... met
doovenetel vang je niet veel aan, de grove bladeren houden de bloemen schuil....
maar stil.... je knijpt ze voorzichtig, met je nagel, bij de stengel af.... de bloemen
staan alleen en bloot en zijn heel anders en zelfs heel mooi en lijken op gekweekte
leeuwenbekken.... Je kunt dat ook met hondsdraf doen. Het wordt toch mooi.... het
lijkt toch echt.... een palmblad van grasjes.... bogend over mooie, groote bloemen
heen.... als in een tuin.... De jongens zien het nu ook en vinden het mooi en willen
het even in hun handen houden.... maar neen.... de grasjes zouden verschuiven en
iedereen merken dat het geen palmspriet is!....
Wat is dat gek.... wat lijken nu plotseling de boomen reusachtig.... dat komt omdat
ze gras als palmblad, klaver als roos, het kleine bouquetje als een rijke tuinversiering
heeft gedacht! Wat lijken die boomen groot.... en de muur gaat als een rechte hooge
berg vlak voor je oogen op. Hoe laat het wel al wezen mag? Ze kijken naar het smalle,
duistere raam in het donker-grauwe achter van het schoollokaal.... zou mijnheer Prijs
in slaap gevallen zijn.... zou je vader slapen, Elie? Hij zal eens even gaan kijken.
Boven het afdak heffen zich de kronen van de kastanjeboomen, die staan in rijen
naast elkaar, ze zijn al geel, ze worden kaal, er vielen groote gaten in, daar schijnen
de overhuizen en blauwe plekken hemel door.... voorbij het afdak zie je stam-en-al,
het steegje uit, de straat vol zon. Een windje ritst weer bladen af.... ze zinken zachtjes
neer.... je hoort ze niet, nu liggen ze op de hoop, die al gevallen was. Je hoort gezang,
zwaar door muziek omvat, het is nu duidelijk, dan weer flauw, de kerk is nog een
tamelijk eind....
De les van Simson wordt niet overhoord, omdat mijnheer Prijs zoo'n hoofdpijn
heeft, ze moeten er een opstel over maken. Heeft niet Simsons vader Manoach
geheeten? Ze denkt erover na en laat haar griffel langs haar tanden ribbelen en denkt
aan thuis en aan juffrouw Content, die nu bij de tafel zit te naaien. Het geeft een
prettige volheid binnen-in, dat ze er is, want ze is aardig, maar verder ook, ze brengt
iets met zich van het leven in de groote stad.... ze kent de liedjes van de groote stad
en zingt ze met haar hooge stemmetje dat een beetje beeft.... En behalve dat is ze
zelfs nog een heel klein beetje in de familie.... heel, heel ver, maar wat familie is,
voelt toch een beetje eigen.... Vader wist het nog beter dan zij-zelf en toch
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komt ze al jaren naaien bij Moeders twee oude tantes, tante Pinnie en tante Roos,
die samen-wonen sinds Oom Lijzer en Oom Aaron gestorven zijn. Ze wonen in een
onderhuis, en het is er altijd half donker, ze zitten tegenover elkaar en breien en
spelen kien.... zoo zitten ze al jaren, in halfdonker, in een onderhuis, midden in de
groote stad. Ze zijn deftig en lang niet arm, ze hebben allerlei dingen van porcelein
en ze maken aanmerking als je krom zit....
Ze moet nu toch weer iets van Simson schrijven.... Delila knipt zijn haar en hij
wordt weerloos aan de Filistijnen uitgeleverd.... gemeen, valsch mensch.... Dan hokt
haar griffel weer.... ineens ziet ze het groote bruine pak.... straks, als ze thuis komt,
is het papier eraf, er zou wel iets voor haar in kunnen wezen....
Dadelijk na het eten is het mansvolk weggegaan en ze zijn met hun drietjes in de
kamer gebleven. Moeder heeft voor de gezelligheid maar dadelijk thee gezet, het
klontjestrommeltje staat erbij.... Moeder stopt kousen, juffrouw Content naait en
zij-zelf moet breien, zeven naadjes boven het groene wollen teekentje, dat moeder
met de stopnaald in de kous heeft geduwd. Zoo glad en gelijk als moeder breien kon
ze niet, probeert ze ook niet, maar lukt het eens vanzelf, dan is ze toch wel blij. Straks
zal ze moeten passen, want wat uit het pak kwam was voor haar, een groene japon
van tante Roos, die draagt nog wel eens kleur, maar tante Pinnie al jaren niets dan
zwart. De gitten zijn eraf getornd, je ziet de slingerpaadjes donker over het verschoten
goed, daar hebben ze gezeten en liggen nu zeker in een doos, ginds in het donkere
onderhuis. Ze kan niet laten met den vinger eventjes zoo'n slingerpad te volgen....
Die leelijke moeten komen in de nieuwe jurk niet te zien, daar hoeft ze niet bang
voor te zijn, zegt juffrouw Content, ze zal er mooie, zwarte tresjes over naaien! Ze
was niet bang, ze dacht er niet aan, ze dacht aan de gitten en aan tante Roos en aan
de doos in het onderhuis.
Juffrouw Content weet weer nieuwe liedjes ook! Eén heeft ze op een avondje
gehoord, het is heel lang, maar ze onthield alleen het eerste couplet:
Als we saam naar Artis gaan,
Fijntjes en net
Een ieder blijft dan vóór ons staan
Dat lijkt ons net.
Men kijkt niet meer, naar Aap of Beer
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Maar alleen wij, genieten de eer.
En dat waarom? Omdat we twee zulke groote apen zijn?
Neen mis.... Omdat we twee patente, dat wij twee excellente
Omdat we twee verduiveld sjieke jongens zijn!

Je moet iemand die zingt nooit vlak in het gezicht kijken, dan word je allebei verlegen,
en juffrouw Content wordt toch al zoo rood als ze hooger moet zingen dan ze halen
kan. Misschien weet ze de volgende keer het tweede couplet.... en ze eindigen allemaal
hetzelfde, en dat heet ‘refrein’.... en dat begint bij ‘En dat waarom?’ En die vraag
wordt op een gewonen toon gezegd.... en ook ‘Neen, mis’ en dan even wachten en
dan zingt de heele zaal mee! De heele zaal? En het was een avondje! Maar die dame
had het natuurlijk in een zaal gehoord en nu zingen ze het overal op de avondjes,
omdat het het nieuwste is! Weet ze nog meer? Ja, nog iets, maar dat is niet uit een
zaal....
‘Lakkie, Tum en Sakkie
Die droegen elk een pakkie
Dat hadden ze gekocht op de Lijnbaansgracht op Numero acht
Want ze wisten van hun baboe, dat je daar altijd krijgt wat toe.

Dat heeft ze van haar neefje gehoord. En nu nog eens van ‘Donnerwetter, nergens
netter, koopt men dan bij Jacob Bing....’ Ja, hoe begint dat ook weer? Ze kijken elkaar
aan. Weet Moeder het misschien? Hoe zoek je toch eigenlijk iets dat je vergat in je
hoofd....? Je kijkt strak voor je uit en je denkt aan niets anders en dan springt het
ineens naar je toe en je weet heelemaal niet waar het vandaan komt. Ze had het net
zelf ook, toen juffrouw Content ineens begon:
‘Wanneer men iets wil koopen, dat goed en billijk is
Hoeft men niet ver te loopen, of men is de plank glad mis.’
Ja, ja.... zoo was het....
Maar nu stil.... juffrouw Content moet een kraagje knippen.... dat is moeilijk werk.
Eerst vouwt ze een klein vloeipapieren propje onder uit haar doos open tot een
patroon.... ze legt het op de stof.... die schuift ze in de open schaar.... en niets hoor
je nu meer dan de schaar.... die gaat happende rond.... met zijn wijd-open bek.... en
waar hij geweest is hangt het zachte bruine goed in tweeën gespleten Dat kan nu met
geen menschenmogelijkheid ooit weer aan elkaar.... dat is nu eenmaal zoo en blijft
voor altijd zoo.... dat noem je: onherroepelijk!

Groot Nederland. Jaargang 20

134
Moeders stopnaald ligt als een smal zilver bruggetje over het strakgespannen gat dat
gaapt als een mond die niet wijder kan, het oude kopje eronder is naar haar toegekeerd
en lijkt een diep, donker hol, een kelder, meer dan half onder zwarte balken schuil
en schemerig wit.... moeder stopt niet, moeder kijkt hoe juffrouw Content het kraagje
knipt.... Nu is het klaar.... uit den bruinen lap nam de schaar een grooten halfronden
hap.... hij hangt nu over de stoel en het kraagje blijft op tafel achter.
De schaar ligt stil met gesloten bek ernaast. Het is juffrouw Contents eigen schaar,
ze neemt altijd haar eigen boeltje mee. En maar goed, omdat ze vaak met haar naald
in haar kiezen zit. Maar dan toch.... haar bruine doos op tafel.... haar zilveren
vingerhoed, haar schaar, die hooren bij haar komen. Een schaar heeft een gezicht....
het gezicht van je eigen schaar is een bekend gezicht, van een andermans schaar een
vreemd gezicht.... een vreemde schaar is bijna een visite! De naaidoos is zijn huis....
een vreemde naaidoos is een vreemd huis! De vingerhoed.... moeder zou den hare
voor geen gouden willen missen, - en toch heeft hij maar anderhalven cent gekost.
Maar moeder heeft hem al zoo lang en noemt hem ‘mijn akker en mijn ploeg.’ Altijd
is hij zoek en altijd komt hij terecht.
Moeder is niet dadelijk met stoppen doorgegaan, ze bekijkt nog eens de jurk van
tante Roos.... en Moeder vindt het zonde dat tante Roos hem niet vóór Rousj-Hasjono
heeft mee gegeven, dan was er heelemaal geen nieuwe noodig geweest. Maar juffrouw
Content vindt het zoo juist goed. Ze mocht toch ook wel eens een nieuwe hebben.
‘En wat hebben ze van je nieuwe jurk gezegd? Heb je er visites mee gemaakt?’
En of! Maar bij Heilbron zeiden ze niets.... daar hebben ze er niet op gelet, daar was
het te druk.... maar juffrouw Krant zag dadelijk dat ze in het nieuw was.... en heeft
haar van achter en van voor ter dege bekeken en vond die groen-fluweelen strikjes
tegen de schouders zoo lief..... maar bij mijnheer Israëls was een vreemde dame in
blauwe zij.... en die keek.... ja, ze weet eigenlijk zelf niet hoe die keek....
Juffrouw Content heeft eerst zitten luisteren en tevreden geknikt en lachend een
‘zie-je-nu-wel’ naar moeder omgekeken, omdat moeder tegen die strikjes was, maar
nu zie je ineens op haar gezicht dat ze aan de jurk niet meer denkt.
‘Een vreemde dame in blauwe zij bij mijnheer Israëls? En hoe zag ze eruit?’
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Bijna had ze gezegd dat haar hoofd anders dan bij andere menschen zat, maar dat
leek immers alleen door het spion. Of ze onderkinnen had? Ja, drie had ze, en was
geweldig dik.
Juffrouw Content weet nu al wie dat is geweest. Maar kent ze de familie dan?
Heeft ze er genaaid? Ze hoort geen woord van wat moeder haar vraagt, ze gaat zelf
met vragen door, ze wil weten wie er nog meer in de kamer waren.
Wie er waren.... ze ziet de kamer vol schemer achter 't lichtere buiten voor haar
oogen opengaan.... Het was er stil.... het was er saai en mooi.... In den hoek zaten
een heer en een dame achter uitgevouwen kranten.... en mevrouw zelf aan het raam....
en een heer op de canapé... Mijnheer Israëls zelf? Neen, die niet.... die was wel thuis....
maar hij was niet in de kamer, hij zat boven te ooren of te laajenen.... alleen...
Waarom kijkt juffrouw Content nu moeder zoo aan.... Wacht eens... zóó hebben
ook vader en moeder elkaar aangekeken, toen ze dien Jomtof-dag thuis kwamen en
het vertelden, hoe ze boven hun hoofd mijnheer Israëls hoorden ‘ooren’.
‘Er schijnt dan toch wel iets van aan te wezen....’
Wat.... waar wat van aan.... met wie.... wat is er?
Weten ze het dan ook hier in de kille al? Dat vraagt juffrouw Content.
Wat weten de menschen niet.... waar komen ze niet achter.... ze wonen hier
misschien heelemaal een week of zes en was het niet omdat mijnheer Israëls ergens
‘voorzitter’ van is, waarvan vader ‘secretaris’ is.... dan waren de kinderen zelfs
heelemaal niet....
Een week of zes....? Wel neen, moeder, ze wonen hier langer, het huis was toch
al voor de zomervacantie klaar en dadelijk zijn ze erin gekomen.... Natuurlijk hebben
ze laten lernen? Moeder knikt.... juffrouw Content haalt de schouders op.... Hebben
ze óók vijftien jaar geleden niet gedaan, laten lernen in het nieuwe huis.... En moeder
schudt het hoofd.... En zij kijkt van juffrouw Content naar moeder en van moeder
naar juffrouw Content zelf.... Een oude geschiedenis.... zegt juffrouw Content....
maar wat dan....? Zij weten het alle twee.... en hoeven dus niet duidelijk te spreken....
naar haar waait elk woord gesloten en bedoelingsvol voorbij.... Dat ze nu hebben
laten lernen en vijftien jaar geleden niet.... vijftien jaar geleden.... keer je om, kijk
een diepen zwarten koker in.... een eindweegs loopt een witte baan, dat zijn je eigen
jaren.... de jaren van je leven die je weet.... en dieper-in is niets.... zijn ze in die jaren
vroom geworden.... is
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dat de oude geschiedenis? O neen, er moet nog meer, er moet iets anders zijn....
Hoe zulke dingen uitkomen? Wie ze het eerst te weten krijgt? Hij zal het toch
zeker niet zelf hebben verteld.... Bij elke vraag van moeder kijkt ze van moeders
gezicht naar dat van juffrouw Content.... die mikt nu juist de draad in het
naalden-oog.... je weet niet of ze iets verstaat.... Eén ding is duidelijk, dat juffrouw
Content van wat er zijn mag meer dan moeder weet.... ze is nu net een boek dat je
niet kent.... achter het glas van het bibliotheekje.... je hebt geen geld.... je moet maar
hopen dat je het krijgt om het te huren.... dat maakt je ook zoo warm en ongeduldig.
‘Er zijn niet veel die er het fijne van weten....’
Zij wèl, dat hoor je in haar stem. Maar laat ze dan dat fijne ook vertellen. Moeder
bekent het al: hier weten ze niet veel. Hier gaan verhalen van gevonden geld.... dat
niet teruggegeven werd.... een portefeuille bankpapier. Maar dat is niemendal.... je
ziet het op het gezicht van juffrouw Content.... het ergste schijnt te moeten komen....
Ze voelt een vuurgloed naar haar wangen, een hitte naar haar oogen gaan.... wat kan
er zijn.... wat zal er uit dien diepen zwarten jarenkoker komen? Vijftien jaar terug....
Juffrouw Mozes, de baker, ja, die heeft moeder wel gekend. Leeft ze nu nog? Ze is
oud en bijna blind.... en zij weet alles van mevrouw. Want veertien jaar geleden is
daar, in het nieuwe huis, een zoontje doodgeboren.... die nu dus veertien jaar zou
zijn geweest. Dood en te vroeg.... en moeder knikt.... dood en te vroeg, zij vraagt
zich af: wat is ‘te vroeg’?.... En allemaal dachten ze dat mevrouw ook dood zou
gaan.... ja, van verdriet, dat laat zich gelooven.... en in haar kraambed moet ze het
juffrouw Mozes hebben verteld....
Niemand voert een steek meer uit.... haar breikous rolde al een poos geleden op
den grond en moeders stopwerk hangt scheef gezakt tegen de tafel, het open gat als
een happende mond naar boven.... en het bruine goed zeeg langzaam uit juffrouw
Contents handen in haar schoot....
‘Het moet gebeurd zijn.... op een Joum-Kippoer morgen, op weg naar Sjoel....’ Ze
zei het zacht, bijna in fluisteren en ze knikt, knikt nog eens, knikt weer, blijft knikken
tegen moeders verbijsterd staren in.... Het is toch niet waar.... dat hij op Joum-Kippoer
morgen het geld vond.... en in zijn zak stak.... en in zijn zak hield.... en durfde....
dorst daarmee naar sjoel te gaan, daarmee in sjoel te staan....
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onder zijn sargenes.... en voor zijn zonden vergiffenis vragen.... en berouw belijden....
met in zijn zak het gevonden geld? Het is toch niet waar.... het is toch niet waar....
‘Vijftig-duizend-gulden moet het zijn geweest....’ Hè, ze rilt ervan, zoo
griezelig-langzaam, zoo ijzig-zacht als juffrouw Content dat daar zei! En moeder
zegt het na.... vijftigduizend gulden....
Maar hoe kan iemand, hoe durft iemand geld aanraken.... geld oprapen.... geld in
zijn zak hebben.... op Joum-Kippoer.... Hij was in die dagen niet vroom.... alles
goed.... maar hij vastte toch.... hij ging toch sjoel dien dag? Natuurlijk! Hoe kon hij
dan.... hoe dorst hij dan....
‘Vijftig-duizend-gulden moet het zijn geweest....’
In bankpapier.... je kunt het je niet denken.... En het zelfde jaar, in het nieuwe huis,
daar woonden ze al voor dien tijd, daar woonden ze sinds hun trouwen.... een
doodgeboren kind.... te vroeg en dood.... En al die jaren.... geen kinderen meer.... en
al die jaren werden ze maar rijker en al die jaren werd mijnheer Israëls vromer....
totdat hij nu de vroomste van de heele kille is.... En voor ze trouwden en in het begin,
toen was zijn vrouw de vroomste, die is hem nu lang niet meer vroom genoeg....
‘Wat moet zoo'n man wel op Joum-Kippoer voelen....’
Ja, dat zegt moeder goed! Wat moet er in hem omgaan op die dag.... en alle dagen....
alle uren....
‘Ze leven lang niet naar hun geld....’
Hoe leef je rijker dan zij leven? Wat kun je koopen in je huis, dat zij niet hebben?
Ze eten het fijnste, het lekkerste, ze eten verschen zalm midden in den winter.
Hij werd al rijker.... nog rijker dan die vijftig duizend gulden? Natuurlijk.... geld
maakt geld. Hoe doet het dat? Ja.... dat kan juffrouw Content zoo in de gauwigheid
niet zeggen. En vromer.... altijd vromer.... met zijn eigen familie is hij al jaren
kwaad.... ze zijn te vrij.... mevrouws nichtjes mogen er niet logeeren.... omdat ze op
Sjabbos piano-spelen, omdat ze geen koosjeren wijn laten komen.... Hij draagt op
Sjabbos nog geen paraplu.... hij vast bij iedere gelegenheid.... hij doet precies, in
alles, wat geschreven staat. Het laat zich hooren.... de vraag is of het helpen zal!
Maar de tijd staat niet stil.... ze zitten leelijk hun middag te verpraten. Drie toeren
deed ze boven het helgroene ‘teekje’ en moeders stopmand is nog boordevol en
juffrouw Content vergat moeders heele
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japon.... die moet voor vaders verjaardag nog klaar.... elk keert nu weer gauw tot zijn
werk terug.
En de kamer is stil.... ze kijkt naar moeder, naar juffrouw Content... ze denken er
allebei over na.... moeder ziet heelemaal bleek en juffrouw Content ziet heelemaal
rood, zijzelf voelt zich gloeierig.... ze denkt aan alles tegelijk.... aan niets.... na iets....
aan dingen door elkaar.... en dan, zoo duidelijk, dat ze ervan schrikt, komt het gezicht
van mijnheer Israëls voor haar oogen.... onder haar oogen.... tusschen haar oogen en
de breikous in.... Het hoofd van mijnheer Israëls en zijn bovenlijf, boven zijn
schrijftafel uit en achter hem het mooi-gekleurde mizrach aan den muur.... omdat ze
dien keer zoo lang wachten moest en aldoor naar hem keek, terwijl hij las in Vaders
brief, keek zonder het te weten.... Zóó zat hij, op zijn eenen arm geleund.... je zag
over het zwarte keppeltje de plooien loopen naar den platten knoop, zoo was zijn
hoofd gebogen.... hij las.... en aaide zijn eigen baard.... zoo zat hij toen.... zoo ziet
ze hem nu.... als voor haar oogen, als onder haar oogen, tusschen haar oogen en de
breikous in.... en nu.... haar vingers stokken, worden stil.... nu ziet ze duidelijk zijn
gezicht veranderen, door wat ze van hem weet.... een schuldig... verontrust gezicht...
de oogen hol en diep, en vol van schuwheid, angst, geheim.... want wat deed hij wel
niet in die eene daad: het was geld van anderen, en hij nam het.... het was
Joum-Kippoer en hij raakte het aan.... het was Joum-Kippoer.... en hij stal.... en al
die jaren werd hij rijker.... en al die jaren werd hij vromer.... en doet nu alles om dat
ééne goed te maken.... zit boven en oort, als anderen jomtof vieren.... volgt kleine
geboden zoo streng als de hoogste op.... en alles, alles is in zijn gezicht, ze ziet het
duidelijk in zijn gezicht....
Ze bemerkt het ineens.... Moeder en juffrouw Content zitten alweer te praten.
Samen gaan ze na.... wie wel het ware zouden weten en wie althans een deel.... en
wie maar napraten.... en wie maar raden.. en hoe zoo'n zondig, zwaar geheim het
eerste uit hem-zelf vandaan kwam naar zijn vrouw.... en toen van haar naar juffrouw
Mozes ging, de baker, en zoo over de wereld heen.... en hoe menschen het elkaar in
fluisteringen overreiken en hoe zoo iets over de wereld doorgegeven wordt, van den
een naar den ander, zoodat al meer het weten.... zoodat het in al ruimer wijdten van
menschen spreidt als kringen in het water en mijnheer Israëls in het midden, mijnheer
Israëls de steen.... hij alleen weet alles, weet alles volkomen, draagt alles, draagt alles
alleen.
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Maar als nu.... wat vertelt Moeder daar voor een aardig verhaal....? Dat hebben ze
nooit van Moeder gehoord, neen.... het schiet haar ook maar zoo ineens te binnen.
En had die kip zich niet meer dan één pluisje uitgepikt.... en maakten de laatsten
ervan dat ze heelemaal kaal was door haar eigen bedrijf...? En zou het dan ook kunnen
dat het van mijnheer Israëls niets dan praatjes zijn? Maar het vlekje aan de
bontgeheeten koe! Nu goed.... dan iets, maar niet zoo gruwelijk, niet zoo erg....
Juffrouw Content gelooft het niet. Zeker.... de raarste praatjes loopen door de
wereld rond, en zijn niet waar.... maar dit heeft ze immers zelf gehoord van juffrouw
Mozes, de baker!
Denk eens even dat het inderdaad maar praatjes zijn.... dan krijgt hij weer zijn
gewone gezicht terug.... dat komt hem toe.... Hij zat achter de schrijftafel, las Vaders
brief, aaide zijn baard, zat op den eenen arm geleund, en achter hem blikkerde het
glas voor het Mizrach aan den wand.... en zij stond midden in de kamer en keek hem
aan terwijl hij las.... zoo was het en ze ziet hem weer.... zooals hij plotseling voor
haar oogen kwam, toen juffrouw Content het had gezegd. En zijn ander gezicht, zijn
gewone gezicht, van vóór ze wist.... ze vindt het nergens weer terug, - ze kan niet
anders hem meer zien dan schuldig, verontrust, met oogen vol van schuwheid, angst,
geheim....
Ja, als het nu eens praatjes waren.... praatjes van jaloersche menschen.... praatjes
van lui die om praatjes verlegen zijn.... ja, denk eens aan.... er valt iets van haar af....
er stroomt iets uit haar weg.... een leegte weegt, als had ze iets verloren.... Ze zal het
voor geen ding ter wereld iemand zeggen.... ze zal het maar stilletjes voor zich
houden.... hoe ze hoopt in haar hart dat het maar geen praatjes zijn.... dat juffrouw
Mozes de waarheid aan juffrouw Content vertelde.... dat zij zoo iemand in hun kille
hebben....
CARRY VAN BRUGGEN.
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Visites-maken.
Ze loopen, met Vader, over de Koe-markt naar Sjoel, in den vroegen morgen, ze
loopen in de stilte door een licht dat al geen schemering, maar ook geen zon nog is,
het is het laatste van de schemering luchtig gemengd door het eerste van de zon, als
het grauwe grutte door het witte tarwemeel, wanneer Moeder pannekoeken bakt. De
torenklok meldt kwart voor zes, nu klimt daar dadelijk de zon boven den rand van
de aarde uit en laat zich zien en ziet ook zelf weer alles ruim rondom zich na den
nacht terug. De goudgrijze schemer scheert van laag uit langs de steenen, de straat
lijkt, leeg, wel eens zoo breed, de huizen staan met oogen toe, de wind is weer het
eerste op en speelt alleen en danst in het rond en krijgt je in het oog en neemt je te
pakken bij je hoofd en schijnt je hoofd met aaien in het ruime, koele boven je te
teekenen, zoodat je het klein en rond voelt staan op je lijf....
Als had het geregend, zoo glimmen de stammen, zoo druipt het uit de boomen,
elk rijst gelijk de kaars uit kandelaar, uit het midden van een ronden, vochten plek,
den jongen wind is dat te zwaar, hij krijgt er nauwelijks beweging in, het loof ritselt
zwak, het roert zich telkens even, en sneller hoor je dan als zaten ze elkaar achterna,
de droppels ploffen. Bij den tuin van kweeker Doets, daar zou je op regen willen
zweren, het bosch van hooge dalia-struiken ligt als een natte warrel binnen tegen het
hek dooreen gezegen, tot boven in staan de bonte en roode en witte bekertjes vol
dauw... Het tokkelt op de harde, natte bladeren, het tokkelt overal in den tuin, het
tokkelt helder en gesmoord, het tokkelt dichtbij en ver.... het kleinst geluid ligt in de
stilte bloot, je hoorde een hark, maar zag den tuinman niet, de hark hield op, nu kijkt
hij zeker uit een hoek verbaasd wat zoo vroeg in den morgen menschen doen op
straat, hun allerbeste kleeren aan.
Met open deuren wacht daarginds de Sjoel en door het leege licht zie je de
menschen als zwarte figuren komen.... er is nu haast geen grijs meer in het goud,
alleen een blonde, tintelende mist. En werklui staan van den overkant te kijken.
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Dit is het lichte herfstbegin.... de zomer glipte weg.... de kermis is de grens.... de
scheiding ligt er midden-in, zooals een scheiding tusschen landen in rivieren ligt....
worden de kramen opgebouwd, dan sta je nog in den zomer vóór den grens, worden
de kramen neergesloopt, dan sta je al in den herfst, over den grens,.... je denkt er niet
aan, zoolang de kermis duurt. En daarvóór komt het heelemaal niet in je op.
Maar nu ineens.... zoo ga je naar den winter toe. Ver, ver.... aan het einde van een
langen dagen-weg, daar zie je hem en hij kijkt om een hoek.... nog lang niet.... maar
je gaat er nu toch heen....
Hier is het geweest! Hier stond het allemaal bijeen, hier drong de volte, dagen
lang, van hier uit zwol rumoer dat tot de verste paadjes reikte.... nu klinken hun
stappen in de stilte op, want er is niets dan de wind en de natte ritselingen en eenzaam
wandelen hun voeten voort.... en alles voer als droom voorbij je oogen....
De dag bloeit buiten in een gouden murmeling, een kalme, weeksche dag.... Welig
en fluweelig als een abrikoos is het licht, hardheid van geluiden, scherpten van
daklijnen smelt het tot mollige rondheden af. De klok slaat elf, ze hooren het en zien
het aan, nu ze uit de Sjoel naar buiten komen.... Uren stond er de kilte, klam als
kelderlucht in kaarsen-schemer om ze heen, verstramde hun gebeente, kroop als pijn
bij hun leden op, nu dragen ze hun lijven den zonneschijn in, ze zuigen de warmte,
ze drinken de warmte, ze baden zich in het fluweelig licht en Vader wrijft zich de
handen om deze mooie Rousj-Hasjono.
Vader blijft bij Moeder, die ook al niet Sjoel-kwam, niet ziek, maar een tikje
sukkelig is Moeder en zij moeten, uit Vader en Moeders naam, drie visites gaan
maken, ze moeten bij Elie Heilbron, bij juffrouw Krant, bij mijnheer en mevrouw
Israëls nog-vele-jaren gaan wenschen. Ze willen eerst naar Heilbron gaan, het is er
altijd op Joumtouf gezellig, vol visite, er wordt gelachen, want er zijn geen kleine
kinderen, er wordt aldoor gegeten, je krijgt er veel. Het kon eraf, Heilbron is rijk, de
deftigste menschen van den Breeden-weg koopen bij hem hun vleesch, en hij woont
er ook zelf, tusschen de mooie huizen.
Alweer later, de dag is gevorderd tot bij twaalf uur als ze in de zon het huis uit
komen. Is het niet, wanneer je je hoofd rechtop draagt tegen een luwen wind, of je
er duidelijker de rondheid van voelt? Ze vergat dat vanmorgen te vragen, toen ze
met Vader over

Groot Nederland. Jaargang 20

142
de Koemarkt liepen naar Sjoel. Ja -, maar het is zoo. En heb jij dat ook, als je iemand
strak aankijkt in het voorbijgaan, alsof je dat gezicht van die ander met je meeneemt,
terwijl je verder gaat? Neen, je ziet het vlak voor je uit! Neen, je draagt het wel
degelijk mee aan je eigen hoofd!
Zouden ze boterkoek bij Heilbron krijgen? Ruik je de meloen uit den open winkel
van Komein? Kijk.... de kleur van die peren is als het licht van dezen dag.... en over
de druiven, als een stijven greep stuiters zoo dik, en dicht bijeen, ligt de dauw van
vanmorgen. Bij Doets stonden om elf uur de dalia's alweer recht overeind, de bonte
en roode en witte kokertjes tusschen het groen warm en zacht fluweelig, als had geen
water ze ooit aangeraakt met bijen in-en-uit de harde bladeren droog-glanzend in de
zon.... wat vond jij mooier? 's Morgens nog.... ja.... ik ook!
Heb jij ooit Heilbron op Sjabbos of Jomtouf hooren vloeken? Neen, hij vloekt
alleen door de week, maar dan ook verschrikkelijk. Ja, er is geen mensch in de kille
die zoo vloekt, maar ook geen mensch die zoo veel voor anderen doet. Hij heeft ook
een vriendelijk-lachend gezicht en een breeden mond en het kale van zijn hoofd is
net zoo rood als zijn heele verdere gezicht, dat zie je bij niemand dan bij hem, zoo'n
roode maan in een uitstaanden krans van glinsterend dun wit haar. Neen, geen maan,
want een maan is plat.... eerder een halve ronde kaas.... Neen, geen halve.... dat loopt
te hoog en wat voor gek gezicht zou dat zijn!
Ze hebben hem geen van beiden ooit echt hooren vloeken, want in den winkel en
in de kamer doet hij het niet op het ergst, maar in de werkplaats tegen zijn zonen en
zijn knechts.... en bij het minste foutje dat ze maken, scheldt hij ze voor frotter
haurik.... voor gammer.... voor asjemedei.... voor gotspeponum.... voor verschwartste
nar.... Hij is voor niemand bang en laat zich van niemand wat zeggen. ‘Jullie kunt
me allemaal....!’ De rest zeg je niet na. Hij balt zijn vuisten naar den hemel, als hij
recht kwaad wordt en schudt met zijn lijf.... ‘oei.... oei.... oei.... mijne sonniem....’
zoo roept hij ramp en plaag over zijn vijanden af en het mooiste is.... hij heeft ze
niet.... want niemand neemt Eelie Heilbron zijn vloeken kwalijk.... want wat geeft
hij niet weg. Toen Vader ziek was, weet je wel? Biefstuk en zwezerik en van het
krachtigste dat maar voor soep bestaat. Toen Vader later kwam betalen, was hij den
opschrijf kwijt en toen Vader zei dat Vader het zelf zich nog best herinnerde, is hij
maar weer

Groot Nederland. Jaargang 20

143
gaan vloeken. Zou hij tegen Abraham durven vloeken? Waarom niet, het is toch
zeker ook zijn eigen kind, net zoo goed als Ies en Barend, net zoo goed als Roos en
Schoon? Ja, het is zijn eigen zoon, maar Abraham is ook een heer en heeft boven
een eigen studeerkamer en is ontzaglijk knap.... in wiskunde.... in Hoogere Wiskunde
zelfs.... wat dat is kun je niet weten en niet begrijpen.... en hij is meestal niet thuis,
en is hij al thuis, dan zie je hem nog niet, hij blijft op zijn kamer, ook als er visite
is.... neen, dat begrijp je verkeerd, juist als er visite is.... hij heeft al snorren ook, en
ze hebben hem nooit gesproken, enkel even gezien, als de glasdeur open stond, terwijl
ze in den winkel waren, maar hen zag hij niet. Hij gaat nooit door den winkel, altijd
door het tuinpoortje het huis in en weer weg. Ies en Barend helpen in de slagerij, en
Ies probeert zijn vader na te vloeken, maar zijn vader wil het van hem niet hebben.
Tegen Roos en Schoon vloekt hij ook, maar niet zoo bar, omdat het meisjes zijn.
Tegen zijn vrouw vloekt hij nooit, zij vindt het toch al erg genoeg, en heeft het hem
lang genoeg probeeren af te leeren....
Kan iets zoo wonderlijk zijn, als plotseling van de zonnige straat in den donkeren
winkel achter de neergelaten jaloezieën te belanden? Buiten was een vreedzaam
murmelen in gouden licht, een reuk van bloemen, natte bladeren en fruit, een zoete
koelte om je hoofd.... en hier ineens die diepe, stille schemering.... een lucht van
zeep, die toch niet heel en al den vleeschreuk bande, een kilte van vochtigheid, want
alles is gisteren deugdelijk geboend en nog niet heelemaal gedroogd. Nu ze zoo even
hebben gestaan, rijzen de dingen die ze kennen tot leven uit den schemer op, klaar
straalt het blinkende wit der servetten, die luchtig gespreid de hakblokken tot
Sabbath-tafels maken.... van open beesten, van vleesch en worst geen spoor en nergens
ook een mes te zien.... met de haken, en de riemen, de bijlen en slijpsteenen zijn ze
onzichtbaar weggestopt.... een vochtigheid welt uit den schoonen vloer.... als
verborgen water blikkeren de ramen zilver en zwart tusschen de witte latten van de
jaloezieën door. Je zou zeggen.... het is hier nu nog stiller en reiner dan op Sjabbos
en alles dat aan het daagsche werk herinnert, nog verder weggeborgen, in nog
volkomener vermomming.... in nog dieper afzondering staan de dingen omdat de
Jomtof twee volle dagen duurt.... en je verbaast je bijna dat ze den koe-kop boven
de binnendeur daar gelaten hebben.... die brak het laatste uit de schemering.... met
zijn bolle, wilde, witte oogen, onder vreesaanjagende rimpels, met zijn
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norschen woesten snoet. Je moet er onder door om in de kamer te komen....
De trage klepel klopte vier of vijf geluiden uit den belle-wand, de stalen veer
schommelt nog zachtjes na, maar er is geen mensch gekomen.... ze hebben het achter
niet gehoord.... ze schreeuwen en lachen zelf zoo hard. Hier, midden in dit vierkant
schemerige stilte, sta je tusschen twee luide, lichte levens in, het murmelend
vreedzame buiten in hel gouden licht, en de jolige Jomtof-pret achter de deur, die
naar een smal gangetje en verder naar de kamer voert. Kijk je tusschen de latten door,
dan zie je alles wat buiten gebeurt, je ziet de menschen langs de ramen gaan, ze
strijken hun stemmen, hun lijven voorbij den rand en hebben geen flauw idee dat
hun ooren en oogen zoo vlak-bij ze zijn, midden in de straat rijden karren, trekken
glanzende paarden in kalmen draf de blinkende rijtuigen voort.... en aan den overkant
zie je den kleinen snoepwinkel als voor het eerst, omdat hij anders inspringend naar
achter tusschen twee rijke huizen voor het oog schier verloren gaat. Nu bekijk je hem
als een afzonderlijk ding en ziet de witte krullen opgaan naar den groenen top en ziet
het raam en al het lekkers dat erachter ligt en door de open deur de vrouw achter den
toonbank staan. Ze hebben nooit eerder het winkeltje zoo duidelijk opgemerkt en
zoo aandachtig bekeken dan nu ze, naast elkaar gebukt, uit den schemer door de witte
jaloezieën turen. Maar is het niet vreemd, als je goed beschouwt dat zulke groote
dingen als heele huizen door zulke kleine spleetjes kruipen? Keek je ooit naar een
boom of een wolk door het gaatje dat blijft als je je hand knijpt tot een vuist, maar
niet heelemaal dicht, een gaatje als een speldeprik, een gaatje dat je zelfs niet ziet,
als je je vuist bekijkt. Neen, zeg maar zelf.... lijkt het niet van buiten of onze vuisten
stijf gesloten zijn? Dat is dus nog heel wat kleiner dan de reet van de jaloezie. Buk
je nu naar het raam.... de vuist in het eene oog.... en het andere oog dicht.... je ziet
den snoepwinkel tot het bovenraampje toe, je ziet het links en rechts tot aan de
regenpijpen.... tot en met de regenpijpen.... Begrijp jij eigenlijk hoe zulke groote
dingen door zulke kleine gaatjes je oog kunnen binnen kruipen? Neen.... het is een
groot wonder.... en wat moet je eigenlijk zeggen, dat de dingen kleiner lijken of dat
ze wezenlijk kleiner worden in de verte? Weet je dat je ook door een speldeprik
zooveel kunt zien? Een rood stuk dak.... een groenen boom.... een halven hemel!
Ja.... en hoe groot is heelemaal je eigen oog, als je nagaat.... en de grootste
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dingen komen erin! Ze komen erin.... en toch zie je, ook weer met jezelfde oogen,
dat ze groot zijn.... He, je moet er je voorhoofd van afvegen.... van het bukken en de
verwondering.
Stt.... gewoon doen - daar komt nog meer visite aan.... het zijn mijnheer en juffrouw
Geleerd -, Rebecca Koltof heet zij van zichzelf.... stug en zuur is mijnheer Geleerd
en gierig is hij ook.... heeft makkelijk hier om lekkeren boterkoek te loopen, bij hen
valt nooit iets dan droge biscuit te halen. Wie zou nu dadelijk van achter komen,
Roos of Schoon? Wie vind jij liever, Roos of Schoon? Ze zijn allebei lief en ze zijn
allebei dik.
‘Zoo, jullie hier ook?’ ‘Ja, wij zijn in plaats van Vader en Moeder gekomen!’ ‘En
sta jullie hier allang?’ Ze kijken elkander aan. ‘Neen, pas....’ Boven hun hoofden
klepelt de bel, aan de schuddende ijzeren band.... ze staan nu met den rug naar het
raam en ineens klinkt het lachen en praten van achter veel harder net als wanneer je
onder het zingen met je vingers in je ooren zat en dan ze plotseling eruit wegneemt....
de dikke Roos komt vlug het gangetje door, ze praat in de open deur en lacht nog
achterom en iemand uit de kamer roept haar in een dikken wolk van lachen antwoord
na.... ze gaat natuurlijk het eerst naar de groote menschen toe, ze wenschen elkander
nog-veel-jaren, nu komt ze ook naar hen en zij wenschen ook nog veel jaren.... onder
den koe-kop door komen ze het nauwe gangetje in en Roos sluit de deur en leeg en
eenzaam blijft de winkel achter. Een Jomtof-walm door het heele huis van kippensoep
en fruit en warme taart.... mergtaart misschien, ze hebben toch den merg maar voor
het nemen!
Ze zitten in de kamer vol menschen die lachen en praten aan het raam, ze luisteren,
en ze kijken naar buiten, over het water, dat is als een breede, een blauw-gouden
glanzende baan, waarover geen roering, geen rimpeling gaat onder de blauw-gouden
lucht. Stille, bonte boomen in de tuinen aan den overkant, de groen-en-witte schuitjes
lijken van papier, voorzichtig boven-op gelegd. Er bloeit een rand van dahlia's op
het achter erf, over den waterkant, want juffrouw Heilbron houdt van bloemen, ze
staan omhoog en naar de zon geheven, het fonkelend rood lijkt tegen het blauwe
water aan te rusten.
Ze hebben iedereen een hand gegeven en iedereen nog veel jaren gewenscht; er
staan nu groote glazen limonade, er liggen dikke gele stukken boterkoek op schoteltjes
naast ze in de vensterbank, - Roos
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en Schoon presenteerden hun ook en daarom vinden ze ze lief, juffrouw Heilbron
geeft kinderen uit de trommel met haar eigen hand, alleen de groote menschen mogen
nemen, maar ze is toch evengoed aardig. Gedurig hebben de menschen pret, hun
lachen en praten gaat door elkaar, en verwart zich en komt weer in orde, het rechte
van wat ze bedoelen kunnen ze toch niet te pakken krijgen, maar het is om iets van
Roos en Schoon, want iedereen kijkt naar hen en ze lachen het hardst, hun wangen
glimmen, de gouden kettinkjes op hun japonlijf schudden mee, ze lijken wel veel op
elkaar, maar Roos is de oudste, de dikste, de kleinste, de donkerste, als ze lacht is ze
precies haar vader. Ze luisteren scherp als Eelie Heilbron praat, maar hij schijnt
werkelijk op Jomtof niet te vloeken. Ouden Manus Manus hadden ze bijna niet
herkend in zijn mooie nieuwe pak, hij zit ook in het hoekje tusschen kast en
schoorsteen in en ze zeiden als tegen een vreemde ‘nog veel jaren, meneer’ - tot hij
ineens met kleine oogjes zat te schudden van het lachen. Iedereen ook buiten de kille
noemt ouden Manus Manus bij zijn vollen naam, en niemand weet precies waarvan
hij leeft, maar druk heeft hij het in geen geval want je kunt niet over de markt komen
of langs de kade bij de booten gaan zonder hem tegen te komen. Hij maakt met
iedereen een praatje en krijgt van iedereen een sigaar, die stopt hij eerst in zijn zak
en dan gaan ze thuis in een kistje -, heeft hij dan later zelf eens visite - want hij is
toch in elk geval ‘balboos’ en zijn vrouw heet dikke Es en het ziet er netjes bij ze uit
- dan presenteert hij uit dat kistje, groote en kleine en lichtbruine en donkerbruine,
alles, zegt Vader ligt er door elkaar, alles wat hij weken lang op straat heeft
ingezameld! Zoo weet je nooit wie-zijn sigaar je rookt. Hij heeft een gezicht alsof
hij alleen aan malle dingen denken kan en nam nu in dien korten tijd zijn derden stuk
boterkoek. Die pakt hij van de schaal. Daar moet je toch maar weer groot-mensch
voor zijn. Als zij nog een tweeden stuk krijgen, zullen ze het voor vanavond thuis
bewaren, want Moeder heeft dit keer niet veel gebakken.... Maar ze mogen niet met
opzet lang blijven om twee keer gepresenteerd te worden. Het is hier anders prettig
genoeg.... de roode dalia's, het strakke glanzende breede water, de bonte boomen aan
den overkant, de heele wijd-open wereld voor je oogen uit buiten het raam, de ‘simge’
van den Jomtof binnenskamers, de lekkere reuken, kippesoep en warme taart, op
straat het daagsche leven, hier het verborgen feest....
En Heilbron houdt de menschen tegen als ze willen gaan, de
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mannen moeten blijven tot de middagsjoel, dan gaan ze allemaal tegelijk, dan heb
je meteen al Minjan! Hoor hem nu schreeuwen, commandeeren.... in den witten
glinsterkrans van haar zie je zijn kalen maan nog rooder zwellen.... want Moos en
Meijer Weijl, de vrienden van Barend en Ies, zijn opgestaan.... en ze lachen verlegen....
ze moeten nog verderop, nog meer visites maken.... maar hij wil het gewoon niet
hebben.... zou hij.... zou hij.... nu misschien toch nog vloeken gaan....? maar ze zitten
alweer en Roos schenkt in en Schoon gaat rond met trommel en schaal en komt ook
bij hen en ze kijken elkaar even aan en bedanken.... want dat moet. Maar Heilbron
heeft het zelf gezien.... en een God-zal-me-liefhebben vloog al half uit zijn mond....
eer tante Naatje sjt kon zeggen.... hij vloekt nu niet, maar ze moeten nemen, neen,
hij deelt.... zijn dikke hand grijpt in de schaal en legt er twee voor elk neer op hun
leege schoteltjes. O, het is hier altijd zoo volop Jomtof.... en al praat je niet mee....
al versta je niet alles.... al begrijp je niet goed.... je zit zoo lekker en je ziet wat ieder
eet-en-drinkt en hoeveel ieder neemt en je kijkt naar hun kleeren en naar hun gezichten
en naar hun heele doen-en-laten, en naast je staat je boordevolle glas, je rijkbeladen
schoteltje en buiten bloeien de bloemen over het water, het rood straalt tegen het
blauw.... de bonte boomen aan den overkant.... de zon.... maar stadig loopen de uren
van den dag, je ziet, je voelt aan alles dat het later wordt en bijna is het tijd voor
middagsjoel....
Tegen den middag is het licht van kleur verschoten, er vallen lange, bleeke stilten
in, de horizon trekt dichterbij en uit de aarde welt de nieuwe dauw. De dag bloeit
uit.... Zoo is van ieder ding dat heerlijk was de tweede helft, zoo is ook elke Sjabbos
na de middagsjoel, naar over dezen middag ligt een glans, omdat de Jomtof
overnachten blijft en morgen-ochtend weer zal zijn als de ochtend was!
Ze wachten na het bellen op den stoep, naast den gesloten winkel, en leunen aan
de lauwe gladde deur en vangen uit de verte vleugjes haangekraai en zien de straat
in zachte ronding naar het water glooien, waar bij den steiger aan het eind de boot
op weggaan ligt, en hooren van verweg een andere boot en snuiven in den wind
vanwaar hij komt, en zeggen niets en tuimelen bijna achterover in het portaaltje,
maar houden gauw hun schateren in, want juffrouw Krant is in het Owel-jaar....
De kamer is een witte overvloed van licht, na engen schemer op de trap.... tusschen
het open witte licht buiten en het besloten witte
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licht binnen staan de ramen, helder en dun, fijn overspreid met de kanten gordijnen....
wit licht straalt van het witte kleed dat over tafel midden in de kamer ligt, en ze
moeten het in het voorbijgaan naar hun stoelen even aaien, zoo mooi en glad als het
is, hun toppen tasten naar de strakke, koele bloemen, die in het keeren van hun hoofd
geleidelijk van grijs tot zilver opengaan.... Een stille Jomtof is het hier.... maar
juffrouw Krant is heel blij dat ze kwamen. Sinds haar man stierf, sinds Vader haar
boeken bij-houdt voor haar, komen ze vaker dan vroeger, men moet de
rouwbedrijvenden toch troosten.... In de Sjiwwe zijn ze ook menagem-owel geweest
en hebben haar eenzaam zittend op den grond gezien, ze treurde alleen, want kinderen
zijn er nooit geweest en hij was de laatste uit zijn eigen huisgezin. Vader kwam
s'avonds kaddisj zeggen: hij liet geen eigen kaddisj na. De sjiwwe ging voorbij, toen
kwam de sjlousjiem, ging ook voorbij, nu brandt alleen het kleine licht, dat blijft het
heele jaar, en wordt daarna nog ééns elk jaar ontstoken, zoolang zij leeft, dan is het
uit, dan wordt hij niet meer op de aarde herdacht....
Het was een tafeltje vol bonte vaasjes, gekleurde popjes, blauw en rose porceleinen
beestjes, waar nu alleen het lichtje staat, een lang goud peertje recht op kleine steel
omhoog en bloot in het witte kamerlicht, op het tafeltje wit-gedekt en verder leeg en
onder zijn portret. Haar oogen gaan door de kamer dolen.... en sporen de vaasjes,
beeldjes, porceleinen beestjes op.... ze zoeken elk en vinden ze een voor een, elk op
een vreemde plek. Zullen ze, als het Owel-jaar voorbij is, weer op hun oude tafeltje
bij elkander wonen?
Het is een stille, bleeke Jomtof hier.... geen warme lekkere etenslucht, geen koek
of drank, geen spat, geen kruimel op het witte kleed, niets dan het zwarte magser,
waaruit ze las.... misschien is er den heelen dag nog niemand geweest! En toch voel
je den Jomtof wel en duidelijk zelfs.... en juffrouw Krant draagt al is ze alleen, haar
mooie zijden japon, met de lange kanten over haar witte handen, met het
goudbewerkte plooisel om den hals, en onderuit haar glanzende beste bandeau hangen
haar prachtige bellen en haar witte zakdoek ligt tusschen haar handen in haar schoot.
Ze zit bij de tafel en ze praten - zoo hoort het ook, niet dadelijk presenteeren! - ze
heeft eerst naar Moeder gevraagd en toen moesten ze opstaan en zich omkeeren om
hun nieuwe goed te laten zien en ze moesten vertellen of ze allebei met Vader
vanmorgen sjoel zijn geweest en of ze op joum-kippoer vasten zullen.... en nu zitten
ze stil en zeggen
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eventjes niets.... en nu gaat ze zeker dadelijk naar de kast.
Ze zitten een heel eind hooger dan de straat, dat is alleen maar hier.... ze zien de
boveneinden van de huizen in het witte licht, ze zien op de schuiten die over het
water komen, en alles lijkt anders dan als je beneden bent.... zoo veranderen altijd
de dingen naar waar je staat en nooit raak je aan de wereld uitgekeken.
Ruischend komt juffrouw Krant overeind uit haar stoel, maar blijft nog staan. ‘En
wie zijn er alzoo vanmorgen opgeroepen?’
Vader! Vader ook....! En dat is waar, en wat heerlijk is dat om te mogen zeggen:
‘Vader heeft aan u ook een miesjebeirag gemaakten...’
Ze zeiden het gelijk en hielden dan gelijk hun stemmen in en slikken allebei en
kijken elkander aan.... hij is een jongen, hij moet het verdere maar zeggen!
‘En Vader heeft ook aan uw man een maskar-nesjomme gemaakt.’ Ze tilt den
grooten, witten zakdoek naar haar oogen.... ze zit met den rug naar het portret en het
tafeltje toe, maar zij precies er tegenover.... en hij kijkt uit den zwarten, ovalen rand,
met groote oogen kijkt hij de kamer in, hij kijkt over het lichtje, hij kijkt op het lichtje
neer, hij kijkt naar alle kanten tegelijk.... het gouden peertje rilde en stond weer stil....
het leek alsof er iemand tegen ademde.... ze keert maar gauw haar hoofd af naar het
raam.
‘En wil jullie Vader bedanken?’
Ja, zeker....! Ze gaat naar de muur-kast achter-in de kamer en zij met hun oogen
gaan mee, eerst streek ze even door de spiegel heen, de sleutel knapte, de grijze deur
sprong uit den grijzen wand, oranje gloeit de kamer in, hun oogen in -, de volle schaal
komt op het witte kleed te staan, de bolle vruchten, rollen, log van het sap, en trekken
vurige strepen over het wit. Nog gaat de kast niet dicht -, ze neemt er koekjes uit en
suikers vol likeur.... ze heeft van alles voor den Jomtof in-gekocht, maar dit jaar niets
gebakken....
Wat ze doen komen? Wat hun boodschap is? Ze komen niets doen, ze hebben geen
boodschap, het is toch Jomtof. Van het lage breede tuinpad tusschen schaduwgroen
kijken ze naar de hoogte waar het meisje staat, recht en dun, in wit en zwart, de
glimmende schoentjes naast elkander op den bovensten blauwen rand; precies midden
in het vierkant staat ze en rond en boven haar de deftigheid van het huis en achter
haar het lange breede open van de gang, tot aan de groene schijnselen uit den tuin.
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Ze zijn beteuterd, willen eigenlijk maar weer weg, want dit is ze nog nooit overkomen.
Dat ergens op Jomtof gevraagd wordt, wat je doen komt en wat je boodschap is....
Overal waar je komt.... de deur gaat open en je bent al in huis.... je bent al in de kamer
en je wenscht nog veel jaren en je ruikt den jomtof, je voelt den jomtof.... en niemand
die je vraagt wat je komt doen en wat je boodschap is, want de Christen-dienstmeisjes
die bij Joden wonen, weten het immers net zoo goed....
Ze draaien dralend voor den hoogen stoep, op het tuinpad, tusschen het
schaduw-groen.... ze komen een visite maken.... Vader heeft het gezegd.... maar ze
durven dat niet het meisje overbrengen. Aan weerszij van de deur zijn ramen, boven
ook, een heele rij, voor allemaal dezelfde gordijnen, en allemaal dicht en allemaal
stil.... geen bewijs van leven, geen bewijs van Jomtof word je gewaar.... maar
plotseling kijkt een groot en streng gezicht vlakbij ze aan, dat sprong ineens uit den
muur, dat steekt uit het huis, in een gouden lijst achter helder glas, naast het linksche
raam steekt het uit.... en ze staan nog stijf in hun schrik, dan is het al weg, het
water-heldere glas weer leeg in de ronde, gouden lijst, het is een spionnetje....
Het meisje praatte achter zich terug de groendoorschijnselde leegte in, ze moeten
binnenkomen. Ze zien hetzelfde groote, strenge gezicht, het staat nu boven op een
blauw-satijnen japon en wacht in een open kamerdeur, het is een vreemde dame, het
is mevrouw Israëls niet.... ze laat ze langs zich in de kamer gaan, ze perst de rollen
van haar onderkinnen op haar kraag, om op ze neer te zien.... maar juffrouw Krant
heeft juist gezegd dat ze zoo netjes zijn!
Ze kennen mevrouw Israëls bijna niet en vinden haar niet lief, maar nu ze haar
achter in de kamer zitten zien aan het verste raam, ontloopen ze vlug de blauw-satijnen
dame en gaan naar haar toe en geven haar een hand, en willen ook nog-veel-jaren
wenschen, maar er kwam geen geluid uit hun monden vandaan. Meer menschen
zitten in de kamer, ze keeren zich naar een hoek waar ze ritselen hoorden, ze gaan
op de groote witte kranten af en blijven staan en wachten tot de gezichten erboven
komen en geven dan den heer en de dame een hand -, het ‘nog-veel-jaren’ denken
ze erbij, want ze durven geen geluid meer geven, want niemand spreekt een woord,
alleen de blauw-satijnen dame met mevrouw, maar wat ze zeggen kun je niet verstaan.
Een heer ligt op de canapé, ze willen naar hem toe gaan, maar hij slaapt.... er vloog
een sst.... zoo scherp en boos,
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als hadden ze kwaad in het zin, ze schrikken ervan en schamen zich en voelen hun
ooren gloeien. Ze zitten, op twee mooie blauwfluweelen stoelen naast elkaar, ze
zitten een heel eind van de ronde, witte tafel af, - je ziet geen pooten, zoo laag hangt
het kleed - ze zitten een heel eind boven den grond en moeten de beenen bengelen
laten. Haar eene schoen sloeg even tegen de sport, die is in glanzende figuren prachtig
uitgesneden, die lijkt op het duurst taai-taai.... de blauwsatijnen dame hoorde het en
kuchte en keek haar aan, nu houdt ze de beenen stijf bijeen en voor zich uit en durft
zich niet bewegen. De kamer breidt zich groot en schemerig om ze uit en het lijkt
hier veel later dan buiten. Een spiegelkast glimt als uit diepten op maar is dichtbij,
de schilderijen blikkeren, verder weg. Ze zouden graag eens rond-zien, maar het
geeft geen pas. Ze voelen stijf en zwaar de stoelen onder zich - dat zal wat zijn om
die aan kant te zetten, zooals toch moet - ze voelen geen leuning en ze voelen geen
grond, ze zouden net zoo goed hoog boven de aarde in een leege ruimte getild kunnen
zitten, maar niet eraan denken of je zou duizelig worden, ze zitten stijf en ze kijken
stijf voor zich uit en ze voelen hun gezichten gloeien en hun voeten koud.
Kijk.... midden op tafel.... midden in het wit.... een stukje van een regenboog, rood
en purper, oranje en groen.... en kijk.... daar nog een.... en daar nog een.... en een
heeleboel! Waar komen die vandaan.... wie strooide over de tafel stukjes regenboog?
Ze ziet het al.... ze vallen uit de kroon.... die aan de lage zoldering boven tafel hangt....
de zware kroon van groote, wonderprachtige kristallen, ze hoeft zich bijna niet te
roeren, alleen onmerkbaar maar haar hoofd, en vat hem heel-en-al in het oog.... één
zware vracht.... één massa glans en blikkering van zilver, zwart en kleuren fonkeling....
van snoeven door elkaar en pijlen, schijven, punten, pegels allerhelderst ijs. Het is
de Licht-Kroon.... als je die nu 's avonds eens mocht zien.... Wat zijn ze rijk.... wat
moeten er kisten vol met geld staan, hier in huis!
Wat vroeg mevrouw? Hoe laat of Moeder ze thuis verwacht.... hoe laat ze eten
moeten? Ze hoeven niet meer te eten, het is al naden-eten, en het hindert niet precies
hoe laat ze komen, als ze maar voor zessen binnen zijn. Dan is het nog volop licht....
Ze kijken elkaar aan. Er was toch niet iets geks in wat ze zeiden? Wel neen, de heer
en dame met de kranten zullen om wat anders zachtjes lachen! Hun gezichten worden
toch nog warmer, hun ooren tintelen.... je
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kunt het niet zeker weten! Het is weer stil.... het is in de kamer tenminste stil.... maar
niet in het heele huis. Daareven, toen ze spraken met mevrouw, hoorden ze boven
zware stappen dompen, de lichtkroon rilde en tinkte zacht.... nu hangt de lichtkroon
stil.... en zijn de stappen stil.... maar dof en donker mompelen vangt aan en breidt
zich uit en vult het huis.... en krimpt weer in en keert als tot zichzelf terug.... Daar
boven zit iemand.... en die ‘oort’.... of die zegt tillem.... of leest zijn magser of den
Talmoed overluid.... en wat een buitengewoon vroom mensch moet hij zijn, die dat
thuis doet op Jomtof, die dat doet buiten de drie keeren Sjoel....
En die buitengewoon-vrome man, dat is mijnheer Israëls, want ze kennen zijn
stem! Er zijn wel vrome menschen in de kille, maar zoo geen een.... op jomtof, en
alleen!
Waar kwam die luide gaap vandaan? Het kraakte, er wentelde iets zwaars.... de
heer op de canapé wordt wakker.... hij komt overeind.... hij zit overeind.... voorover
en zijn handen hangen tusschen zijn knieën af.... hij smakt of hij dorst heeft en kijkt
naar hen. Ze hebben hem niet ‘nog-veel-jaren’ gewenscht.... moeten ze eigenlijk niet
opstaan? Hij is al zelf overeind.... hij komt naar hen.... maar neen, hij gaat naar het
raam.... en neemt de blauw satijnen dame mee.... ze staan bij de spiegelkast.... en
zijn stem bromt als een bij.... en hij haalt de schouders op. Het is weer stil.... je hoort
alleen mijnheer Israëls ‘ooren’.... het zwelt weer aan en vult het huis en krimpt weer
in.... er blijft toch wat van in de kamer hangen. De dame is bij de spiegelkast gebleven,
de heer ging naar mevrouw Israels en wijst haar iets door het raam.... er flitste een
bliksem, dat was de spiegeldeur, een diepte opent zich vol wit en zilver, glas en
porcelein, ze kiest eruit en tilt het weg en zet het over het donker tusschen kast en
tafel op het witte kleed.... de blauw satijnen arm tast in de kast en keert.... een blaadje,
glazen, karaffen, zilveren trommels.... Ze kijken toe, hun hoofden gloeien boven de
stijften van hun beenen en hun lijf, zij durft de sporten van haar stoel niet met de
hakken raken, ze voelt zich zitten op het stroef fluweel, als zat ze eraan geplakt, als
kon ze niet-meer los - dat maakt haar heelemaal ineens benauwd.
De blauw-satijnen dame grijpt de karaffen om hun hals en vraagt aan ieder wat
hij wil, maar niet aan hen, dat moet ook niet, het is ook wijn en drank, de jongere
dame presenteert en zet voor hen op schoteltjes voor elk twee schuimpjes neer. Ze
kijken ernaar, maar ze

Groot Nederland. Jaargang 20

153
zitten te ver van de tafel af, ze zouden moeten opstaan om erbij te komen, ze zouden
ze ook niet durven eten.... met schuimpjes kruimel je zoo licht. Ze zijn allemaal
dichter om de tafel gekomen.... en de tafel staat vol.... is het nu Jomtof.... voel je nu
Jomtof? Neen.... het is evenmin Jomtof als toen de tafel leeg was, de eene heer sliep,
de anderen kranten lazen. Het is zeker familie, die over Jomtof kwam... lijken ze op
elkaar.... wel neen, maar ja, toch wel.... Van de blauwe dame zie je aldoor haar hoofd
apart.... dat komt omdat je het zoo zag apart in den spion.
De vierkante zilveren trommel werd op een stukje regenboog gezet.... waar is dat
nu....? Hoe grappig.... hoe vreemd.... het zit nu boven op de trommel.... een beetje
verbogen.... een beetje vervloeid.... en toch hetzelfde stukje regenboog.... En de
andere.... waar zijn de andere? Die vind je op de gekste plekken van het zilver en het
glas!
Zou mijnheer Israëls zelf niet komen, gaat niemand hem roepen? Neen, iedereen
zit en het ‘ooren’ gaat door.... het zwelt en vult het huis, het daalt en komt weer tot
zichzelf terug, maar gaat toch door het praten heen en boven het praten uit....
Gelukkig.... ze kwamen zonder tuimelen van hun stoel en op hun beenen. ‘We
moeten nu naar huis....’ Ze kijken naar de schuimpjes op de schoteltjes, door gaatjes
in het gaaf zie je het brokkelig-zachte binnen-in. Als iemand zei dat het mocht,
konden ze ze best meenemen en buiten opeten. Maar niemand schijnt te zien dat ze
er nog staan....
CARRY VAN BRUGGEN.
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Kees Doorik.
Drama van te Lande
in
Zeven tafereelen. (Slot).
Derde tafereel. Doorik's vertrek.
(Zelfde tooneelschikking als in het eerste tafereel. Bij 't ophalen van 't gordijn zitten Doorik
en de knechten aan tafel. Zij eindigen hun middagmaal).

Eerste tooneel.
(ANNEMIE, KEES, JANTJE, DIRK, PAP, LIEVEN POT, SCHELE BAST EN SISKA).

ANNEMIE.

Vooruit.... vlug wat.... Aan 't werk.... ge moest al lang aan 't wannen zijn in de
schuur.... Dirk en gijlie ook, Bast en Lieven, aan 't dorschen.... Hop! toe.... Jantje,
naar uw koeien.
(Allenstaan op.... Voeten- en stoelgestommel).

BAST
(tot Dirk).

Wat heeft de bazin sinds enkele dagen in haren koker? Die is nu nooit meer kontent....
Altijd heeft ze wat te mopperen.... Niemand laat ze met rust....
DIRK.

Ze zal weer met d'r linkerbeen eerst opgestaan zijn....
(Terwijl zij mummelend en brommend willen wegtrekken, niet zonder te schertsen met Siska
houdt Annemie hen plots tegen, na Kees, die de laatste zijn stoel verlaten heeft, even beloerd
te hebben).

ANNEMIE.

'n Oogenblik.... Heeft 'r dezen morgen iemand eieren geraapt?.... Als Siska in 't
kiekenkot kwam, lag 'r geen enkel ei meer....
(Zij blikt in 't ronde, aller gelaat bespiedend).
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JANTJE.

Tante, ik niet, hoor....
DIRK.

Ik ook niet bazin....
LIEVEN.

En ik ook niet....
BAST.

Ik kom juist thuis....
ANNEMIE.

En gij, Kees?....
KEES.

Ik bazin?....
ANNEMIE.

Wel ja.... Ge lust gij toch ook eieren, geloof ik, he?....
KEES.

Bazin, ge weet toch wel dat 'k nooit 'n voet in 't kiekenkot zet!.... En nooit eieren
raap.... Waar 'k niet zijn moet, kom 'k niet....
ANNEMIE.

't Is goed.... 't is goed.... de zonde zou niet groot zijn als ge d'eieren toch had
weggehaald.... Maar als ge zegt dat gij 't niet gedaan hebt.... dan geloof ik u....
KEES.

Tenminste tot den dag dat ge m' op 'n leugen zult betrappen....
(Terwijl die woordenwisseling plaats grijpt, wrijft Jantje de handen over elkander en stoot de
knechten met de ellebogen in den rug).

ANNEMIE.

Goed.... goed.... we weten wel wat ge waard zijt, meester Kees.... Maar de bazin mag
toch wel op d'r knechten passen, he?.... en ik wil, in 't vervolg van dichterbij op uw
werk letten
(koleirig)

want daar hed-de nu dat spel met die eieren.... gisteravond lagen z'r nog; d'r waren
'r twaalf....
KEES
(die op het punt staat los te barsten, besluit er plotseling toe, de kamer te verlaten; de andere volgen
en wisselen onder elkaar spottende teekens. Zij vermaken zich ten koste van hun ploegbaas en ook
wel wat ten koste van de bazin. Op 't oogenblik dat hij den drempel overschrijdt, en ziet dat Kees
reeds ver is, roept Jantje).
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JANTJE.

't Is wel besteed.... ze heeft 'm daar bot gezet, dien Antwerpenaar....
(Gelach en onderdrukt gejouw).

Weg met dien sinjoor!....

Tweede tooneel.
ANNEMIE
(alleen).

Hij heeft me slecht verstaan.... jammer.... of liever neeje 't is juist goed.... Is dát de
gelegenheid niet die 'k zoek?.... De reden om hem weg te krijgen.... Ná, 't is niet
schoon van mijnentwege.... o, neeje.... maar 't moet.... Jurg Faes moet volstrekt in
zijn plaats komen.
(Zij zit naast 't vuur, den rug naar de deur gewend. Zij bemerkt niet dat Kees langzaam
binnengekomen is).
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Derde tooneel.
(ANNEMIE, KEES).

KEES.

Hm!.... bazin.... bazin Annemie....
ANNEMIE
(schrikt, keert zich om).

Ha.... 't zij-de gij, Kees.... 'k Dacht dat g'op 't veld waart.... wat is 'r nu weer?....
KEES.

't Is al eenigen tijd, bazin, dat 'k bemerk, dat 'k hier te veel ben.... 'k Heb willen zeker
zijn dat m'n oogen en m'n ooren me niet bedrogen. Wat ge me daar straks gezegd
hebt, bazin, doet me niet langer twijfelen. Gij zoekt me, bazin Annemie.... Hewel,
ik kom uw toestemming vragen om d'r hier uit te trekken, zonder ruzie.... 't Brood
smaakt me niet meer op de Witte Hoeve....
ANNEMIE.

Gelijk ge wilt, jongen.... ik wil hier meester blijven... als gij geen aanmerking kunt
verdragen, tracht dan 'n beteren post te vinden... Ik houd u niet tegen....
KEES.

Bazin Annemie.... ik heb u 's beleedigd.... vergeef me.... ik had gedroomd.... de trouwe
vriend heeft buiten spoor kunnen loopen.... maar de knecht heeft altijd z'n plicht
betracht.... de knecht verdiende wel beters van u.... ik zal vertrekken....
ANNEMIE
(verteederd ondanks zich zelf).

Luister Kees.... ik kan 't u nù zoo wèl zeggen als later.... 't Is beter dat ge vertrekt....
ik heb uw bedoelingen geraden.... uw oogen zeggen 't me.... dan den avond dat 't
onweerde.... gij en ik, we waren allebei ons hoofd kwijt.... ál die dingen zijn
onmogelijk, arme jongen....
KEES.

En gij zelf, bazin.... hadt g'r dan nooit aan gedacht....
ANNEMIE
(met een gehuicheld lachje).

Wel, wel toch.... zij-de nu onnoozelder dan ik vermoed?.... Maar jongen toch, ze
zouwen ons alle twee in 't zothuis steken.... gij zijt 'n brave jongen, 'n werker, 'n
goeie, trouwe helper.... zie, wat ik u daar straks in 't bijzijn van d'anderen heb gezegd
he, dat was niet gemeend.... of ten minste, ik zei het, opdat ge zonder lawijd zoudt
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zijn vertrokken.... Ha, arme kerel.... als ge nu nog 'n naam hadt.... den naam van uw
ouders... misschien.... Weet ge dat ze over ons gebabbeld hebben.... en dat m'n goeie
naam beknibbeld wordt.... ik beschuldig u daar niet van, maar ik zou liegen, als 'k u
moest zeggen, dat ik daar niet onder lijd.... Gij hebt gelijk: 't best is nog te scheiden....
verlaat me.... nog beter: verlaat het dorp.... waarom zou-de niet weer naar de stad
trekken?.... Och, Kees, ge moest dat doen uit liefde voor mij.... Denk aan Nelis
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Cramp, uw weldoener.... stoor de rust van z'n weduwe niet.... ik jaag u niet weg,
versta-de.... Ik zal u zelfs drie maand van uw loon uitbetalen
(op 't einde van deze aanspraak, speelt ze zichtbaar komedie; zij weeklaagt en jammert).

KEES
(die voelt dat ze huichelt, valsch en ikzuchtig is).

Inderdaad.... ge zijt alle twee wel goed v'r me geweest.... ik zou ongelijk hebben me
te beklagen.... Ja, ik deed dwaas me dingen in 't hoofd te steken.... die niet bestonden....
en die niet mochten bestaan.... 't is voor altijd gedaan.... Vaarwel bazin.... 'k vertrek....
Houd u geld.... ge zijt me immers niets schuldig.... ik ben u nog zooveèl schuldig....
alles.... toe, en de plaats is vrij.... ik begrijp u.... 'n schoone jongen met veel geld 'n
familienaam, die mag hier komen.... ik wensch u zoo'n man, bazin....
(Na een korte poos vlucht hij ijlings de deur uit. Annemie loopt naar de deur).

ANNEMIE.

Kees.... nog 'n woord.... hij luistert niet.... hij zingt....
KEES
(achter de schermen):

En laat ons nog 'n wandeling gaan doen
Al in het frissche groen....

Vierde tooneel.
(ANNEMIE, MILLEDJU).

MILLEDJU.

Dag, Zusterken.... ben ik 't.... 'k Kom maar 's voorbij.... 'k Heb drij koppel kempische
kiekens.... en leggen dat ze doen.... ik heb ze goejekoop gekocht.... 'n Okazie.... ik
laat z'u aan den koopprijs.... Kees kan ze komen halen....
ANNEMIE.

Kees is weg....
MILLEDJU.

Is Kees weg?
ANNEMIE.

Wel ja.... gelijk ik zeg.... Verwondert u dat?....
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MILLEDJU.

Milledju, ge zijt wel haastig.... de jongen had veel kwaliteiten.... ouwe knechten
worden zoo maar niet op straat gesmeten.... En, ge zoudt uw vrienden d'r wel 's eerst
over kunnen spreken....
ANNEMIE.

Ta, ta, ta.... Gij zelf hebt me den raad gegeven, dien vondeling, dien bastaard gelijk
g'hem noemde, aan de deur te zetten... Mijn reputatie kwam in opspraak zeidet-ge....
Hewel, en dan?.... ik heb van de eerste gelegenheid gebruik gemaakt.... Wij hadden
getwist over 't werk.... Hij kopte.... en ik heb 'm laten hooren dat-ie weg kon.... Hij
heeft me verstaan.... nu is 't afgeloopen.

Groot Nederland. Jaargang 20

158

MILLEDJU.

In afwachting zij-de nu zonder meesterknecht....
ANNEMIE.

O! dat zal niet lang duren.... ik heb 'r al éen in 't zicht....
MILLEDJU.

Al eén in 't zicht?.... Wie dan?
ANNEMIE.

Ge zult hem misschien wel kennen.... Jurg Faes, van Stabroeck....
MILLEDJU.

Jurg Faes.... maar dat 's niet mogelijk.... Dan hadt-de den andere ook wel kunnen
houwen.... die bracht u maar in opspraak bij de kwezels.... terwijl deze parochiaan....
ANNEMIE.

M'n naam heelemaal zal bekladden.... Dank u.... gaat voort, broertje lief.... Wat zul-de
nu nog ál vertellen.... Maar genoeg... 'k Ben 't beu me nog langer als 'n klein meisje
te laten behandelen.... op uw aandringen heb ik dien Antwerpenaar doorgezonden....
Gisteren was Kees voor u 'n zwarte beest.... en vandaag is-ie 'n heilige.... Wat is er
gebeurd?.... In plaats van me geluk te wenschen begin-de me te verwijten.... Wel
bedankt.... In 't vervolg doe 'k m'n eigen goesting....
MILLEDJU.

Annemie.... ongelukkige.... wil-de geen rede verstaan?.... voor dat Jurg Faes, die
straatlooper, die verkwister hier 'n voet in huis zet.... Hoe heeft die zatlap u nu ineens
bekoord?.... Zoo'n doordraaier kiezen als 'r zooveel goei werklieden zonder brood
zitten.... Wilt g'u dan rineweeren.... Neeje, neeje, die komt hier nooit binnen.... dat
zeg ik....
ANNEMIE.

En ik zeg dat-ie hier wèl binnen komt.... en morgen ál.... Ik zal 'm zelf gaan halen
als 't noodig is.... Had-ie me z'n diensten niet aangeboden, den avond dat we naar
Putte gewandeld zijn?
MILLEDJU.

Gij sukkel.... geloof-de gij wat die wielewaal u wijs maakt?....
ANNEMIE
(met inzicht, beklemtonend).

Hij zal wel veranderen.... Ik zal 'm thuis houwen.... Ik zeg het u.... En hij moet komen,
hoorde?.... Hij moet!....
(af, deur rechts).
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Vijfde tooneel.
MILLEDJU.

Milledju.... wat stijfkop.... hoe dom.... Nu is ze vrijer dan ooit.... Ze zet niet alleen
de menschen aan de deur zonder me te verwittigen, maar ze neemt 'r ander aan.... En
dan nog Jurg Faes, dien lekkere.... ik had 't moeten weten.... en hij moet komen, zegt
ze.... alle duivels
(Kees bemerkend die van de koer in zijn richting
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opdaagt).

Ha.... daar is de andere.... dien moeten we sparen.... hij kan nog dienen....

Zesde tooneel.
(MILLEDJU, KEES).

KEES
(zijn pakje bullen op tafel leggend).

Verschooning, baas Wannes....! 'k Trek 'r uit.... ik kwam aan de bazin vragen om m'n
pakke ná te zien.... dat 's de gewoonte he?.... gij, d'r broer, gij zoudt 't misschien wel
's kunnen nazien....
MILLEDJU.

Wel zeker, jongen.... waarom niet?... een simpele gewoonte, he?....
(hij onderzoekt achteloos het door Kees losgewonden pakje).

't Is goed.... 't is goed
(getweeën binden ze den halsdoek vast).

Zeg eens.... dan is 't gemeend?
KEES.

Vast en zeker....
MILLEDJU.

Wel ge verwondert me.... daar heb ik spijt over.... De vrouwen zijn zoo wispelturig....
Kan ik niets doen voor u?....
KEES.

Ge zijt wel goed, baas Wannes.... Ik dank u wel.... maar 'k wil eerst zelf 's goed
uitkijken.... vanwaar de wind komt.... Och, ik zal rap geplaatst zijn....
MILLEDJU.

Daar twijfel ik niet aan.... Dus, tot ziens.... Kees.... is m'n kleine op de hoeve?
KEES.

Ik geloof dat-ie in de schuur is.... of-ie zou al met de koeien moeten weg zijn....
MILLEDJU.

'k Zal 's gaan zien
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(hij wil weg langs de staldeur, en de hand op den grendel houdend, nadenkend).

Maar, zeg 's, Kees.... de bazin heeft d'r tijd niet verloren. D'r is al iemand anders in
uw plaats....
KEES.

Wie?....
MILLEDJU.

'n Jongen van Stabroeck.... Ge moet 'm kennen.... Jurg Faes.... 'n Triestige kerel, hoor
(hij verdwijnt, niet zonder zich te verkneuteren in de verbazing van Kees. Deze schier
terneergeslagen, neemt machinaal zijn pak op en wil in de richting der koer verdwijnen).

KEES.

Jurg Faes....
(Op 't oogenblik dat hij buiten stappen wil ontmoet hij Bella Sap).
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Zevende tooneel.
(KEES DOORIK, BELLA SAP).

BELLA.

Dag Kees.... is uw bazin hier?.... 'k zou willen weten of z'ons den stier zal sturen....
maar wat zie 'k.... Waar trekt-e gij op af.... met pak en zak?....
KEES.

Ha, Bella.... ik verlaat de Witte Hoeve.... ik heb ruzie gehad met de bazin....
BELLA.

Ge wilt zeker lachen....
KEES.

Neeje Bella.... 't is echt.... ik moet weg gaan....
BELLA.

Is 't dan zoò erg geweest?....
KEES.

Ja.... Denk 's na, ze heeft me gezegd dat 'k d'r eieren roof....
BELLA.

Gij?.... Maar dat's niet mogelijk....
(Aangemoedigd door het belang, dat het jonge meisje in hem stelt, neemt Kees haar hand,
biecht alles, en snikt bijna).

KEES.

Zie, Bella, ge zijt 'n braaf meisken.... U kan 'k alles wel zeggen.... die historie met
die eieren was maar 'n reden.... Ik hou van bazin Annemie.... ik ben'r smoorlijk op
verliefd.... en 'k heb 't 'r gezegd.... maar zij.. de hoogmoedige bazin wil van geen
simpelen knecht weten.... en daarom heeft ze 'n reden gezocht om me van de Witte
Hoeve weg te krijgen.... en vandaar onze ruzie.... ze heeft me beleedigd in 't bijzijn
van ál de knechten....
BELLA.

Hi, hi, hi.... gij Kees.... gij waart verliefd op Annemie Andries?.... Dat 's wat nieuws....
hi, hi, hi.... dat's aardig hoor.... laat me lachen....
(Zij lacht gedwongen om haar tranen te verbergen die ze met haar voorschoot afwischt. Zij
poogt haar ontroering te bedwingen).

KEES
(berispend).
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Bella!....
BELLA.

Verschooning.... ik kon 'r niet aan doen.... ná.... 't is voorbij... bah!.... g'hebt geen
moord gedaan.... troost u.... d'r zijn nog andere hoeven buiten de Witte Hoeve.... en
andere vrouwen, Kees.... vrouwen die zoo rijk zijn als de weduwe Nelis Cramp....
meiskens, veel jonger en schooner ook.... en die naar 'n braven en eerlijken jongen
lijk gij, heel gaarne zouwen luisteren.... Ge moet maar zoeken.... Uw oogen open
doen.... We zullen samen zoeken als ge wilt.... Maar laat ons beginnen met 't begin....
Waar ga-de nu naar toe?....
KEES.

'n Anderen dienst zoeken....
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BELLA.

Luister Kees.... Kom bij vader.... hij heeft iemand noodig, waar-ie op betrouwen
kan.... ik heb 'm altijd op uw werk en uw karakter hooren boffen.... ik ben zeker dat-ie
u in dienst neemt.
(zij draait zich om, vertrekkensgereed, doch bezint zich).

Eèn woordje nog.... dat moet tusschen ons blijven.... versta-de?.... De kwestie van
die eieren, dat kun-de hem vertellen.... tot ziens, Kees.... en goeje moed....
(zij vlucht al lachend om haar emotie te verbergen).

Achtste tooneel.
KEES.

Wat zonderling meisje.... Ze wil me niets dan goed.... en van 'n anderen kant, zou-de
zeggen dat ze met me lacht.... 't is eender.... ik zal heuren goejen raad volgen.... Ha,
bazin Annemie, ge dacht dat ik 't land zou verlaten lijk 'n verschoppeling, 'n
booswicht... Neeje, neeje.... Ik zal blijven.... En wie weet?.... Ik zou misschien beter
doen met te vertrekken?.... en alles te vergeten.... naar de stad weer te keeren.... en
te gaan leven, wijd van haar. Wijd van de Witte Hoeve.... wijd van alles wat m'n
leven was.... en m'n leven is?.... Onmogelijk.... Dan kan ik sterven ook.... sterven....
Maar dan zou 'k den schijn hebben, bang te zijn.... van Jurgen Faes.... 't Is al genoeg
dat ik 'm m'n plaats afstá.... Ha, verdomme nog toe....
(hij balt de vuist in de richting der alkoof en verdwijnt snel, met den stok op den schouder).

Vierde tafereel. De Ganzenrijdees.
't Is Winter. Half-Vasten. Maartsche buien. Grijs weer met wat zon. De marktplaats - een
kruisweg - van het dorp Dinghelaar. Een herberg met uithangbord ‘In de Lindekens.’ Nevens
de herberg, links en overhoeks, een met boomen afgebakende steenweg. Lanen monden op de
marktplaats uit. Op den achtergrond, de kerktoren die boven de huisjes uitsteekt. De wedstrijd
der Ganzenrijders heeft plaats op den steenweg achter de schermen.
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Eerste tooneel.
Jantje, aan 't hoofd van een bende snaken ontmoet een andere bende vlegels op de marktplaats.
Zij roepen elkaar toe).
He!.... Hallo.... Hela!....

EEN SNAAK DER TWEEDE BENDE,
(Jantje en zijn kornuiten wenkend).

Hewel, zijn ze weg?
JANTJE.

Al 'n uur.... Ik heb ze gevolgd tot aan den dijk van Stabroeck.... Ze zijn met velen....
En dapper!....
ANDERE SNAAK.

Is m'n broer 'r bij?....
JANTJE.

Lange Berten, de koeiwachter van 't Abeelenboschke?.... Ja.... Ze zijn wel met twintig
man. 'k Heb ze geteld. Verlejen jaar waren d'r maar veertien....
TWEEDE SNAAK.

Zeg, Janneken.... Wie is 'r nog bij, buiten onzen Berten?
JANTJE.

Ha, ik ken z'allemaal.... D'r is Tist Sap van den burgemeester; Goris Potter van den
brouwer.... Bonte Arrewijn, de-n-oudste van den schoolmeester.
TWEEDE SNAAK.

Dat z'n d'r al vier....
JANTJE.

Stan Lieter....
TWEEDE SNAAK.

Is vijf....
JANTJE.

Sjel Danens, de koperslager, Heintje Vogel, de maalder....
TWEEDE SNAAK.

Zes.... zeven....
EERSTE SNAAK VAN JANTJE'S BENDE.

Ge vergeet Rob Maes, van de Hoeve van de Zilveren Berken!
JANTJE.
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Wacht wat.... ik ga d'r komen.... dat 's acht.... Wie nu nog?.... Gij brengt me in de
war.... zie-de.... nu weet ik 't niet meer door uw schuld.... In afwachting, houd uwen
bebbel.... Arré, dat zal u leeren
(hij geeft zijn onderbreker een kaakslag. Deze schreeuwt en verdwijnt).

Gille Servijn van de Drij Wegen, negen.... Pier Vandrom, de mandenmaker, tien,
Dolf en Roel Gouda, de tweeling van den timmerman.... twaalf.... Dolf en Roel
hebben den paal geplant waaraan de koord van den galg hangt.... gisternamiddag
zijn al de mannen van de ploeg vertrokken om zich zelf en de paarden al wat te
oefenen.... De gans hebben ze gekocht bij 'n melkboer van Brasschaet. 'k Heb ze
gezien.... z'is zoo groot als hier.... 't Snulleken...
TWEEDE SNAAK VAN JANTJE'S BENDE.

Als w'eens voortgingen met de mannen te tellen....
JANTJE.

Waar waren we gebleven?
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TWEEDE SNAAK.

Aan de twee Gouda's.... elf en twaalf....
EEN SNAAK VAN DE ANDERE BENDE.

Ik heb Janus Kalf, den joodschen beenhouwersgast gezien.
JANTJE.

Hij moest u zoo de keel oversnijen
(hij neemt het rekeltje bij de keel en doet het gebaar).

Kalf, dat's dertien.... maar vergeten we den bizondersten van den heelen hoop niet,
'n vechthaan, één die zal winnen.... Weet-e niet van wien dat 'k spreek? Z'n naam?
Wil-de z'nen naam kennen? He-wel, 't is Jurgen Faes van Stabroeck, dien 'k zeggen
wil, onze Jurg, de Jurg van de Witte Hoeve. Ja, ja maatje, 't is gelijk ik u zeg.... En
om te beginnen, rijdt 'm op Koess, onzen blinkenden, zwarten hengst.... Is me dat
'ne geluksvogel, die polderkerel.... Is me dat 'n zware vent, ook.... Hij weegt nog
zwaarder dan ons verken, dat we voor Paschen aan 't vetten zijn.... Als die dikzak
ons paard maar niet vermooscht.... want ik hoop zelf op Koess te zitten te naaste
jaar.... dan ben 'k oud genoeg. Maar laat ons voortgaan met tellen, Jurgen Faes is
veertien. Joe Kalf, vijftien, de drij Drassen, de metsendienders van baas Arrewijn....
maakt achttien....
ANDERE SNAAK

En Nestje Pierlo, de jongen van den doodgraver....
JANTJE.

Den dag dat-ie u begraven zal, kom ik op uw graf dansen om den grond vast te trappen
op uw lijf....
DEZELFDE SNAAK.

Jantje is met z'n linkerbeen eerst opgestaan....
JANTJE.

Dat 's niet waar, hoor.... witte raap.... ik ben nog nooit beter gezind geweest.... arré....
zoo hef ik m'n beenen op, m'n rechter.. en m'n linker.... pak vast.... hop!....
(hij schopt den andere onder zijn broek).

DEZELFDE SNAAK.

Ei-mij.... leelijkaard.... laat 'm staan, mannen.... we gaan naar de vrienden en de koord
zien....
JANTJE.

'n Gedacht.... als gij aan de koord gingt hangen, zeg, in plaats van de gans?.... Dat
zou plezant zijn.... en 't plezier zou wat langer duren....
DE HOOFDMAN DER ANDERE BENDE.

We zullen dat spelleken eerst met u beproeven, hoor, leelijke Milledju
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(de twee benden moeten zich derwijze schikken dat ze vechtensgereed tegenover elkaar staan.
De leider der andere bende geeft Jantje een opstomper in volle borst die hem wankelen doet,
en vlucht dan heen, de anderen op sleeptouw nemend. De bende van Jantje loopt er achter).

JANTJE.

Hardi, mannen....vooruit op die snotters.... die ezels....
(Op het punt zijn mannen na te hollen, blijft hij plots staan, Kees Doorik bemerkend).
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Tweede tooneel.
(JANTJE, KEES DOORIK).

JANTJE.

Ik zal u wel vinden, kerel, wacht maar wat.... met u kikvorschenbloed in uw lijf....
ha.... 't zij-de gij, meester Kees.... goejen dag.... komt g'ook 's zien.... zij-de van
gedacht veranderd?.... Vind-e 't spelleken zoo wreed en zoo stom niet meer als d'ander
jaren?.... Ge zoudt nog moeten meedoen met de moordenaars van dat arm gevogelte....
KEES.

Ik?.... 'k zal me wel wachten.... heeft dat jaarlijksch schandaal vandaag plaats?....
Inderdaad.... 't Is Half-Vasten.... 'k was 't vergeten....
JANTJE.

Altijd in de wolken, Meester Kees.... bouw-de luchtkasteelen, misschien? maar 't is
waar ook.... raad eens wie 'r vandaag in den prijskamp van de Ganzenrijjers voor
den eersten keer meedoet.... Jurg Faes.... onze Jurg. Hij rijdt op Koess, ons beste
paard, uwe lieveling, ge weet wel, he?.... Ge zoudt 'm moeten zien.... Als-ie ons paard
de darmen uit 't lijf maar niet rijdt....
KEES
(half verstrooid).

Ha.... ja.... Jurg Faes.... Arme Koess.... Is-ie nog altijd zoó goed verzorgd als
vroeger?....
JANTJE.

Sakkerloot.... Koess kent zijnen nieuwen meester ál.... Ge zult 'm daarbij zelf kunnen
zien, want ons' ruiters gaan d'r al gauw zijn. Daar is onze burgemeester al.... die moet
het teeken voor den paardjesmolen geven...

Derde tooneel.
(DE VORIGEN, DE BURGEMEESTER, BELLA SAP).

DE BURGEMEESTER.

Dag Kees.... dag straatlooper....
KEES.

Dag baas.... dag lieve Bella....
BURGEMEESTER.

Hewel, waar zit-e gij?... Ge zijt niet komen eten....
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KEES

Ik had nog geenen honger....
(De burgemeester verwijdert zich schokschouderend).

BELLA.

Hoe zeg-de dat nu weer, Kees.... ge zijt niet billijk.... waarom u kwaad maken... is 't
dát wat ge me beloofd hebt, als 'k u door vader deed in dienst nemen?....
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KEES.

Vergeef me, Bella.... een beetje geduld! 't Zal wel beter gaan.... 't Is nu al veel
gebeterd....
BELLA.

Rond-uit gesproken, ge zoudt niet zeggen dat 't ál beter is....
EEN BOER
(toeloopend, hij wischt zijn zweet af, buiten adem).

Ze komen.... 'k heb z'in Putte gezien.... ze zien d'r lief uit.... de koster van Stabroeck
heeft hun wijn doen drinken....
ANDERE BOER.

Burgemeester
(hij groet, aan de pet tikkend).

ik heb z' ook gezien.... ze hebben d'r zoo al eenigen door hun keel gegoten.... Bout
Arrewijn is zelfs van zijn paard getuimeld, voòr den pastoor z'n huis.
BELLA.

Hij heeft zich toch geen zeer gedaan, hoop ik?....
DERDE BOER.

In Putte hebben de menschen van 't Hollandsche hen uitgelachen.... en ‘muiters’
geroepen.... Ze waren 'r bijna aan slag.... Maar als de Hollanders zagen dat 't meenens
was bij ons' mannen, dan zijn ze maar gauw weer over de grens getrokken....
VIERDE BOER.

Ik kom van de groote straat van Capellen, waar z'over 'n half uur nog waren.... de
rooi kaakskens van Liezeken van den veldwachter houden die haantjes ginder òp....
DE BURGEMEESTER.

He, al de wijfkens z'n d'r zot van!.... De ouwe loeren zelfs door 't venster.... Ik ken
dat.... Ik ben ook nog 'n ouwe ganzenrijjer? 't Is al lang geleden.... De jonge meiskens
komen buiten gestormd, om naar hun dansers van de laatste kermis te kijken.... en
vriendelijk zeggen ze dan: ‘'t zijn die van Dinghelaar!’
BELLA.

Luistert.... daar zijn ze....
(Beweging. De twee benden snaken rennen hen te gemoet. Zij verdwijnen tusschen de schermen,
rechts, waar het hoevengeklepper der paarden en het liedje van de ganzenrijders galmen. Het
gedruisch nadert).

Lied van de Ganzenrijders.
Sa! kerels vlug den zadel opgebonden
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En haalt het beste paard uit vaders stal!
Dat deze kermisdag niet zij geschonden:
Men stake driest den arbeid overal.
Kent gij een gilde, als die van ons, zoo fier?
En mannen, stout en kloek, als deze hier?
Zij rijden onversaagd! Aanschouwt hun paard.
Hopsa!
Geen knol draagt zoo zijn opgekamden staart!
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Met krakend leer en strikjes in de manen
Zijn onze paarden heden opgetuigd.
Met losse teugels gaat het langs de lanen,
Waar iedereen, bij 't zicht der schare, juicht.....
Wij dragen pluimen op de vilten hoeden,
En 't goud der zon doet de kokarden bloeden....
He, beste lien, hoe vindt gij ons postuur?
Hopsa!
't Geld steekt op zak en in ons hart zit vuur!
Nu gaan we dra ons dorp weer binnenrijden
Waar ons de schoonste boerendochter wacht,
En ieder fluks, tot algemeen verblijden,
Den kop der prijsgans áf te wringen, tracht.
Gelooft maar niet dat we te veel lampetten....
Wij zijn wat doof van 't schallen der trompetten.
Maar klinkt het teeken voor den laatste rit!
Hopsa!
Geèn die zoo vast als wij in 't zadel zit!
Maar nu is 't tijd. De vogel is aan 't kwaken,
Den kop omlaag, de pooten in de lucht.
Krik! Krak! Krik! Krak! Ge zult 'm hooren kraken.....
't Is zeker dat hij reeds ons vuisten ducht!
Och arme, 't beestje, 't spreidt z'n vleugelen open:
Het kan niet vliegen, 't kan niet staan, niet loopen.
Hoort ge het schreeuwen, luider nog dan wij:
Ei-mij!
De kop van 't gansken is gewis voor mij!
(De twee benden snaken stormen het tooneel op. Zij loopen voòr den stoet der twintig
ganzenrijders, die op de marktplaats defileeren en langs de groote met boomen afgebakende
baan, links van het tooneel, verdwijnen. Hun wreed spel gaat aan den gang achter de schermen.
Heel den tijd door, weerklinkt 't ritme van een gestrekt galopeeren; met tusschenpoozen echter
hoort men de toeschouwers juichen. Fanfaren. Af en toe helmt het liedje. Jantje en de snaken
kijken den kant uit waar het wreede schouwspel plaats grijpt en krinkelen van plezier, terwijl
ze het verloop van iederen wedloop volgen. Achter en tusschen
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hen, staan oudere nieuwsgierigen. Kees Doorik op den eersten rang, als aan den grand
genageld. Gekwaak van de gemartelde gans).

KEES DOORIK.

't Is aan dien brutalen kerel van 'n Jurg nu.... Hoe slaat-ie op m'n Koess. Ha, waarom
breekt-e'hem de lenden niet, ouwe Koess....
JANTJE.

De hals is 'r nog vast aan....
ANDERE SNAAK.

Jurg doet 'r geen doekskens aan....
JANTJE.

Rak. 't Is precies of-ie 'n klok aan 't luien is....
ANDERE SNAAK.

Ei, arme beestje.... ze trekt d'r kop nog in d'r pluimen....
ANDERE SNAAK.

't Regent bloed....
ANDERE SNAAK.

En pluimen.....
ANDERE SNAAK.

Koekoek.... 't Arme beestje speelt verstoppertje....
JANTJE.

Verloren moeite.... Kris zal ze den nek omwringen....
DE BURGEMEESTER.

De beest leeft nog altijd....
BELLA SAP.

Ik heb 'r genoeg van.... laat ons weggaan.... kom-de meè, Kees?....
KEES.

Neeje.... neeje.... ik blijf.... ik wil weten hoe 't afloopt.... wie 'r winnen zal.
BELLA SAP.

Gelijk ge wilt....
(af).

JANTJE.

Sakkerloot.... z' is taai....
ANDERE SNAAK.

En ze gaan d'r anders nog ál met te werk, de kerels!
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ANDERE SNAAK.

Zie maar 's hoe ze die sukkel vastpakken....
KEES
(uitgelaten, woest).

Hardi.... nog.... nog.... de volgende....
JANTJE.

Geduld maar Kees.... laat ze tenminste wat op asem komen....
ANDERE SNAAK.

De paarden zijn moe....
JANTJE.

En de gans dan?....
ANDERE SNAAK.

Ze beweegt niet meer.... Zou ze dood zijn?
JANTJE.

Neeje.... zie, daar beweegt z'al....
KEES.

Opgepast.... ze beginnen opnieuw....
EEN SNAAK.

Aan wie is 't nu?
JANTJE.

't Is aan Heintje Vlogel.... niet te nijg, he.... anders is 't plezier er seffens af....
KEES
(sadiek).

Ja.... ja.... 't plezier.... de pijn....
JANTJE.

't Plezierigste is voorbij.... de beest is 'r geweest....
ANDERE SNAAK.

Kwik.... Nu zal ze niet meer bewegen.
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BURGEMEESTER.

Eindelijk....
EEN SNAAK.

Was me dat 'n taai beestje....
BURGEMEESTER.

Kom Kees.... laat ons naar de ‘Lindekens’ gaan.... ik betaal 'n pint.... 't zal nog wel
'n half uur duren eer z'r den kop afgetrokken hebben....
KEES.

Merci, burgemeester.... ik wil alles zien.... ik blijf tot 't gedaan is....
BURGEMEESTER.

Die jongen is heelemaal veranderd.... verlejen jaar wou-ie van dat bloedig
vastenavondspel niet weten.... en nu wil-ie 'r niet weg....
(Fanfarengekoper)

Maar wat is 'r gebeurd.... zou't nu eerder afgeloopen zijn dan ik dacht?....
JANTJE.

Hoerah! Hoerah!.... met één snok heeft Jurg Faes 'r den kop afgetrokken.
(Bravogeroep en fanfarengedoedel achter de schermen. Jurg Faes langs alle zijden toegejuicht,
komt aan het hoofd der ganzenrijders, op 't tooneel).

(DE GANZENRIJDERS EN DE MENIGTE).

Leve onze Jurg....
(Zij zingen):
Nu moeten wij den winnaar nog beloonen
Uw muts langs hier! Wij steken er wát op!
Leve de koning, Faes. Kom, laat u kronen:
Een gulden kroon zal goed staan op uw kop.

JURG
(doet zijn paard steigeren en schudt bij wijze van trofee den bloedenden kop der gans).

KEES
(terzijde, terwijl de toejuichingen verdubbelen).

Ha, schoelie.... Ge wint weer.... ge zult dan altijd en overal winnen gij!.... 'k Wou
dat 'k uwen kop zoo bij de haren in m'n vuist kon zwaaien.... dat 'r 't bloed aflekte....
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'k zou niet bang zijn m'n kleeren vuil te maken.... ik zou uw bloed aflikken, tot den
laatsten droppel....
(Tist Sap, de zoon van den burgemeester, de koning van verleden jaar, rukt de kroon van zijn
klak en overhandigt ze aan Sus Dras, den knaap van de gilde die deze vergulde kartonnen
kroon rond de bofpet van Jurg Faes legt. Deze is van zijn paard gestegen, geholpen door zijn
getrouwen. Hij zwaait steeds den afgerukten kop en, wanneer de fanfare het juist uitschettert
doet hij teeken. Hij wil spreken).

SUS DRAS.

Stilence.... Stilencium....
(groote stilte).

JURG
(opgeschroefd, gelijk een van buiten geleerde les).

Vrienden,
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glorierijke ganzenrijders, getrouwen, ik verleen u 'n half uurtje om uwe paarden te
stallen. Daarna zult g'allen naar den Eekhoorn komen waar de Koning u wacht, om
u met glas en vork, bescheid te doen....
DE GANZENRIJDERS.

Aangenomen.... Leve onze Koning!.... Vivat Jurg!....
(Zij zingen).
He beste, liên, hoe vindt gij ons postuur?
Hopsa
't Geld steekt op zak en in ons hart zit vuur!
(Zij verdwijnen wanordelijk. Het gezang vermindert met de stappen der paarden).

Vijfde tooneel.
(KEES, JANTJE).

JANTJE
(fleemend, nadert Kees).

Goed gespeeld, he.... wat bijval.... tante Annemie zal blij zijn met de overwinning
van dien witten beuling.... Zie, ginder is ze.... ze gaat naar 't lof.... Zij staat stil.... ze
gaat naar Jurg.... om 'm proficiat te wenschen. Hij heeft geld op zak vandaag hoor....
hij betaalt alles, 't eten en 't drinken.... 't is eender.... ik had liever gezien dat de Koning
van de Ganzenrijders iemand van Dinghelaar ware geweest.... een oud inwoner, 'n
echte jongen van onze p'rochie, gij bijvoorbeeld.... Jurgen Faes is maar 'n indringer....
Wat 'k zeggen wil.... hoe stel-de 't bij den burgemeester? Minder werk zeker en
misschien meer ontzag dan op de Witte Hoeve...
KEES.

Trap-et af, strontjonk.... wèg.... ha! ge zoudt me Koning van de Ganzenrijders van
Dinghelaar willen zien.... ha.... ha.... 't is nog al wat.... den kop van 'n beest aftrekken,
die al door twintig sterke kerels geradbraakt werd.... de reuk van bloed is zoet.... dat
bedwelmt zou-de zeggen.... maar ik wil 'r meer. Ik moet 'n heele kuip bloed hebben....
genoeg om me zat te zuipen.... wat zeg ik.... om 'r den grond mee 't overstroomen....
'n Gans kelen.... 't is nog al wat.... ik zou 'r 'n grooter, 'n vetter kapot willen maken.
Zie, ik zou ze zoò met d'r kop pakken, en ik zou ze schudden tot 'r de laatste droppel
bloed uitgelekt is.... Uw grimmassen bijvoorbeeld zouden al wat plezieriger zijn dan
die van 'n vette gans....
(Hij heeft Jantje vastgegrabbeld bij den hals en schudt hem heftig heen en weer).
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ha.... ha.... uw stuiptrekkingen zijn nog al wat koddiger.... vooruit, kwakkel maar....
en roep maar, jongetje....
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JANTJE.

Kees! ei-mij!.... wor-de gij zot?....
KEES
(die hem losgelaten en met een duw achteruitgesmakt heeft).

Misschien.... weg straatlooper.... 't is dát nog niet wat ik hebben moet.... Gij hebt
geen bloed genoeg.... ge hebt er met moeite meèr dan die gans.... met het bloed van
Jurgen Faes zouden we heelder vaten kunnen vullen.... en stapels beuling maken....
(met groote stappen en heftige gebaren verdwijnt hij haastig).

JANTJE
(gerustgesteld, zijn kleeren in orde brengend).

Dat zal u duur te staan komen, kerel....
(hij roept Kees).

Meester Kees vergeet niet naar de ‘Kraai’ te komen, na hun banket. 't Zal er aardig
zijn.... en tante zal er ook zijn....
KEES
(vervolgt zijn weg na zich omgekeerd te hebben).

Loop naar den bliksem!
JANTJE.

Met Jurgen Faes zou het aardiger zijn.... hoe dat-ie dát gezegd heeft... 'k Snap 'm
wel.... kiss, kiss, kiss!.... Ha, nooit zullen we zoo'n bloedige Half-Vasten gezien
hebben....

Vijfde tafereel. Het Bal.
(De koer van de herberg ‘De Kraai’. In 't midden een notelaar waaraan kineesche lantaarntjes
bengelen. Tegen den muur, een soort verhoog met trapje, waarop de muzikanten zitten: trombon,
piston, tuba en bugel. Wanneer het doek opgehaald wordt zijn de koppeltjes aan 't dansen.
Links en rechts, aan de tafeltjes, verbruikers, die loddelijk toekijken. Op den achtergrond, de
herberg - deur in 't midden, ramen verlicht - van waaruit de glazen aangebracht worden. Kees
Doorik staat aan den voet van 't verhoog, tegen de leuning van het trapje. Blokkendansmuziek
afwisselend met brokken uit liederen van de Ganzenrijders.)

Eerste tooneel.
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(KEES DOORIK, JURG, JANTJE, SISKA, SJEL, SUS, GANZENRIJDERS, DE BAZIN VAN ‘DE KRAAI’,
JONGE BOERINNEN).

JURG
(dansend met Siska, de trompet nabootsend).

Poemtata.... Poemtata.... vooruit maar.... Hardi!.... Rapper en harder....
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SJEL
(verplicht de bazin haar glazen en schotels neer te zetten en met hem te dansen).

JANTJE
(loopt van 't een groepje naar 't andere. Jurg beloerend. Af en toe roept hij iets met bedoeling, zich
tot Faes richtend).

Goed.... d'r is versterking.... Bazin Sap.... Lena.... Bella.... en tante Annemie....
(Deze banen zich een weg, geleid door Burgemeester Sap en Milledju).

ALLEN.

Hoerah!....
(Zij zingen).

Laat ons de beentjes smeren en dan 'n flikker slaan.
(Jurg heeft Siska losgelaten, die nu door Sus, voor het volgende dansje, vastgepakt wordt. Sjel
laat de herbergierster los en wendt zich tot Bella die echter naast Kees komt staan).

Tweede tooneel.
(DE VORIGEN, BURGEMEESTER, BAZIN SAP, BELLA, ANNEMIE, MILLEDJU, LENA, JANTJE).

JANTJE.

Bazin Annemie moet 'n dansken met den Koning doen....
(Jurg die haar, in 't voorbijgaan vastgrabbelt).

Zoo verstaan 'k 't ook....
ANNEMIE.

Stillekens.... ge moet me daar niet voor verfrommelen....
JURG
(de maat aangevend, een gemaakte houding aannemend).

Zijn w'er?.... Vooruit, muziek!....
(De muziek joedelt een nieuw deuntje. Een wals die hoe langer hoe rapper gespeeld wordt.
Sus heeft Bella willen meelokken; deze verschuilt zich achter den rug van Kees. Maar Kees
aanschouwt enkel Annemie. Wanneer Bella hem aanspreekt luistert hij slechts verstrooid).
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BELLA.

Waarom zij-de niet naar huis gekomen.... Kees?.... We hebben op u gewacht om 't
eten.... vader is niet kontent.... Ge zult het wel hooren op 't werk morgen.... In uw
plaats zou 'k maar vroeg gaan slapen.... Zie, we zullen 'n dansken doen.... en dan
gaan w' allemaal samen naar huis.... dát zal beter zijn....
KEES.

Neem me niet kwalijk, Bella.... 'k ben blijven feesten met de ganzenrijjers ze hebben
me niet laten vertrekken.... 't is de laatste maal dat 'k op den boemel ga....
BELLA
(hoopvol).

Is 't waar wat ge zegt, Kees?....
KEES.

'k Zou u zoo gaarne willen kontent zien, Bella....
SJEL.

Kom, dansen Bella.
(Hij sleurt ze schier met geweld mee. Iedere maal dat ze voorbij Kees wentelt, bedreigt ze hem
met haar
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vinger en tracht ze zijn aandacht te wekken. Kees schijnt echter meer en meer in beslag genomen
door Jurg en Annemie. Wanneer de wals geëindigd is, laat Annemie zich als bedwelmd in de
armen van Jurg glijden. Dit gebeurt op den voorgrond).

ANNEMIE.

Oef.... laat ons 'n polka vragen.... Daar worden we minder moe van.... Want om alles
te zeggen.... al valt het me hard te bekennen
(verlegen, bedremmeld).

JURG.

Hewel.... wat?.... geheimen?....
ANNEMIE
(fluistert hem wat in 't oor).

JURG
(opgewekt, dartel, zich de kin streelend).

Neeje, maar,.... wat zing-de me daar.... 'n herinnering van ons verblijf bij d'ouwe
Griet.... toe, zooveel te beter.... Dan kan 't geen kwaad meer, he? maar g'hebt gelijk....
ge moet oppassen.... zachtjes aan....
(tot de muzikanten)

He, mannen, 'ne polka.... 'ne polka hoorde.... 'ne polka.
(Annemie heeft zich neergezet. Jurg verplicht haar op te staan. Zij dansen weerom. Andere
koppels ook. Op een gegeven oogenblik geraakt de bugel van de wijs, verwart de twee dansen.
Kakafonisch geluid).

JURG
(ongeduldig, roept wat naar de muzikanten).

Ratata.... ratata.... He, blazer.... is uw trompet verstropt?....
KEES
(klimt plotseling op het verhoog, en rukt het speeltuig uit de handen van den bedremmelden muzikant).

Geef hier.... 't geld zal voor u zijn.... opgepast.... zijn w'er.... we herbeginnen.... en
gijlie op uw plaats.... en vooruit....
(Hij staat recht op de trap van 't verhoog, blaast op de trompet en slaat de maat met zijn voet....
Het ritme versnelt van lieverlede, de polka ontaardt in een duivelschen dans).
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JURG
(terwijl hij voorbij Kees danst).

Bravo Kees.... dat's gewerkt....
(Algemeene danspartij. De drinkers doen mee. Enkelen dansen onder mekaar. Jantje met een
snaak van zijn ouderdom.)

SUS
(dansend met Siska).

Zoo moeten wij ze hebben, de polka's, he, Sjel?....
SJEL
(dansend met Bella).

Ja.... ja.... bravo Kees.... verdorie wat blaasbalg....
BELLA.

Maar hij zal zich dood blazen.... niet zoo rap, Kees....
SJEL.

Ja wel.... nog rapper....
JURG
(wacht niet tot de dans uit is, om zich met Annemie op een bankje neer te zetten. De anderen erkennen
ook dat ze overwonnen zijn. Sjel en Bella houden echter voet bij stuk. Wanneer zij ophouden,
trompettert Kees nog maar altijd door, geweldig).

Genoeg.... genoeg....
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oef!.... bazin.... drinken.... en rap.... 'n halven liter voor onzen bugel.... pinten voor
alleman.... de Koning betaalt....
MILLEDJU
(doet zijn vlegel en dezes maat ook ophouden met dansen; hij neemt hem terzijde, hem met de ooren
trekkend. Kees houdt eindelijk op met spelen).

MILLEDJU.

Hewel, kerel.... wat nieuws?....
JANTJE
(Jurg en Annemie aanwijzend).

't Begint aangebrand te rieken.... en nog al nijg.... zie maar eens.... Jurg Faes is al
zoo zat als 'n ouwe Zwitser.... als 't zoo voort gaat zal tante hem wel moeten naar
huis brengen.... maar dát moeten we beletten.... hij is hier nog noodig vader.... ik
reken op u om tante voòr hem, naar huis te doen gaan.... en bezie den andere.... Hij
is opgezwollen van nijd.... Hij spuwde z'n razernij in z'n trompet.... Maar dat is nog
niet genoeg, he?....
MILLEDJU
(schijnheilig).

Arme kerel.... 'k geloof dat 't slecht zal afloopen....
JANTJE.

Slecht?.... toch niet voor ons.... 't is dát toch, wat ge zeggen wilt?
MILLEDJU.

Zoo luid niet.... zwijgen.... We verstaan malkander.... Voorzichtig te werk gegaan
nu....
JANTJE.

Ge kunt gerust zijn.... zou 't nog geen tijd zijn om tante te doen vertrekken?....
MILLEDJU.

Inderdaad
(hij treedt op Annemie toe die een beetje verlegen lacht, bij 't geen Jurg vertelt, en dit alles
onder de oogen van Kees. Jantje zet zich naast Kees en kijkt insgelijks toe).

Laat ons vertrekken Annemie.... 't feesten heeft lang genoeg geduurd.... Ieder heeft
z'n bekomste.... of zou-de ze gaarne onder tafel zien rollen?....
ANNEMIE.

'n Oogenblik.... dat 'k tenminste den deze meèneem....
(zij wijst op Jurg)
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of-ie verdrinkt ál z'n geld.... die bende uitzuipers zal 'm wel aan 't lijntje houwen....
(tot Jurg verdoofd, op het punt in te sluimeren)

Vooruit, hop, jongen.... Zijn w'er?.... 't Is tijd....
SUS en andere GANZENRIJDERS
(om dronken Jurg bij hen te houden).

He.... he... Hoe bazin Annemie zich bekommert om Jurg....
ANNEMIE.

Hed-de verstaan, Jurg.... 't is tijd.... hop!....
EEN GANZENRIJDER.

Dat niet he, bazin.... 'n beetje geduld....
ANDERE GANZENRIJDER.

De Koning moet z'n gasten nog trakteeren...
MILLEDJU
(die zijn zuster wil meetronen).

Komaan, Annemie.... laat 'm vlotten.... Ge kunt 'm toch niet meè krijgen.... en ge
zoudt 'm moeten dragen tot aan z'n bed....
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ANNEMIE.

Neeje, neeje, hij moet mee.... De lucht zal 'm goed doen.... hij moet morgen werken,
hoor....
(De burgemeester Sap, Bella, Sjel, Siska en Sus maken aanstalten om te vertrekken en zijn
Annemie en Jurg genaderd, vermaakt door het schouwspel).

EEN GANZENRIJDER
(tot Jurg die hij heen-en-weer schudt en een klap geeft).

Majesteit, laat u niet betijen.... De Koningin moet toch de broek van den Koning niet
dragen.
(Men lacht. Annemie beproeft steeds Jurg te wekken en hem te doen opstaan. Jurg, verdwaasd
stoot haar af.)

JURG.

Seffens kindje.... seffens.... Ons bed zal niet gaan loopen.... 'k Zal u dáar wel
terugvinden.
(Deze maal wordt er luidkeels gelachen. Men giert het uit, dol. Men trappelt van vreugde. De
Ganzenrijders slaan op hun billen. Milledju alleen doet of hij geschandalizeerd is.)

ALLEN.

Pak vast, Koningin!.... goed gesproken Koning!....
ANNEMIE.

Foei! wat zatlap.... laat ons gaan.
(Ze grijpt den arm van Milledju, die haar snel meeneemt, verbolgen maar die eigenlijk in zijn
baard lacht en een blik van verstandhouding met Jantje wisselt, op het oogenblik dat hij
vertrekt, zijn zuster voor hem uitduwend.)

Derde tooneel.
(De vorigen min Annemie en Milledju. Kees heeft een beweging gedaan om zich bij Annemie
te voegen. Ongetwijfeld wenscht hij een verklaring van harentwege. Maar de aanwezigheid
van Milledju weer houdt hem. Bella Sap welke deze beweging gezien heeft, maakt gebruik van
de gelegenheid om Kees te naderen, terwijl Sjel en de Burgemeester zich verlustigen in het
verontwaardigd vertrek van Annemie.)

BURGEMEESTER.
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Hewel, Bella, zijn w'er.... 't is tijd voor d'eerlijke menschen.... de dag staat in de
lucht.... de haantjes gaan kraaien.... laat ons naar huis gaan.... Goejen avond heel 't
gezelschap....
BELLA.

En gij Kees.... ga-de gij uw bed niet opzoeken?.... Toe ga meè....
KEES.

Neeje, 'k blijf met de kameraden.... Ik heb nog geen vaak.... Goejen avond, Bella....
BELLA.

Ha, 't is zoò dat ge mij plezier wilt doen.... Is er dan niets aan te doen.... en ik die
voor u sprak bij vader.... Kees ge zijt heèl uw leven aan 't verknoeien.... wordt weer
u zèlf jongen.... 't is nog
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tijd.... geloof me.... ik ben uw vriendin.... ja, uw echte vriendin....
(jaloersch en verbitterd)

daarbij.... wat zou-de hier blijven doen.... z'is toch vertrokken.
KEES
(huichelend, doch een weinig verlegen ontroerd door het belang dat Bella in hem stelt).

Zij?.... wie zij?....
(stiller)

wat geef ik om haar.... neeje Bella, zonder wrok.... gij zijt goed.... maar bekommer
u niet om mij.... goejen nacht.... ik moet 'r nog eèn spreken.
(Hij verlaat haar plotseling en gaat zich bij Jantje voegen.)

BELLA
(gedwongen lachend, een zakdoek voor den mond, schier met tranen in de stem, grijpt heftig Sjel bij
den arm).

't Is gedaan.... Ik wil van hem niet meer hooren.... Vader, 'k ga mee.... En gij Sjel,
komaan.... Zul-de gij ons 'n eindje brengen.... Ja? We zullen onderwegen van iets
spreken, waar ge plezier aan beleven zult.... Raad-s? Ik kan 't u nu ook wel zeggen....
Ja, 'k heb nagedacht.... 'k neem aán! Hier.... ik zal uw bazin zijn....
SJEL
(verbaasd, verrukt, slaat haar in den palm der uitgereikte hand, grijpt haar in de lenden en omhelst
haar. Elkaar bij de hand houdend volgen ze den Burgemeester op de hielen).

SJEL.

Morgen vroeg kom 'k met uw vader spreken.

Vierde tooneel.
(DE VORIGEN MIN BELLA, SJEL EN DE BURGEMEESTER, SISKA, DRAS).

JURGEN
(uit zijn roes ontwakend).

Hewel, waar zijn d'anderen?.... Hola.... bier.... 'n heel vat bier, en muziek.... laat ons
dansen en drinken.... ik betaal alles....
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EEN GANZENRIJDER.

Kees, 'k wed da'k zooveel jenever drink als ge me wilt betalen....
KEES
(pochend, om een kwellende gedachte af te weren).

'k Wou u juist 't zelfde voorstel doen....
DE GANZENRIJDER.

We kunnen 't nog beter overleggen.... gij zult tot tien tellen, zoo traag als 'n klok die
slaat.... op iederen slag zal 'k 'n vollen borrel jenever uitdrinken.... aangenomen?....
KEES.

Vooruit....
EEN ANDERE GANZENRIJDER.

Die brave, matige, deugdzame, onberispelijke Kees is leelijk veranderd, hoe is 't
mogelijk.... Gij die anders niets dan water dronkt....
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KEES.

Dr' zijn dagen dat 'k grooten dorst heb.... neem-de gij de wedding aan?
JANTJE.

Ik wed op Kees....
KEES.

Hola! Jenever en klein glazekens....
HERBERGIERSTER.

Neeje, neeje... 't is nu al goed.... de lichten gaan uit....
JANTJE.

Bah.... we zullen de wedding 'n anderen dag doen, Kees. Misschien nog wel eerder
dan ge denkt.... We herbeginnen 't feest, en veel beter dan nu. Want 'r is nieuws....
Zondag hangen Jurgen Faes en tante Annemie in 't kasken.... Nonkel Jurg.... nonkel
Jurg.... Ik leer 't al zeggen opdat m'n tong niet dubbel zou slaan....
KEES.

Bijt uw tong áf, leugenaar....
JANTJE
(teemend, den arm om den hals van Kees, den mond tegen zijn oor).

Na, na, kalmpjes.... ik kan d'r niks aan doen als de dingen zoo ver staan.... 'k heb ik
dien polderboer niet op de hoeve binnengebracht. Wil-de gij de waarheid kennen: 'k
wist dat gij van bazin Annemie hield.... 'k Wist-'et vanáf dien avond dat 't onweerde....
zie, 'k was al blij, al waar-de kwaadgezind.... want 'k was voor uw welzijn.... gij zoudt
me beter bevallen zijn, als baas op de Witte Hoeve, dan die groote poppekop van
Stabroeck.... Arme Kees....
KEES.

Laat me gerust.... raak me niet aan....
JANTJE.

Ge zijt niet slim geweest.... Laat me 't u nu maar 's zeggen.... g'hadt uw plaats niet
mogen afstaan.... Maar zie-de, ge waart te fier.... ge hadt geen betrouwen in uw
vrienden.... als ge mij hadt gezegd wat ge zinnens waart, zou 'k 't wel klaargesponnen
hebben.... ik.... ik zou u geholpen hebben.... En nu is alles verloren.... 't huwelijk is
beslist.... ik weet het van vader, die nog minder kontent is dan ik.... 'k Geloof dat ze
hem trouwt om z'n geld.... want d'r is geen schoonere jongen dan gij.... bijlange niet....
O, die vrouwen.... Wat wil-d'r aan doen?.... hij zal nu toch in 't bed van ons bazin
slapen, zie-de....
KEES.

Verdomd.... ha!.... 'k Zou 'n ongeluk kunnen doen....
JANTJE.

Te laat.... 't is gedaan.... troost u, goejen nacht maat....
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(alvorens te vertrekken sluipt Jantje tot bij Jurg, dien hij wat in 't oor fluistert. Hij wijst op
Kees. Hij wrijft de handen in mekaar terwijl hij zich naar de deur richt).

Ha, dezen keer geloof 'k dat 't zal stuiven..
MILLEDJU
(buiten).

Janneken.... he.... Janneken!....
JANTJE
(af).

Ja vader.... ik kom.... ik kom....
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Vijfde tooneel.
(DE VORIGEN MIN JANTJE).

JURG
(is opgestaan en richt zich al zwijmelend, met een glas in de hand, tot Kees).

Ha, daar is onze duivelsche bugel... Godome, kameraad, g'hebt gij daar nog al katoen
gegeven hoor.... m'n komplimenten.... zie, 'k ben niet kwaad van u's te zien.... ge
weet misschien 't groot nieuws ál.... maar laat ons tikken.... wil-de.... dan kunnen we
spreken.... Hola 'n glas voor Kees....
HERBERGIER.

Maar m'n goeje Jurg toch....
JURG
(gebiedend).

't Laatste....
(De herbergier zet een glas voòr Kees).

JURG.

Sanktus, krollekop....
KEES.

Foert....
JURG.

Toe, toe.... geen leelijke woorden tusschen ons.... we zijn vrienden.... allemaal
vrienden, niet waar?....
KEES.

Houd-u koes en laat me gerust.... 't is 'n goeje raad....
JURG.

Welke vlieg heeft u gestoken?.... 'k Heb u nooit kwaad gedaan.... toe.... op ons goei
vriendschap....
KEES.

Loop naar den duivel....
JURG
(verzoeningsgezind).
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Bijlange niet.... om op 't groote nieuws weèr te komen.... 't is dát wat me vanavond
'n beetje tuttekens maakt.... toe Kees zonder wrok jongen, doe me 't plezier te drinken
op de gezondheid van de toekomstige bazin Faes.... en van den toekomstigen baas
van de Witte Hoeve....
KEES.

Nondedju!....
JURG.

Zij-de daar kwaad voor, Kees?.... Als 'k u als knecht vervangen heb bij die bloemige
pachteres, ja dat was door 'n louter toeval! En de rest is van zelf gebeurd.... 'k Ben
vooruitgegaan in de gunsten van de bazin.... dat 's alles.... Daarbij 'n bewijs dat 'k
niets dan uw heil betracht.... zoo gauw als 'k baas ben, kom-d'in mijnen dienst en aan
dobbel loon.... m'n woord.... Vooruit uw hand daarop....
KEES
(terzijde).

Dank u wel.... ik blijf waar 'k ben.... ha, vervloekt, wat zal 'k nog moeten hooren....
JURG.

Denk 'r aan, he!.... maar beken dat 'k geluk heb.... 'n Ferm brokje, he....
(met den elleboog stootend).

Grond en geld, zeg....
(zelfde spel).

KEES.

Nu is 't genoeg, zou 'k denken
(hij gaat naar de andere zijde waar Jurg dadelijk weer naast hem staat).
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JURG.

D'r is minstens drij keeren vijftig duizend frank.... o, 't goei schoon bazinneken...
luister...
(hij neemt hem bij den pand van zijn kiel).

KEES
(zich loswerkend).

Laat me los zeg ik.... en raak me niet meer aan....
JURG.

Uw hand dan.... uw hand....
KEES.

M'n hand.... op uw bakkes.... ja.... als ge me niet gaat gerust laten....
JURG.

Hangt den Jan niet uit.... 't staat u niet.... 'k heb altijd gezegd dat ge 'ne brave jongen
waart.... Annemie zei dat ook, vandaag zelfs nog.... ge zult bij ons terugkomen Kees,
op m'n woord....
KEES.

Zal die flauwe praat nog lang duren?.... We zijn getweeën Jurg en ik verwittig u....
geloof me vrij.... verleid me niet.... ge speelt 'n heel gevaarlijk spelleken jongen....
JURG.

Ge wilt zeker lachen....
KEES.

Neeje Jurg, ge weet niet hoe gevaarlijk 't spelleken is dat g'aangestoken hebt....
JURG.

Grapjes!
KEES.

Laat ons scheiden.... ge zijt te zat om me te verstaan.... we zullen malkander morgen
weèr zien, of neeje, we zullen malkander niet meer weerzien.... dat zal beter zijn
voor alle twee....
JURG.

'k Verlaat u geen stap....
KEES.

Uwe weg is niet langs daar....
JURG.

Dat 's niets.... ik wil gaan langswaar gij gaat....
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KEES.

Jurg pas op.... 't is niet geraadzaam op mijnen weg voór u dezen nacht.... laat ons
hier van elkaar scheien.... stel het goed....
JURG.

Ik zeg dat 'k u volg.... en daarmee uit! Zou-de soms ruzie zoeken?.... Zeg het ronduit....
ik begin u stillekens-aan te verstaan....
KEES.

Goed Jurg.... maar g'hebt wel tijd noodig om me te verstaan.. Komaan....
(Hij vertrekt ijlings. Jurg volgt hem een beetje ontnuchterd. De dronken Ganzenrijders die
hun Koning zien vertrekken, zwijmelen tot tegen de haag om Jurg te roepen).

EEN GANZENRIJDER.

De Konink laat ons zeilen.... He.... Konink!.... Jurg.... Jurg!....
(hij wil naar de deur loopen doch struikelt en valt).

Zesde tafereel. De Moord.
Een muur van dijken op den achtergrond. Aan den voet dezer dijken de poldersche weiden,
doorsneden met afleidingsgrachten. Een weide
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op den voorgrond en een weg, afgezoomd met popels en wilgen in perspektief versmeltend.
Eerste morgenklaarte.

Eerste tooneel.
JURGEN EN KEES DOORIK.
(Op de baan. Zij stappen bewogen naast elkaar, den pas versnellend).

JURG.

Als we hier maar bleven staan?....
KEES.

Gelijk ge wilt....
JURG
(de weide aanduidend).

Langs hier.... 't is beter dat w'in 't gras rollen....
(Op 't oogenblik dat hij de gracht overspringen wil houdt Kees hem tegen).

KEES.

Eèn woordje nog.... 't laatste.... 't Zou anders kunnen te laat zijn.... bekèn dat men
mij onrechtvaardig behandeld heeft.... en gij, ge bedreigt me met nog mèer
onrechtvaardigheid.... Jurgen Faes, Jurgen ik smeek u
(zijn toon verteedert. Hij grijpt Jurgen's hand).

Wees barmhartig.... Verzaak aan bazin Annemie.... Kom.... Ik druk u de hand.... en
'k noem u m'n vriend.... heb medelijden.... ik zie haar gaarne.... ik zie ze toch zoó
gaarne....
JURG
(een tikje ontroerd, pochend doch met moeite).

Voor wien neem-de me, Keeske?.... 'n vrije jongen heeft maar eèn woord.... m'n eer
staat op 't spel....
(brusker en rooder)....

ten andere, wat zou 't helpen als 'k klink trok....
KEES
(hartverscheurend).
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Goeje God, hij vraagt me wat 't helpen zou.... Maar 't is m'n leven hier op aard, m'n
zaligheid in d'andere wereld.... die ge me teruggeeft....
JURG.

Spijtig genoeg, kameraad.... heb ik den knecht onderkropen, dan toch heb 'k den
vrijer geen loer gedraaid.... want ze zag u niet gaarne.... de plaats was open.... 'k heb
de kans niet laten verloren gaan.... sakkerloot nog.... O! de plaats is ingenomen nu....
en goed nog wel.... Komaan, ernstig gesproken.... ge zoudt gij toch uwen naam op
mijn werk niet willen zetten, zeker, he?....
KEES
(sidderend).

Wat zeg-de, Jurg.... zeg 't nog eens.... 'k heb 't niet verstaan....
JURG.

't Is toch duidelijk.... hed-de gezien kerel, hoe ze me na dát danske wat in 't oor
fezelde.... Wat ze me vertelde?.... niets van u hoor, jongen. Heel simpel dat 'k vader
zal worden....
KEES
(wanhopig).

Ha, neeje.... beste Jurg.... neeje, niet waar?.... Zeg me dat ge snoeft.... zij was te
eerlijk....
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JURG.

Welaan goed.... geloof-de me nog niet? Denk aan de laatste kermis van Putte.... gij
waart ons kwijtgespeeld, Annemie en mij, na dien dans rond Jordeans.... we
verstonden elkaar goed, en we hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om
elkander nog beter te leeren kennen, bij die liefdadige Griet.... wacht wat.... twee
woorden nog en ge zult zien.... Ná, de rekening klopt.... er zijn zeven maand verloopen
sinds Oktober.... Zeven en twee.... is negen.... of de schoolmeester van Stabroeck
heeft me voorgelogen.... Tel liever op uw vingers.... ha, ha, ha....
(De ijdelheid zegeviert op 't medelijden. Hij pochhanst weer, sarkastisch en uitdagend).

KEES
(dol van droefheid en razernij).

Ha, de vuilaards.... de helleveeg.... 't is dus toch waar dat z'u gaarne ziet.... En ik....
ik die bijna spijt had dat 'k durfde.... ik, die voor haar alles zou gedaan hebben....
Komaan....
(woest en vastberaden)

tusschen ons getweeën nu.... ik wring u den nek om....
(zij zijn beiden in de weide gesprongen, zij worden er handgemeen).

JURG.

Zoetekens.... niet te rap.... pak vast....
(Jurg heeft een uitval van Kees afgewend en hem den eersten vuistslag toegebracht.
Wisselvalligheden van den kamp. Kees beproeft zijn tegenstander bij 't lichaam beet te krijgen.
Telkens wordt hij door een stomp teruggedreven).

JURG.

En twee.... en drij....
(Kees gelukt er toch in hem vast te grabbelen in de lenden. Hij tilt hem op en smakt hem in 't
gras).

God.... miljarde.... nonde....
(Verwoede kamp, gehijg, gereutel, gezucht. Jurg heeft zijn mes getrokken maar Kees wringt
hem den pols om en ontwapent hem. Hij houdt hem onder de knie liggen).

KEES
(wreed spottend).
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Wacht, nu krijg-de u rekening, kameraad, 't Ganzenspel is uit.... alle spelen zijn uit,
m'n koninksken.... Minnespelen en al de rest
(Hij zingt):

Ei mij!
De kop van 't gansken is gewis voor mij!
JURG.

Och, Kees.... doe-ge-'t niet.... heb kompassie!....
(Kees wringt hem de keel dicht en heft het mes op. Hij ploft hem verschillende malen 't lemmer
in 't lichaam).

JURG.

Ei-mij.... ei-jei.... eimei....
KEES.

Hier.... en hier.... en dees.... en dat....
(hij doorkerft hem de zij den en dan den hals. Hij zingt):
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Ei-mij:
De kop van 't gansken is gewis voor mij!
(Laatste gereutel van Jurg. Hij sterft).
(Poos. Groote stilte. Kees beschouwt langdurig zijn slachtoffer. Het lichaam beweegt niet).

KEES.

Die groote, open oogen.... is 't de maan, die hij zoo beziet!....
(Hij staat recht, trekt zijn kiel uit en werpt hem op 't gelaat van den doode. Hij reinigt zich en
verdwijnt, wankelend en zingend).
(Een strook hemelrood boven den dijk. Opgaande zon. Hanengekraai).

Zevende tafereel. De Aanhouding.
De groote kamer der Witte Hoeve. Zelfde schermen van het eerste en derde tafereel.

Eerste tooneel.
ANNEMIE
(Bedrijvig.... ongerust).

Hij is nergens te vinden.... zouie nog slapen?.... He.... Hola.... he.... Jurg.... Jurrie....
Opstaan luiaard
(zij schreeuwt en roept van lieverlede harder in de opening der kleine deur rechts, welke met
de stallen in betrekking staat, en langswaar men naar de vliering klimt).

Jurrie.... Jurg.... hij is dronken zeker.... kom, 'k mocht m'r aan verwachten.... 't Werk
zal niet vlotten vandaag....
(Zij gaat buiten. Verondersteld moet worden dat ze tot op de vliering klautert. Zij blijft den
noodigen tijd afwezig, en verschijnt dan opnieuw).

Niemand.... het bed werd zelfs niet aangeroerd
(terwijl zij boven was, is Kees ter sluiks van de koer in de kamer getreden. Hij houdt zich stil,
wanneer Annemie binnenkomt. Deze bemerkt hem niet).

Waar kan-ie geslapen hebben?.... onder 'n tafel in den Eenhoorn?.... of in 'n gracht....
wie weet kon-ie wel op.... ha, wat 'n schoone baas dát worden zal....
(zij zucht)
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toe.... er was niets aan te doen.... 't moest.... zonder dat.... en nochtans.... De andere....
die Kees, m'n knecht, zou 'k daar niet veel gelukkiger mee geweest zijn? Arme
jongen.... Zag-ie d'r ongelukkig uit!.... En dat alles is mijn schuld.... wat zal er nog
al gebeuren?
(Zij keert zich
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naar de schouw en springt met een luiden schreeuw achterwaarts. Kees staat voor haar, de
armen gekruist, blootshoofds, de haren in wanorde, de kleeren verhakkeld en met bloed
besmeurd, afgrijselijk).

ANNEMIE.

Ha!
(zij verbergt haar gelaat).

Tweede tooneel.
(ANNEMIE, KEES).

KEES
(de armen gekruist, vastberaden, fataal).

Ge zult dien polderkerel niet meer terugzien.
ANNEMIE
(laat zich op een bankje glijden. Gerucht buiten. De stem van Jantje beheerscht het geroezemoes.
Kees gaat naar 't venster en blikt buitenwaarts).

JANTJE
(buiten).

Tante.... tante.... waar is ze?.... ha, tante.... onze Jurgen is kapot gemaakt....
ANNEMIE.

Hemel!....
(zij ondervraagt Kees Doorik met den blik).

KEES.

Ja....
(hij knikt).

JANTJE
(roept steeds naderbijkomend en de andere deelen van 't pachthof onderzoekend).
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Ze hebben 'm bij den dijk gevonden, op 't veld van Maes.... tante.... tante....
hoorde-me?.... Ha! waar zit-e toch?.... ze denken dat Kees het gelapt heeft....
KEES
(kopschuddend beamend terwijl Annemie hem als versteend aanschouwt).

Ja.... ja....

Derde tooneel.
(DE VORIGEN, JANTJE).

JANTJE
(binnentredend, van de koer).

De vagebond is dezen nacht niet bij den burgemeester thuis geweest.... ze zoeken
'm.... hij is met Jurg uit de herberg vertrokken.... ha, tante.... wat dingen.... wat
dingen....
(hij heeft Kees nog niet opgemerkt, die zich instinktmatig achter de schouw verborgen heeft.
Maar dadelijk springt Kees voor den snaak).

JANTJE.

O!.... o!....
(hij wil vluchten, maar aan de deur gekomen blijft hij staan, op den drempel).

KEES.

Hewel, waarop wacht-e.... luiszak.... ge moet niet langer zoeken.... hier is Kees
Doorik!....
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JANTJE
(wenkt met stem en gebaar).

He, mannen!.... langs hier.... we hebben 'm.... hee, moord.... moord.... hier is de
bandiet....

Vierde tooneel.
DE VORIGEN, MILLEDJU, SJEL, SUS, DE BURGEMEESTER, SNAKEN, VROUWEN, GANZENRIJDERS.
DAARNA DE VELDWACHTER, DE PASTOOR, TWEE GENDARMEN.

KEES
(woest, niemand durft hem aan. Hij duidt Annemie aan, die weer op 't bankje neergezegen is en 't
gelaat in haar voorschoot verduikt).

Niemand zal ze hebbe.... niemand....
DE VELDWACHTER
(tot den Burgemeester).

Waar moet ik 'm brengen?
DE BURGEMEESTER
(aarzelend).

Naar 't Gemeentehuis.... of neeje, nog niet.... we moeten eerst 't procesverbaal
opstellen, he.... Goeje God.... Goeje God.... wie had dat ooit van dien jongen gedacht....
M'n dochter wordt er zot van.... Sjel.... Sjel.... ga's zien hoe ze 't stelt.... ik betrouw
m'op u om heur te troosten....
SJEL
(af).

Ik loop....
JANTJE
(aangemoedigd door den toeloop der nieuwsgierigen is Kees genaderd en draait rond hem, uitdagend).

Zeg 's vriendje, m'ne lieve krollekop.... dat's proper wat ge daar gelapt hebt, he?....
'k maak u m'n kompliment.... ge zult goed áf zijn.... nu kun-de 'n reisken naar
Antwerpen doen.... eten en slapen op de kosten van 't goevernement....

Groot Nederland. Jaargang 20

KEES
(mijsprijzend, schokschouderend, hem den rug toekeerend).

ANNEMIE
(snikkend).

God.... och God.... och, God.... 't is mijn schuld.....
MILLEDJU
(haar schuddend en kapittelend. Half luid).

Toe.... toe maak daar geen verdriet over.... geen schandaal voor al die menschen....
ze bezien u zoo fel als den moordenaar zelf....
ANNEMIE
(hem wegstootend).

't Kan me niet schelen.... laat me gerust.... dat is uw schuld....
MILLEDJU
(met een gebaar om haar den mond te stoppen).

Zwijgen.... ongelukkige....
JANTJE
(omringd door talrijke snaken wien hij het drama vertelt).

Denkt 's.... als ze Jurg weergevonden hebben lag-ie zoo.... eén been geplooid onder
't andere.... op den rug.... zijn armen lijk een kruis open.... 'n kiel vol bloed op z'n
neus....
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ALLEN
(tierend, de vuisten ballend naar Kees, gereed om hem te lijf te gaan, terwijl de veldwachter en de
Burgemeester hem tegen 't gepeupel beschermen).

Slaat 'm dood!.... slaat 'm dood.... Awoert!....
JANTJE.

De arme Jurg. Hij had wel twintig messteken.... de doktoor is de gaten aan 't tellen....
DE BURGEMEESTER.

Kalmte menschen.... kalmte.... Komen de gendarmen dan niet?....
DE VELDWACHTER.

We konden 'm in afwachting z'n handen vastbinden.... 'n Koord.... wie heeft 'n
koord?....
DE MENIGTE.

Slaat 'm dood!.... slaat 'm dood!....
KEES.

Luistert vrienden.... we hebben eerlijk gevochten, ik zweer 't.... hij zou 't u zelf gezegd
hebben.... hij heeft z'n mes getrokken.... ik heb me verdedigd....
MILLEDJU
(nabij Kees gekomen).

Dat zul-de ginder, aan de Heeren moeten vertellen, jongen....
JANTJE.

Leelijke bastaard.... sinjoor.... stuk Antwerpenaar.... hondsvot.
(De andere snaken roepen insgelijks).

EEN DER SNAKEN.

De Pastoor.... daar is meneer Pastoor....
EEN ANDERE.

En de gendarmen....

Zevende tooneel.
DE VORIGEN. DE PASTOOR. TWEE GENDARMEN.

DE PASTOOR
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(nabij Kees gekomen, terwijl de parochianen hem doorlaten).

MILLEDJU
(spottend).

He, meneer pastoor.... daar hadt ge'u niet aan verwacht, he?.... 't is 'ne schoone, uwe
beschermeling.... die bravehendrik.... 'n model gelijk ge zeidt.
DE PASTOOR
(tot Kees, zonder te antwoorden op 't gezegde van Milledju).

Ongelukkige jongen.... Dat God zich over u ontferme....
KEES.

Vergiffenis.... meneer pastoor.... bid voor mij....
(hij wil knielen doch de pastoor weerhoudt hem).

DE PASTOOR
(een blik vol verwijt op Milledju en Annemie werpend).

Misschien is hij wel de schuldigste niet....
(Hij trekt zich langzaam terug, met een gebaar vol genade voor Kees).

EERSTE GENDARM
(de boeien om de polsen van Kees knellend, die het hoofd buigt, berouwvol, gelaten).

Asjeblief, kameraad!
TWEEDE GENDARM.

En nu naar 't gevang....
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DE VELDWACHTER.

In den kelder van 't gemeentehuis....
DE BURGEMEESTER.

Maar 'k denk aan iets.... onze sekretaris heeft er z'n provizie kolen en patatten in
liggen....
EERSTE GENDARM.

Bah! bah!.... we zullen wel plaats maken....
DE BURGEMEESTER.

Die sekretaris toch.... maar wie zou zoo iets durven denken.... 't Kasjot heeft nog
nooit gediend....
TWEEDE GENDARM.

Toe, vooruit....
DE MENIGTE.

Awoert!.... Hoe!.... Awoert!....
(De gendarmen sleuren Kees mee, die zich nog een laatste maal naar Annemie wendt. Hun
blikken kruisen elkaar. Stilzwijgend tooneel. De menigte begeleidt den gevangene. Op het
tooneel blijven enkel Annemie, Milledju en Jantje, door zijn vader tegengehouden op 't oogenblik
dat hij den stoet volgen wou).

Laatste tooneel.
Naarmate de stoet zich verwijdert, doet Annemie enkele stappen in dezelfde richting. Zij wringt
haar handen. Daar ze buiten wil, weerhouden de Milledju's haar.

ANNEMIE.

De ongelukkige jongen.... de ongelukkige jongen. Ja, alle twee.... Kees en Jurg....
Allebei onschuldig.... maar gij
(zij zinkt op het bankje).

(Milledju en Jantje staan achter haar).

MILLEDJU.

Toe, zusterken.... moed, Milledju.... wat voorbij is, is voorbij!....
ANNEMIE.

Ha, ik heb alles verloren.... de vrucht in m'n schoot was verdoemd....
MILLEDJU.
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God zij geloofd....
ANNEMIE.

Gij hebt uw slag thuisgehaald.... nu, waarom ben ik ook niet dood, gelijk de vader
en 't kind?....
MILLEDJU.

Ta.... ta.... ta.... ge moet niet wanhopen.... Maar waarom woudt ge m'ook niet
gelooven?.... dat zou allemaal niet gebeurd zijn, als ge mij, van den dag, dat ge
weduwe waart, op de Witte Hoeve hadt laten wonen.... Toè.... zusterken.... blijft 'r
geen groote broer over, die van u houdt.... en 'n lieve neef.... bijna 'n zoon?
(Hij duwt Jantje op haar toe. Annemie stoot den snaak met afschuw af, en barst daarna in
snikken los, het gelaat bedekt).

Naar het Fransch van GEORGES EEKHOUD vertaald door FRITS FRANCKEN.
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Gedichten. ‘Van vage vriendschap’
Op dit mijn vredig Kerstmisfeest
Wil 'k dankbaar u gedenken,
Die meer dan eens met uwen geest
Mijn leven zijt ten troost geweest,
Met zachte zielsgeschenken.
Gij vreemde, vage twijfelaar,
Die mij dit fel-doorleefde jaar
Gebracht heeft, en genomen,
Mij deert uw kleine levensmoed,
Die in den diepen middaggloed
Nóg van het licht blijft dróómen.
Mij deert het aarzelend gebaar
Van uw onrustig handenpaar,
Zoo bleek, en blauw-doorweven;
Schier al te schoon en broos van lijn
Om ooit een sterke steun te zijn
In 't moeizaam dadenleven.
En toch, hoezeer gij zelve lijdt
Om eigen weeke willoosheid,
Maar al te vaak beleden,
Mij is uw fijne, hooge geest
Een onvermoede gids geweest
Naar schooner moog'lijkheden.
En aan het einde van dit jaar
Dat ons gevoerd heeft tot elkaar,
Wil ik u stil belijden:
Mijn dankbaarheid voor wat ge bracht,
Mijn deernis met uw kleine kracht, Mijn weemoed om ons scheiden.
WALDIE VAN ECK.
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Doden met verlof.
Roman
(Slot).
Negende hoofdstuk. Utopia.
Trek het je niet zoo an, mijn kind..... 't heeft niets te beteekenen! Waarom
zullen we meelij met de dooden hebben? Met de levenden hebben we 't
niet.... niet eens met ons zelven, mijn lieve kind..... Wat denk je?
(MAXIM GORKY: ‘Nachtasyl’)
Meer en meer waren rust, orde en veiligheid in Sinzheim weergekeerd. Wel kwam
in de Hauptstrasse de glans van vóór den oorlog niet zo spoedig terug, wel was het
als bleven huizen en straten door een stoffig floers dof-overtogen, waartegen wat
gedempt de roezige stem van de grote stad opsloeg, - maar binnen de etalageramen
en de uitlokkende winkels, zag men allengs weer weelderiger uitstalling;
vreemdelingen bleven er glimlachend staan kijken, rekenden de prijzen uit in eigen
munt en genoten van de koesterende stralen der Meizon, die door het prille groen
der stadsbomen been, hun vredige ochtendwandeling langs het gele asfalttrottoir
omgoudelde.
Het trem- en autoverkeer in de woelige hoofdstraten deed weer in de verte denken
aan dat van vóór den oorlog. Bovenal: er hing dit voorjaar een geur van ontspanning,
van verzoening en vredestemming in en om Sinzheim; onderbewust gevoelden allen
die om den brode of voor genoegen de hoofdstraten en de gezellige café-buur en
doortrokken of bevolkten, dat Sinzheim eindelik verlost was uit de greep der
vuilhandige heersers; dat het hemelse gerecht zich over de stad had ontfermd.

Groot Nederland. Jaargang 20

188
O zeker, het lag nog op veler vermagerd gezicht: dat het leven moeilik was, dat de
oorlog zware littekens had geschroeid in de gehele samenleving, dat grote groepen
van burgers onherstelbaar veel hadden verloren door het noodlot van den krijg, door
de misdadige woelingen der revolutie.... Doch de hoop dook weer op, van onder den
triesten domper en waagde rond te kijken in de lente-door-stoofde ruimte; men zag
de oude beproefde grondslagen der maatschappij terug, men dorst weer geloven.
Reeds in de eerste proklamatie van het nieuwe bewind, - een geschrift dat al een
week vóór het wegjagen van de arbeiders-republiek en haar rode leger in het geheim
was gedrukt - had ieder burger van Sinzheim het kunnen lezen: het privaat bezit was
in ere hersteld, het aloude recht op bescherming van persoon en goederen wierp
nieuwe glanzen uit. Eigendom, God en Familie zouden pijlers der nieuwe
staatsregeling vormen. Het was één der beloften die uitblonken tegen het
zwart-wit-rode papier, één der vetst gedrukte zinnen. Een andere zinsnede, eveneens
dik gedrukt, sprak van burgerlike orde, rust, veiligheid, vrije ontplooiing van het
ekonomies en geestelik leven. Hoe moeilik het ook zou vallen een stuk brood te
verdienen, de nijvere bevolking van Sinzheim kon er altans zeker van zijn, dat zij
de vruchten van haar ondernemingsgeest en arbeid zelf kon genieten. Elk zou weten,
voor wie hij den dageliksen strijd om het bestaan voerde. Geen hoog aangeschroefde
direkte belastingen zouden het vrije initiatief hinderen en de gegoede burgers het
land uitjagen; indirekte belastingen, die toch rekening zouden houden met de
draagkracht der bevolking, en hoge invoerrechten, door het buitenland te betalen,
zouden hun plaats innemen.
In de nijverheid nam de omschakeling van de oorlogsproduktie in die voor de
vredesbehoeften de aandacht der intelligentste koppen in beslag. Maar deze en tal
van andere problemen - zoals het gebrekkige transport bij het aanvoeren van
grondstoffen, en de vernieling der machines, indertijd door Schwarz en konsorten
in hun verblinding aangesticht, - waren er om overwonnen te worden. Een eerste
voorwaarde daarvoor was de beschikking over grote, ruime kredieten. Het enige land
dat ruimschoots deze kredieten kon geven, lag aan gene zijde van de oceaan, en het
duurde langen tijd eer dit land daartoe - onder zeer bezwarende voorwaarden - te
bewegen was.
Ondanks al deze serieuze moeilikheden slaagde de Sinzheimer
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groot-industrie reeds binnen enkele maanden erin, de produktie aanmerkelik op te
voeren. Méér, steeds méér goederen werden - dank zij het vrije spel der ekonomiese
krachten - ter beschikking der gemeenschap gesteld. Zonder hinderlike
staatsinmenging gelukte het de krachtige trekpaarden van het jonggebleven
ondernemers-initiatief de voortbrenging te doen stijgen tot op het hoge peil van vóór
den noodlottigen en droeven wapenstilstand van November negentien honderd
achttien. De prestatie der arbeiders was weer in normale banen gekomen, de geest
onder hen was een andere, een betere geworden. Genezen van vele dwalingen, was
het misleide volk gaan begrijpen, dat wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet wegen.
Het hoogst nodige, de meest dringende en intense behoefte was de behoefte aan meer
goederen. Eerst dàn als er meer produkten waren en de hoge produktiviteit meer
volksrijkdom had voortgebracht, konden verstandige mensen gaan spreken over een
rechtvaardiger verdeling dier goederen. Vóór een volk zich in twee vijandige kampen
splitst, om elkander te bestrijden over de verdeling van het maatschappelik inkomen
-, zo beseften allengs velen - moet er allereerst wat te verdelen zijn!
Gelukkig en moedgevend verschijnsel....: Is men zo ver gekomen, dat er inderdaad
een sociaal inkomen te verdelen vàlt, - dan blijkt intussen de mentaliteit der arbeiders
ook weer veel verbeterd. De verbittering van vroeger heeft dan plaats gemaakt voor
logika of kalme berusting; kortom voor een sfeer die geëigend is om gewichtige
zaken met koelen blik onder de ogen te zien. De gedisciplineerde fabrieks- en
mijnarbeid brengt gedisciplineerd denken en voelen mee. De helse wanhoop van
oorlogsnood, gebrek en honger was bovendien reeds stillekens-aan geblust door een
stijging der nominale lonen, die welwillende ondernemers bijtijds en uit eigen
beweging hadden toegestaan. En zo ging het in Sinzheim zo als het zo vaak gaat in
de beschaafde wereld: toen eenmaal de ondernemers vonden dat het uur geslagen
was om - niet met het pistool op de borst, maar in de gewenste, opgeklaarde atmosfeer
- over positie-verbetering van het personeel te onderhandelen,.... bleken ten slotte
zelfs tal van ekonomies zwakkeren overtuigd, dat het tegenwoordige stelsel van
produktie nog zo kwaad niet was; en dat het - altans in zijn grondslagen - niet mocht
worden aangetast. Het gevaar door onbesuisd ingrijpen, de ondernemerswinst en
daarmee het gehele ekonomiese organisme te ontwrichten, was te groot, te ernstig.
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Door heel de wereld joeg na de bezegeling van den wereldvrede een kreet van:
Werken, werken! En: Sparen, sparen! Bekwame professoren in de ekonomie,
vooruitstrevende groot-industriëlen, kundige vakverenigingsleiders en demokratiese
ingenieurs, bankiers en pedagogen, namen dit lichtende woord als een fakkel van
elkander over. Het nooit verwachte geschiedde: Sinzheim was éen der eerste
kultuurgebieden die dit woord had verstaan. De stad, vermaard om haar hoogstaande
industrie en om de kunstschatten harer skulptuur-musea en harer pinakoteek herwon
met glorie den goeden naam in de wereld dien zij in de dagen der misdadige woelingen
bijna had verspeeld.
Sinzheim's produktief vermogen herstelde zich vlugger dan iemand in deze benarde
omstandigheden had durven hopen. Werken en sparen, produceren en afzetten werd
er het devies aller weldenkenden.
Weliswaar maakte het wereldtekort aan goederen reeds na een jaar plaats voor
een te veel...., want de bankiers en industriëlen en pedagogen hadden enkel van
behoefte aan goederen gesproken en niet van koopkrachtige behoefte; en de
vooruitstrevende en patriottiese ekonomen hadden verzuimd op dat kleine verschil
te wijzen. Toen dus in de koopkrachtige behoefte was voorzien, moest de Sinzheimer
zakenwereld wel het voorbeeld volgen, haar door Amerika, Engeland en de overige
Duitse nijverheid gegeven: op beleidvolle wijze werd de produktie weer ingekrompen.
Het kwam alles ietwat onverwacht, het was voor menigeen een teleurstelling. Toch
had ook deze loop der dingen een gunstigen, een zonnigen kant. Hij hielp den
konsumenten den last des levens verlichten, doordat eindelik dit dageliks leven wat
goedkoper werd; en bovenal schoof dit gebeuren voor goed den grendel dicht tegen
de onmatige looneisen die na den oorlog onder de werklieden waren opgedoken. Het
werd ieder duidelik: ook op dit terrein des levens raakte de tijd van de eksessen
voorbij; de arbeider schikte zich weer vanzelf in zijn stand, dank zij de onvermijdelike
evenwichtswetten der maatschappij, die door geen harer groepen straffeloos kunnen
worden overtreden.
Werkloosheid was van dit alles het gevolg: voor Sinzheim zo goed als voor de
overige wereld. Maar dit was helaas niet te omzeilen, wilde men de beloning voor
den handenarbeid weer terugbrengen op normaal en redelik peil. Een wetsontwerp
op de verze-
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kering tegen werkloosheid zou bovendien, als het werd behandeld en aangenomen,
zeer veel doen om de gevolgen van den krizis te verzachten.
Want het grote woord Krizis was uitgesproken, - terecht of ten onrechte. Al spoedig
werd het echter den Sinzheimers duidelik, dat ook dit woord zoals zo vele woorden
een àndere betekenis had gekregen in de vlucht der jaren. Niet meer een dier wilde
maatschappelike katastrofen, waarvan romantiese valse profeten voorspeld hadden
dat zij steeds menigvuldiger, steeds scherper zouden worden. Veeleer was deze krizis
een langzaam-doorziekend proces van jaren, waarvan de zwaarste teisteringen door
kartels, trusts en andere golfbrekende belangengemeenschappen werden opgevangen
en waar de staeg voortschrijdende bankkonsentratie herhaaldelik diengenen onder
de industriëlen en kooplieden onder de armen greep, welke zulk een hulp ten volle
verdienden. Door het te gronde gaan van sommige, tijdens en na den oorlog
lichtvaardig opgerichte handelshuizen, werd in deze krizisjaren de lucht gezuiverd;
het kranke lijf der maatschappij maakte zichzelf weer gezond en menigeen in Sinzheim
werd in die jaren herinnerd aan de woorden van den groten denker die gezegd had:
dat het Verstandige in de wereld steeds geworden, - en het Gewordene verstandig
is.
Het nieuwe staatsbestuur van Sinzheim verstond, ondanks de aanvankelik chaotiese
toestanden, de kunst om deze herboren maatschappij, deze verjongde
arbeidsgemeenschap in de juiste banen te houden. Wel ging het menigen burger aan
het hart, dat koning Theobald VII nog steeds in den vreemde, ver van het land dat
hij liefhad in ballingschap moest zwerven - van de éne mondaine Zwitserse badplaats
naar de andere. Maar wijs politiek beleid liet toch den vorm der gematigde
demokratiese republiek bestaan, om geen aanstoot bij andere kleine bevolkingsgroepen
van Sinzheim te wekken. Bovendien was het koningschap een teder punt voor de
staten, die als overwinnaar uit den wereldoorlog te voorschijn waren getreden. De
overwinnaars waren beducht dat Sinzheim, ja zelfs het gehele grote Rijk, terug kon
vallen in zijn toestand van militairisme en barbarisme, waaruit de oorlog de
Middel-Europese naties had verlost; zij eisten de doorvoering der ontwapening die
de overwonnenen zichzelf bij het vredestraktaat plechtig hadden opgelegd, en zij
versterkten intussen eigen leger en vloot ten einde dien terug-
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val van het Middel-Europese rijk - desnoods met militair geweld - te verhinderen.
De overwinnaars waren in den oorlog gedrongen ter verdediging der hoge beginselen
van recht en menselikheid en van de rechten der kleine beschaafde naties; zij waren
zelfs zó demokraties, dat zij het demokraties zelfbeschikkingsrecht nog eerder en
nog liever toestonden aan kleine, dan aan grote naties. Maar het lag geheel in de lijn
hunner staatkunde geen der twee en twintig verjaagde vorsten, hertogen, graven en
koningen, zo min als de keizer zelf, meer binnen het Rijk te dulden. Zo zag het er
dus niet naar uit, dat Theobald VII spoedig weer de Sinzheimer troon zou bestijgen.
De overwinnaars meenden dat zij de aan het Rijk opgelegde schadevergoedingen
niet zó zwaar hadden gemaakt, of er zou met goeden wil aan voldaan kunnen worden.
Niettemin voelden de burgers in Sinzheim en in alle aangesloten bondsstaten die
kondities als een ondrageliken last op zich drukken. Meer dan een mensenleeftijd zo schatte men in Sinzheim - zou het duren, eer het land weder ekonomies en militair
dezelfde vreedzame plaats in de zon innam, die het vóór 1914, dank zij weerbare
vlijt en gepaste vrijpostigheid, met vliegende vaandels had veroverd. Meer dan een
mensenleeftijd zou het milliarden oorlogsschatting te betalen hebben.... en zelfs het
rooskleurige perspektief binnen afzienbaren tijd met adviserende stem te worden
opgenomen in den volkenbond der vrije naties, was nauweliks in staat dit leed en
deze smaad te verzachten.
Het lot van Sinzheim was nu eenmaal onverbrekelik gekoppeld aan dat van het
grote Rijk; ook Sinzheim had zijn deel van den somberen loden last te torsen. Waarlik:
de buitenlandse staatkundige toestand baarde tans regering en volk meer zorgen dan
de binnenlandse politiek.
Zo goed als alle andere staten had ook Sinzheim zijn parlement herkregen, waarin
alle politieke schakeringen der bevolking naar evenredigheid en billikheid hun aantal
zetels hadden gekregen. Geen tirannie of diktatuur kwam op deze wijze meer tot
uiting; het parlement gaf rechtstreeks de volkswil weer: het parlement was de echo
die na de vox populi der verkiezingen als een vox Dei door Sinzheim weerklonk.
Eerst tans kwam helder aan het licht hoe luttel eigenlik de aanhang der wasechte
ekstremisten in Sinzheim was. Daarentegen vormden de christelike arbeiders een
veel sterker groep in de kamers - want men had als àlle beschaafde
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staten het tweekamerstelsel ingevoerd - dan de stoutste verwachting had durven
voorspellen. Aanvankelik lag de tirannie door de vorige arbeiders-regering
uitgeoefend, den Sinzheimers nog te vers in het geheugen om aan wetten, waarbij
de werklieden bevoorrecht werden te durven denken. Doch na vier, vijf jaren was er
veel vergeven en vergeten - sneller dan menig konservatief van den ouden stempel
wel dacht - en het gelukte de steeds vooruitstrevende regering nieuwe bouwstenen
aan te dragen voor den opbouw der sociale wetgeving in Sinzheim. Een nationaal
kabinet was gevormd waarin aan de verstandige, gematigde sociaal-demokraten en
aan de voormannen der christelike arbeiders elk één ministerszetel was ingeruimd.
Haberlin, de bezonnen vakverenigingsleider, die het twede jaar van den wereldoorlog
minister van munitie van Sinzheim was geweest, had het Arbeidsdepartement op
zich genomen; tans verliet onder zijn energieke leiding het éne sociale wetsontwerp
na het andere zijn departement, waarvan er verschillende na grondige behandeling
door de beide kamers ook werkelik hun zegenrijke werking op het arbeidsleven
uitoefenden.
Sommige voorschriften in die wetten hielden te weinig rekening met de praktijk,
doch dan wist het parlement ze door amendementen te verbeteren; door tal van
overgangs- en uitzonderingsbepalingen voor verschillende seizoenen en gewesten
en bedrijven, gelukte het zulke staatsinmenging voor den partikulieren
ondernemingsgeest wat smakeliker te maken. Het mooie in Haberlin's wetgeving
was, dat hij op deze wijze deugdelik rekening hield met de vrije, onbelemmerde
ontplooiing van handel, industrie en landbouw. Haberlin was zelfs zo vernuftig, de
kosten die deze dure wetten meebrachten door een stelsel van verhoogde invoerrechten
op het buitenland te verhalen. Hij slaagde er in de politiek die het grote Rijk tussen
1880 en 1890 gevoerd had, voor Sinzheim, in moderner vorm, door zijn
mede-regeerders te doen adopteren. Terwijl het loon natuurlik bleef en natuurlik
blijven moest: een kwestie van vraag-en-aanbod, gaf men aan den enen kant aan de
arbeidersklasse door de nieuwe beschermings- en verzekeringswetten wat haar
toekwam, - aan de andere zijde hield men zijn kruit droog tegen mogelike misdadige
woelingen. Allerwegen werden met regeringssteun witte garden opgericht, die orde
en veiligheid in de Sinzheimer demokratie zouden beschermen, waar dat nodig bleek.
Een tijdlang scheen het, alsof de overwinnaars, de staten met
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wie men pas vrede had gesloten, ook deze bewapende organisaties niet zouden dulden,
bevreesd als zij waren, dat de Sinzheimer adel met deze burgerwachten als steunpunt,
een royalistiese beweging ten gunste van Theobald op touw zou zetten, en niet
begrijpend dat deze witte garden een bolwerk voor geheel Europa waren tegen
overrompelingen van de oostzijde. Maar het ministerie van buitenlandse zaken legde
geruststellende verklaringen af, liet daarbij tevens fier de tanden zien opdat de vijand
vooral niet zou wanen dat hij zich maar met alles wat hij verkoos kon bemoeien, en
ontbond ten overvloede enige kleine witte garden in de provincie; welke dan terstond
onder anderen naam weer werden opgericht.
Een algemene, een nationale tevredenheid had op deze wijze de plaats ingenomen
van burgeroorlog en broedertwist. De onmeedogendheid, de kortzichtigheid, de wrake
der buitenlandse vroegere vijanden, die maar niet inzien wilden, welk een radikale,
geestelike ommekeer er in het voormalige keizerrijk had plaats gevonden, drukten
weliswaar als een domper op Sinzheim en op het gehele grote Rijk; maar zo ver als
het door de overwinnaars gespannen prikkeldraad bewegingsvrijheid toeliet, kon
men zich ten minste vrij bewegen. Daarbinnen, binnen den draad, had Sinzheim, met
het schrikbeeld van het zwarte-handenbewind nog in het hart, eindelik zijn huis op
orde gebracht.
De nationale regering deed alles om een ordeliken gang van zaken in stad en land
te herstellen. Wat zij stellig beloofde en voorspiegelde, trachtte zij binnen de perken
der praktijk en nadat haar enige malen aan de belofte was herinnerd, ook inderdaad
door te voeren; en dit zonder aanzien des persoons.
Om een geleidelike demokratiese evolutie te waarborgen, was men de eerste
maanden na het diktatuur-tijdperk genoodzaakt geweest een aantal extremisten en
oproerlingen in hechtenis te nemen. De voornaamste aanstichters en medewerkers
van het régime-Rantzau-Forster-Schwarz waren, voor zo ver niet voortvluchtig,
gearresteerd en achter slot en grendel gebracht. Toen dit voor de veiligheid van den
herboren staat niet afdoende bleek, was men er noodgedrongen toe overgegaan alle
vakvereenigingen te ontbinden en de leden van die vakverenigingen, welke in het
geheim toch waren blijven bestaan, eveneens in verzekerde bewaring te nemen. Hun
aantal beliep verscheiden duizenden. Het was ieder duidelik, dat al diegenen die op
deze wijze het bevel tot ontbinding hunner ver-
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eniging heimelik hadden tegengewerkt, het een of ander tegen het bestaande wettige
gezag in het schild voerden. In grote koncentratiekampen, ver buiten de stad, had
men deze verdachte arbeiders gehuisvest. Hun zaak zou spoedig door de rechtbank
worden behandeld, maar daar Sinzheim in staat van beleg was verklaard en de regering
deze uitzonderingstoestand voorlopig niet dacht op te heffen, was een geregelde
procedure feitelik niet nodig. Meer en meer won dan ook de mening veld, dat het
eenvoudiger, doortastender en in het belang der gehele Sinzheimer gemeenschap
ook gewenster was, hier korte metten te maken. Uit de pers bleek duidelik dat
Sinzheim het er vrijwel over eens was: hoe eerder er schoon schip was gemaakt, hoe
beter het voor alle betrokkenen zou zijn. De ‘Post’ had dan ook het denkbeeld van
een buitengewone rechtbank opgeworpen, waarin - in overeenstemming met de
nieuwere demokratiese ideëen op het terrein van de rechtspraak - ook leken zitting
zouden hebben. Zulk een buitengewone rechtbank kon zich dan geheel en al wijden
aan deze speciale zaak der verboden verenigingen, en zou bovendien gelegenheid
hebben vast te stellen, in hoeverre deze roerige en ongure elementen bij de misdaden
der vorige regering betrokken waren. De toch reeds zware taak van den gewonen
strafrechter zou daardoor belangrijk worden verlicht.
De voorslag van de Sinzheimer Post - aan den stijl van het bewuste hoofdartikel
hadden kenners den scherpzinnigen en hoogstaanden jurist Dr. Mörike herkend vond ruimen bijval. Na een week van rijp beraad maakte de Minister van Justitie het
idee van zijn neef Mörike tot het zijne, verbeterde het op sommige punten en stelde
bij ministeriëel besluit een dergelijke buitengewone rechtbank in.
Het resultaat overtrof de stoutste verwachtingen. De rechtbank met Dr. Mörike
als president, werkte met een voortvarendheid zo als Sinzheim nog nimmer had
aanschouwd. De vonnissen volgden snel en afdoende elkander op. Er waren dagen
dat deze raad twaalf doodstraffen had uitgesproken en aan nog twee dozijn andere
oproerkraaiers gevangenisstraffen van tien tot twintig jaar had opgelegd. Een schrik,
een rilling voer door de gelederen der arbeiders bij het vernemen dezer zware
vonnissen. Velen hunner namen met angst en beven des avends hun dagblad op,
wetend dat zij bij de gevonnisten de namen, zo al niet van ware vrienden, dan toch
van verwanten zouden aantreffen. En nog aldoor hadden talrijke arrestaties van
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nieuwe verdachten plaats, die dikwerf in het holst van den nacht uit het bed werden
opgelicht, om naar de zo gevreesde konsentratiekampen te worden vervoerd. Met
voldoening wees de ‘Post’ er enkele maanden later op, dat tans eindelik in Sinzheim
gerechtigheid zegevierde.
De arbeiders-vakverenigingen in andere landen, niet beseffend aan welke gevaren
Sinzheim nog zo pas was ontsnapt, maakten zich belachelik door protesten, door een
ijdele bedreiging met boykot en door heethoofdige artikelen in Engelse, Italiaanse
en Skandinaviese bladen. Doch het was beneden de waardigheid van Sinzheim zich
aan dat oordeel iets te laten gelegen liggen. Het nationale Sinzheimer rechtsbesef
voelde zich door deze vonnissen bevredigd. Zelfs vele arbeidersafgevaardigden, o.a.
bij de weldenkende, christelike politieke groepen, moesten ten slotte erkennen, dat
de hoge waarde der geestelike goederen welke op het spel stonden, een minder
gestrengelike optreden der rechters niet zou gedogen. Geen verdachtmakingen konden
Dr. Mörike en zijn mederechters afvoeren van den weg die hun de ware dacht. Deze
rechters vreesden God, - en anders niemand ter wereld.
Van de eigenlike raddraaiers der voormalige radenregering kreeg het nieuwe bewind
er slechts enigen in handen. Velen waren gevlucht naar het buitenland, anderen
hielden zich binnen Sinzheim schuil. Maar naar die laatsten werd door de politie
dag-in dag-uit ijverig gezocht. Het was reeds gelukt op Meierhofer de hand te leggen,
iemand van wien bekend was, dat hij met de bende van Rantzau in relatie had gestaan.
Van de Witte Garde maakten warm nationaal-voelende studenten deel uit, die
Meierhofer meermalen het universiteitsgebouw hadden zien binnenstappen, toen
daar nog op de eigenaardige, propagandistiese, onwetenschappelike manier
zogenaamde kolleges werden gegeven. Sommigen hunner konden zelfs nog
bezwarender getuigenis tegen hem afleggen, of kenden weer anderen die hopelik
daartoe in staat zouden zijn.
Met Barthold Schwarz en zijn vriendin Thea Schumacher, wien het geen van
beiden gelukt was de grens te bereiken, had de rechtbank zich maar enkele dagen
bezig gehouden. Het bewijsmateriaal tegen deze aanstichters hoopte zich geweldig
op; er was geen enkele verzachtende omstandigheid, - integendeel: het bleek telkens
duideliker hoe in de laatste maanden vóór de nationale bevrijding van
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Sinzheim, tal van jonge mannen en vrouwen juist door hen waren overgehaald zich
schuldig te maken aan gruwelike terroristiese wandaden. Hun brutale bravour-houding
tegenover de rechters die zij van begin af aan hun beulen scholden, deed de rest: het
doodvonnis werd over hen uitgesproken. Ook zij zaten gevangen in het grote
konsentratiekamp, een uur gaans van de stad gelegen.
Doch nog vóór de uitspraak gevallen was, waren zij in den laten avend met nog
zes andere hunner lotgenoten door een wraakzuchtig onderofficier en een troepje
dronken soldaten buiten het kamp gevoerd, om daar in de eenzame nachtelike heide
van Sinzheim - de avondgloed der stad nog aan het hemelverschiet - te graven hun
eigen graf. De militairen hadden spaden meegenomen en elk hunner er een in de
handen gedrukt. Het duurde vijf uren, vijf nachtelike, roerloze uren eer het graf voor
allen was gedolven. De gevangenen werden, met kettingen geboeid in de kuilen
gegooid en nadat de onderofficier tot elk hunner had gesmaald dat ze nu waarachtig
‘niets dan hun ketenen meer te verliezen’ hadden, gaf hij den soldaten bevel de kuilen
dicht te gooien.
In een beschaafde demokratiese staat als Sinzheim vonden zulke eksessen natuurlik
nergens verdediging. Zowel de onderofficier als zijn helpers werden door hun kolonel
disciplinair gestraft. Doch een natuurliken weerslag vormden zij op het leed en de
uitplundering die Rantzau en zijn medeplichtigen over de arme stad hadden gebracht.
Onder de overige veroordeelden waren weinig namen die het grote publiek kende.
Alleen de Zwitser Heinrich Marti en mevrouw Gertrud Faucherre trokken de aandacht.
Ja, in de uitgaande kringen vormden zich zelfs twee groepen: een meer ouderwetse,
steile kliek die vóór het recht en tegen alle slapheid was; en een meer moderne en
verlichte groep, waarvan een beroemde filmartiste als Ilona Paravicini het meest
roerige en aantrekkelike element vormde. De laatste kliek wilde in het geval
Faucherre-Marti genade voor recht laten gelden. Het ging om twee kultuurmensen
die door hun edele heethoofdigheid - zoals de journalist Arpad Cassirer het had
genoemd - in het kamp der vuile-handen-regering waren verdoold. De Paravicini-kliek
vond het ergerlik dat verfijnde konservatieve geesten als Mörike, in staat zouden zijn
een Faucherre en Heinrich Marti over één kam te scheren met een Schwarz, een
Schumacher,
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een Meierhofer en al die andere ongure plebejers. De Paravicinikliek maakte zich
bepaald warm over het geval. Aan den anderen kant ook weer niet zó warm, dat zij
van revolutionaire simpatiëen mocht worden verdacht. Het gerucht waarde rond, dat
Marti aan de jonge gravin Steffisburg uit de gevangenis had geschreven, dat hij van
haar hulp en van die harer mede-Paravicinisten niet gediend was; maar dit vond niet
algemeen geloof.
Groot was echter de teleurstelling toen op de openbare terechtzitting bleek, dat
zowel Faucherre als Heinrich Marti, dezelfde onverstandige en trotse houding
tegenover hun rechters aannamen als Barthold Schwarz en Thea Schumacher.
Natuurlik was er enig onderscheid; aan schelden en schimpen gingen Gertrud
Faucherre en Marti zich niet te buiten. Maar dat betrof den vorm van hun verdediging,
niet den inhoud. Bezwarend vonden de rechters vooral een brief van Faucherre aan
Marti dien men in zijn cel had ontdekt en waarin de zin: ‘Natuurlik bent u schuldig’
voorkwam. De keus liep tussen een zware vrijheidsstraf of den doodstraf. Er was
enige aarzeling bij die keus. Onder de rechters waren er, die met verlangen uitzagen
naar enkele woorden van berouw van de beklaagden. Doch aan het slot zijner
verdediging sprak Marti:
‘Mijn laatste ademtocht, iedere droppel bloed in mijn lichaam wil: Strijd en nog
eens strijd. Strijd tegen het meest onterende stelsel dat ik ken. Strijd tegen allen die
rechtstreeks of middellik dit onheilig organisme blijven voeden.’
Met den dood voor ogen had hij dit gezegd, Heinrich Marti.
En Gertrud Faucherre had aan het slot van haar in stille ontroering aangehoorde
verdedigingsrede zijn woorden herhaald, tot de hare gemaakt.
In de artistieke salons bracht Ilona Paravicini die geen rechtszitting oversloeg, de
woorden over welke zij had gehoord, en haar te grote film-ogen glansden daarbij
met een onheilspellenden glans. De meest geestdriftige artiesten en intellektuelen
van de groep keken elkaar in verstandhouding aan of mompelden woorden van
bewondering. Doch de meer gematigde Paravacinisten stonden verslagen en zuchtten
en steunden dat het toch zó verkeerd, zó onverstandig van hun beide helden was....
't Was ellendig: Er was nu
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niets, letterlik niets meer voor de twee beklaagden te doen. Zij hadden de eigen ruiten
ingegooid, - er was geen redding meer mogelik.
De loop van het gebeuren gaf hun gelijk: met drie tegen twee stemmen - die van
den superieuren scherpen jurist-president Mörike had den doorslag gegeven - werd
over Gertrud Faucherre en Heinrich Marti het doodvonnis uitgesproken. Geen vier
en twintig uur later stonden zij grauw-bleek wachtend, met saamgeknepen lippen
tegen de hoge muur der gevangenis, waar zij de kogel zouden ontvangen. Maar zij,
Gertrud, had reeds het bewustzijn verloren, nog vóór het kommando Vuur! door de
grimmig-getraliede binnenmuren werd opgevangen en weerkaatst.
Het was heel vroeg in den morgen, een killen, klammen nevel verdichtte zich
tussen de lange wanden van de binnenplaats. Er waren geen mensen tot de exekutie
toegelaten.
Na een half jaar reeds waren de laatste sporen van het Rantzau-régime uitgewist. De
hoofdstraten der oude stad misten wel de fleur van vóór 1914. Maar dat was de schuld
van den oorlog en van den onmeedogenden vreemden overheerser. Dat wist ieder.
En men schikte zich er in en paaide elkander met de schrale troost, dat ook het
boulevardleven in Parijs niet meer zó tierig was als vóór den oorlog.
Doch al had Sinzheim niet de lach herwonnen, - de glimlach wàs er, de verademing,
de gewaarwording eindelik weer onder ons mensen, te zijn. Al wat in het uiterlik
aspekt der stad nog aan de Rantzau-Schwarz-diktatuur herinnerde, was ijverig
verbannen. Ook de futuristiese en zonderling gehakte monumenten voor grote
propagandistiese voorgangers die Alex Sturm op enkele pleinen had laten zetten,
waren verwijderd en hadden voor vriendelike grasgroene, platte perkjes plaats
gemaakt, waarin een enkel rood begoniatje wel aardig deed. Kurisiotetitshalve werden
die futurustiese beelden later - veel later - opgesteld in een donkere hoek van de
Pinakoteek; want er waren kunstenaars die aan deze vreemde kronkelmassa's ten
slotte toch niet àlle artistieke waarde wilden ontzeggen.
Het artistiek en geestelik en gezellig leven werd in het nieuwe Sinzheim geensins
verwaarloosd. Hoe zeer de aandacht ook in beslag genomen werd door het materiële:
het weder opgang brengen der produktie en andere ekonomiese vraagstukken, - het
herstellen der inwendige orde, rust en veiligheid en verdere politieke moeilik-
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heden, - toch bleef de regering een open oog houden voor de belangen van den Geest.
Zij huldigde het gezonde beginsel dat er van de kunst geen verkondiging van
bepaalde denkbeelden behoeft uit te gaan, maar dat de kunst vóór alles moet opheffen.
Zij was, ondanks de materiële nood der tijden, niet karig met geldelike
ondersteuningen voor ware, hoge toneelkunst. Als deze aan estetiese eisen voldeed,
alles weerde wat aan het skabreuze grensde of ondermijnend was voor het wettig
gezag, kon men er zeker van zijn dat Sonnenfels, de nieuwe Minister van Schone
Kunsten, haar een warm hart toedroeg. Ook de jongere letterkunde, de bouwkunst
en de toonkunst werden door stipendia en subsidies gesteund, voor zover de berooide
toestand van 's lands financiën dit toeliet; bovendien waren er nog de door den
dynamietfabrikant Bleibtreu ingestelde jaarlikse prijzen voor het fraaiste literaire
werk en voor het boek dat het meeste bijdroeg tot de verbreiding der
Volkenbond-gedachte.
Een merkwaardige herleving viel ook op religieus gebied waar te nemen. Streng
gelovige protestante predikanten deinsden er niet langer voor terug ook den Koran
en andere heidense boeken van den kansel te citeren. Ook de rechtzinnigen voelden
sterker en sterker de kracht die uitging van het Oosterse resignatie-voorbeeld en van
de poëzie rondom de oude wereldzee. De modern-verlichte kerk ging op dien weg
nog verder en sloot zelfs een bondgenootschap met de geesteswetenschappelik
georiënteerde antroposofie; soms ook met de antroposofies georiënteerde
geesteswetenschap. De Roomse geestelikheid toonde zich bizonder ijverig en
geestdriftig op ander terrein: allerwege, zowel in de stadswijken van Sinzheim als
in de omliggende dorpen, richtte zij leeszalen en ontwikkelingsklubs op, inrichtingen
waar ook de verstandigen onder de sociaal-demokraten gretig gebruik van maakten;
want hun vakverenigingen waren ontbonden en de regering kon het houden van hun
kursussen voorlopig niet toestaan.
Langzaam-aan kon ook de drukpersvrijheid in ere worden hersteld. Tot veler
verwondering was Lilienfeld een der eersten die toestemming van de regering kreeg
als redakteur van een vrij dagblad op te treden. Het gerucht ging, dat het dezen
handigen journalist gelukt was bij der regering aannemelik te maken, dat hij slechts
noodgedrongen, door de omstandigheden overmand, in dienst had gestaan van Aloys
Rantzau. Sommigen vonden het een raadsel,

Groot Nederland. Jaargang 20

201
dat deze man, stellig een der bekendste handlangers van het Rantzau-régime, niet
voor den kadi werd gesleept. Anderen fluisterden dat hij de hoge bescherming van
Bleibtreu genoot en van Hugo Simmel, den groot-industrieel en beurskoning die
bezig was invloedrijke dagbladen in het Rijk op te kopen.
Hoe dit zij: Lilienfeld drukte zich in zijn nieuwe dagblad heel wat gematigder en
behoorliker uit dan vroeger. Hij had zijn geestigheid en zijn puntigheid van stijl
behouden, doch die goede journalistieke eigenschappen stonden niet langer in dienst
van onwaardige, ja misdadige utopieën. Ook in zijn uiterlik spiegelde zich deze
ommekeer af. De flets-zwemmende ogen hadden een rustiger glans gekregen die
zich weerspiegelde in het gouden montuur van de lorgnet; het vlossige, blonde haar
was zorgvuldiger om den schedel geschikt.
Ook uit het feit dat ‘Sinzheimer Post’ en andere dagbladen hun kollega Lilienfeld
niet bestookten, hem zo zelden wezen op zijn oude rode plunje, bleek al dat degenen,
die hier de machtige schim van den alle kranten beheersenden Simmel ontwaarden,
den sleutel van het raadsel hadden gevonden. De ‘Post’ had bij de grote militaire
débacle in 1918 en de daarop gevolgde eerste Sinzheimer omwenteling haar kopspreuk
‘Voor God, Koning en Vaderland’ vervangen door: ‘God met ons’. Dat opschrift
prijkte boven aan de krant, zelfs in de dagen der radenregering. Toen deze ten val
werd gebracht, was het blad aanvankelik in hetzelfde gewaad blijven verschijnen.
Maar nog geen jaar daarna was de vrijheid van drukpers alweer zó ver doorgevoerd,
dat de ‘Sinzheimer Post’ met Pasen voor 't eerst weer uitkwam onder de oude
zinspreuk uit de dagen van koning Theobald VII: ‘Voor God, Koning en Vaderland.’
Zelfs deze, de meest behoudzuchtige groep van het arme, simpatieke Sinzheimer
volk had dus door alle stormen der laatste jaren heen weliswaar veel geleerd, maar
toch ook niets vergeten.
De zonderlinge onderwijs-experimenten van Rantzau en Alex Sturm werden
eveneens ten dode opgeschreven. Al zette men natuurlik den wijzer van den tijd niet
zó ver terug, dat men het koningschap op den voorgrond schoof, toch mochten de
portretten van den keizer en van koning Theobald in de schoollokalen blijven hangen.
Het onderwijs voedde als te voren op tot christelike en maatschappelike deugden en
hield weder, evenals voorheen, rekening met het gezinsmilieu waaruit het kind was
voortgekomen;
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de standenschool bracht de kinderen weer onder maatschappelik gelijken, onder hun
soortgenoten. Toch werden nieuwere onderwijsmetodes wel degelik van
regeringswege bestudeerd en het goede eruit overgenomen. Zo streefde men naar
meer vrijheid in den omgang van onderwijzer en kind, doch men waakte er
nauwlettend voor dat die vrijheid nooit in bandeloosheid zoude ontaarden.
Zo herstelde zich langzaam maar zeker het maatschappelik en staatkundig leven in
Sinzheim. Het kranke organisme had ernstige schokken doorstaan: eerst de oorlog
die het Rijk was opgedrongen, later de nog afschuweliker en misdadiger broederkrijg
binnen Sinzheims muren zelf. Maar Sinzheim was een genezende: een die aansterkte
en hoopte en bad; het moede lichaam zette zich in beweging en toen eindelik, zeven
jaren na den wapenstilstand, de overmachtige vijand had ingezien, dat hij door zó
verder te gaan de kip met de gouden eieren slachtte, en de vredestraktaten voor het
Rijk werden verbeterd en verzacht, was dit ook voor Sinzheim een aansporing tot
breder vlucht.
Er kwam nu uitzicht op nog betere dagen; op rijker en rijper tijd. Zo al niet voor
dit geslacht, dan toch voor het volgende; voor kinderen en kleinkinderen. En in dat
bewustzijn gingen de Sinzheimer groot-handelaars en kleinhandelaars, de
industriëlen-ondernemers, de direkteuren en kommissarissen voort, in het zweet huns
aanschijns hun netto winst te verdienen, en hun rente te kweken van het belegd
reservefonds.
Voor vrouw en kroost. Weinig voor het heden, maar vol hoop op de toekomst.
Een jaar later werd het Rijk in de Volkenbond opgenomen. Nog in hetzelfde jaar
1926 keerde Theobald VII naar Sinzheim terug, onder belofte van een wijze
konstitutie-herziening en gematigde uitbreiding der sociale wetgeving.
Op den verjaardag van de val van Rantzau's diktator-bewind hield de koning zijn
triomfanteliken intocht binnen de muren van zijne oude stad Sinzheim, waar langs
de gevels en boven de daken slinkslankten de wimpels en kronkelden in de ietwat
schrale wind: de nationale vlaggen.
ED. COENRAADS.
EINDE.
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Duizend en een indrukken. (Vervolg).
V. ‘Nonkelken.’
Gisteren heb ik met heel veel spijt vernomen dat ‘Nonkelken’ verleden week gestorven
was....
'n Type, dat ‘Nonkelken’!
Hij was groot, dik en zwaar, met bolle, uitpuilende oogen en leefde om te eten en
te drinken. Dat was voor hem het doel des levens; al het andere bestond niet. En toch
was hij laag noch gemeen. Er was goedheid en wijsheid in hem en een soort nuchter,
gezond verstand, dat ons altijd innig geboeid heeft.
Het was een zonderling geval: Niemand ter wereld had dieper minachting voor
kunstenaars en kunst dan ‘Nonkelken’ en toch voelde hij zich tot ons aangetrokken;
en wij, van onzen kant, die hem hadden moeten verafschuwen, hielden bepaald van
hem en waren telkens blijde wanneer hij ons kwam verrassen.
Dat was om zijn groote oprechtheid, om zijn totaal gemis aan elk soort aanstellerij
of snobisme. Hij had het diepste medelijden met ons omdat wij ons leven verprutsten,
de een met schilderijen maken, de ander met romans te schrijven, een derde met
lawaai te maken. (met lawaai-maken bedoelde ‘Nonkelken’ muziek-componeeren).
Ik herinner mij, dat mijn vriend de schilder hem eens bracht in zijn atelier vóór
een van zijn allermooiste, pas voltooide schilderijen. ‘Nonkelken’ keek naar het
produkt, schudde zijn hoofd, vroeg eindelijk aan den schilder:
- Hoevele kost da nou eigenlijk?
- Vijf duuzen frann! zei de schilder.
‘Nonkelken’ wipte letterlijk van ontsteltenis op.
- Joa moar, hoevele dat 't ou kost van lijwoad en virwe? meende ‘Nonkelken.’
De schilder zei het hem.
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- En ge vroagt doar vijf duuzen frann veuren! gilde ‘Nonkelken’.
De schilder knikte lachend van ja.
- En doar zal ne zot gevonden worden op de weireld die dat doarveuren betoalt!
schreeuwde ‘Nonkelken’.
De schilder deelde hem mede dat die zot alvast gevonden was, aangezien het
schilderij reeds voor dien prijs verkocht was.
‘Nonkelken’ keerde zich om en sloeg zijn dikke armen ten hemel, alsof hij ging
vluchten.
- Die zal toch wel te Brugge in 't zothuis eindigen! meende ‘Nonkelken’.
Om mij had hij doorgaans de grootste pret. Ik was nog al eenige jaren jonger dan de
schilder en hij durfde mij heel wat meer te zeggen dan aan hem.
- Schrijft-e nog altijd boeken? klonk het spottend, zoodra hij mij zag.
- Nog altijd, Nonkelken?
- En nog altijd van die dijngen die nie gebeurd 'n zijn; azeu van die zottigheden
die g'uit ouë kop hoalt?
- Nog àltijd, Nonkelken!
- En wa zegt ou pepà doarvan?
- Haaa.... hij 'n es doar geene greute liefhebber van, Nonkelken.
- Da 'k ik ouë pepà woare, zei toen Nonkelken, 'k sloeg ou simpellijk de kop af.
Ge zoedt precies hen da ge verdient.
Eens hebben wij ‘Nonkelken’ te dineeren gevraagd. We wilden hem graag zien
eten en drinken; we stelden ons daar wonderen van voor. Het viel ons erg mee, of,
beter gezegd, erg tegen. Hij at en dronk volstrekt niet schrokkig en overdadig; hij at
en hij dronk goed, meer niet. Telkens als we wat te veel op zijn bord wilden leggen,
of zijn glazen al te mild volschenken, hield hij ons bescheiden tegen met gebaar en
woord:
- Nie,.... merci.... niet te vele.... niet te vele.
Aan tafel zat met ons een neef van den componist, een vrijgezel, niet meer zoo
jong, maar heel rijk en zeer gierig: een kerel die van zijn fortuin en van het leven
niet durfde profiteeren. Nonkelken hoorde ons ietwat plagerig daarover praten en
vroeg op den man af aan den neef:
- Es 't woar dat-e gij zeu rijke zijt?
- 't Schikt nog al, antwoordde de neef zelfvoldaan.
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- En da ge nie getreiwd 'n zijt? voer Nonkelken voort.
- Nie; nie getreiwd.
- En da ge mee gienen automobiel 'n rijdt?
- Nie, zulle, Nonkelken!
- En da g' euk gien lief 'n het?
- Joa moar, Nonkelken....
- En da ge nie alle doagen champagne en bourgogne 'n drijnkt? En da ge gien
sigaren 'n reukt van vijf frank 't stik?
Wij schaterden om het ontdaan gezicht van den neef die, eerst geheel
verbauwereerd, van lieverlede boos begon te worden. Maar Nonkelken,
onmeedoogend en ongestoord:
- Goa zeere noar huis, mijne vriend, zeu zeere of da ge leupen keunt. Hoalt ou
portefoelde uit ouën coffre-fort; goat er mee bij den iesten automobiel-marchand den
besten; keupt er ou de scheunsten automobiel die g'er vindt stoan; rijdt er mee om 't
scheunste meiske da ge tegenkomt; goat er mee noar de restaurant en eet er oesters
en foie-gras mee en drijnkt champagne tot da ge mallekoar nie mier 'n ziet zitten.
Moar hoast ou.... hoast ou.... ge zijt al 'n end in de vijftig; ge'n het giene menuut meer
te verliezen.
Nonkelken was op zijn manier een filosoof; een soort van stoïcijn. Hij geloofde maar
aan heel weinig dingen; hij moest de dingen zien en voelen vóór hij eraan geloofde.
Hij woonde even buiten 't dorp, langs den landweg, in een aardig huisje, dat uitzicht
had op 't wijde veld, met als achtergrond de mooie, oude kerk en 't imposant kasteel.
Eens zag ik hem daar staan vóór zijn hek, heel alleen, met de handen gevouwen
op zijn dik buikje, als in mijmering. Hij stond roerloos en keek in 't verschiet naar
de kerk en 't kasteel. Hij bleef daar een wijle, in bespiegeling verdiept. Toen zag ik
hem langzaam het hoofd schudden en zijn hek weer binnen gaan.
- Nonkelken! riep ik hem van verre toe.
Hij had mij niet zien komen, keek verrast op, glimlachte.
- Nonkelken, waarop stond-e doar te studeeren, dan? vroeg ik.
- 'K stonde te peizen, zei Nonkelken, dat ze zij nie mier van den boel 'n weten of
we wij.
- Wie dàtte, Nonkelken?
- Doar, de groave van 't kastiel en de pàster in zijn kirke.
- Van welk nen boel mient-e, Nonkelken?
- Ha.... van den boel.... van 't leven en al dat er aan vaste zit.
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- Zoe-je doar nie ne kier nen boek over schrijven, Nonkelken?
- Wilt-e zwijgen, joa g'? Moe 'k ou de kop afsloan?
Nu is ‘Nonkelken’ dood; en het spijt ons allen dat hij dood is en ik weet met zekerheid
dat wij allen op zijn begrafenis zouden geweest zijn, als we 't bijtijds geweten hadden.
Sinds jaren zagen wij ‘Nonkelken’ eigenlijk niet meer. Hij was heel oud en suf
geworden. Wij hadden er niet veel meer aan om naar hem toe te gaan. Wij maakten
wel dikwijls plannen om hem nog eens op te zoeken, maar 't kwam er toch nooit
meer van.
Nu dat het er niet meer kàn van komen, zal het ons toch altijd blijven spijten dat
we 't niet gedaan hebben.

VI. De wilde konijntjes.
Zij komen elken ochtend en elken avond, in steeds grooter getal, op den Molenheuvel
grazen en spelen; en, als ze wisten hoe ze mij daar pleizier mee doen, zouden ze nog
veel meer en veel talrijker komen.
Ze zijn daar, zoodra als ik ze zien kan; dat is: bij 't eerste ochtendgloren.
De pareldauw bedekt het korte gras en de ronde blaadjes van de wilde klaver; en
de opgaande zon spiegelt er zich zilverwazig in weer. De lucht is van een stilte, en
van een reinheid, en van een frischheid, en van een lentegeurende mildheid en
zoetheid, waarvoor geen woorden bestaan. Het is als iets dat elken morgen, nieuw
en frisch uit een onuitputtelijke bron van heerlijkheid geschapen wordt. De vogels,
alle mogelijke vogels zingen door elkaar hun liedje in die wijde en pure weelde, en
de wilde konijntjes grazen, drinken den dauw en eten het sappige groen, tot ze
verzadigd zijn.
Dan gaan ze spelen....
Op een klein zandpleintje boven op den heuvel hebben zij hun speelplaats. Van
uit mijn open raam zie ik ze wippen en springen, bliksemsnel zigzagend over 't kleine
pleintje, soms zwemmend door de lucht als 't ware en dan weer kabalistische teekens
makend met hun pootjes door het zand, als schreven zij hun naam.
Eensklaps, onraad....! Het dorpskerkje staat daar vlak onder den heuvel en op het
spitse torentje, dat even boven de heesters uitpunt, klept het klokje voor de vroegmis.
Al de wilde konijntjes hebben
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even de ooren gespitst en zitten op hun achterste in 't gras, de voorpootjes hangend.
Zij wachten, roerloos kijkend met hun strakke oogen. Moeten ze reeds vluchten?
Mogen ze nog even blijven? Is de groote vijand, - de Mensch - reeds op het pad?....
Het dorpje ontwaakt, deuren gaan open, stemmen weergalmen. Straks komt er
misschien een der vijanden den heuvel op. Nog even grazen. De pootjes vallen neer,
de snoetjes duiken weg in 't gras. Maar 't is toch dàt niet meer; 't wordt nu zoo helder
licht; er komt een vage onrust; het spelen vlot niet meer en 't grazen is gedaan; zij
loopen nog eens hier en daar, als 't ware doelloos, door elkaar; en plotseling zijn ze
weg, het een na 't ander, hun vlugge, witte staartjes naar mij toegekeerd. Zij schieten
weg onder de struiken, verdwijnen in hun onderaardsche holen en 't is opeens, terwijl
er alom leven komt in dorp en veld, of al de wilde konijntjes dood zijn, of er nooit,
daar, op den Molenheuvel, zoo heel dicht bij het kerkje en het dorpje, wilde konijntjes
hebben bestaan.
***
Dat duurt zoo tot den avond. Hoogst zelden is het als men overdag nog een enkel
wild konijntje ziet. Maar met den avond, zoodra de schoone zon naar 't Westen is
gezonken, zoodra de stilte als een zegen over dorp en veld komt zijgen en de hemel
ijl en licht wordt voor de komende sereenheid van den nacht, verschijnen een vóór
een weer de konijntjes en grazen ze en drinken ze de parels van den dauw, en dartelen
en stoeien, als grijze en vale, zigzagende bliksemschichten, op het zandplaatje van
den Molenheuvel.
De kamperfoelie bloeit en geurt doordringend, de kopjes van het gras gloeien als
kleine, rood-gouden vlammetjes; en daarin zitten de konijntjes ook te gloeien in het
roode, stille avondlicht, met glanzingen van goud over hun grijze vacht.
En dan komt weer het licht alarm, het torenklokje klept de avondbede in het
dichtnabije kerkje, en al de wilde konijntjes spitsen hun ooren en zitten daar even
roerloos op hun achterpooten, de voorpootjes hangend als de handjes van kleine
kinderen. Het is of zij daar ook in 't avondrood zitten te bidden. Het is of zij iets
voelen van de groote, stille wijding over dorp en veld en van de zachte rust en
veiligheid die nu alom gaat heerschen.
Zij vluchtten niet weg. Het licht wordt nu niet fel en strak als 's ochtends; de
geluiden in het dorpje zwellen niet tot angst en drei-
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ging: alles taant en sluimert in, en de konijntjes blijven rustig zitten, langzamerhand
versmolten en onzichtbaar in het grijze van den nacht.
Zitten ze daar werkelijk nog, of zijn ze nu ook, als alles, gaan slapen? Heel zacht
klim ik den heuvel op en kijk, neergehurkt tusschen de heesters.
Ik zie de stille maan opkomen, wazig-oranje-rond, in 't Oosten. Haar vale schijnsel
glijdt, door de struiken heen, over den Molenheuvel en ik zie vagelijk de konijntjes,
enkelen steeds rustig grazend, anderen springend en wippend, nog anderen, op hun
achterste gezeten, met de voorpootjes hun kopje wrijvend in de maan.
Mijn hand heeft eventjes een eikenblaadje aangeritseld. Terstond zijn alle oortjes
gespitst en alle halsjes luisterend uitgerekt. Ik zie de kleine schimmen reikhalzen,
donker afgeteekend nu tegen het licht der maan. Ik maak opnieuw een klein geluid
en in het weerlicht van hun witte staartjes zijn ze allen weg en ik hoor ze in het bosch
over de droge blaren vliegen.
Morgen, met dauw en dageraad, zullen ze daar weer terug zijn.

VII. Het spookkasteel.
Een banale mededeeling, - banaal voor wie 't niet direkt aangaat; het doodsbericht
namelijk van een ouden tuinman - heeft mij een klein, maar wel aangrijpend drama,
weer in 't geheugen gebracht.
De oude Fien, die gisteren gestorven is, was tuinman op een oud kasteel, dat alom
het Spookkasteel geheeten werd. Ik herinner mij dat kasteel heel goed en vooral
herinner ik mij het bezoek dat ik er eens bracht met een paar vrienden, die op zoek
waren naar een buiten en misschien wel het Spookkasteel, dat toentertijde onbewoond
was, zouden willen huren.
Het Spookkasteel zag er eigenlijk alles behalve spookachtig uit. Het was een groot
wit huis, min of meer Empire-stijl, met rotond een zuilen-galerij. Het lag heel statig
achter een breed grasveld en een grooten vijver, tegen een achtergrond van prachtige,
hooge boomen.
Wij belden aan voor het gesloten en nog al roestige, maar zeer monumentale ijzeren
hek en ik herinner mij dat de bel een zeer eigenaardigen klank gaf, zooals ik er nooit
ergens anders heb gehoord, een klank dien men zwaar en verwijderd verwachtte en
die integendeel van heel dichtbij klonk en ook heel hard, alsof 't een slag was, terwijl
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het heel lang duurde alvorens iemand op dat alarmistisch-galmend gebel te voorschijn
kwam. Meteen herinner ik mij, dat, onder het lange wachten, de vrouw van mijn
vriend tot mij zei: ‘Bel nog eens aan, men heeft ons zeker niet gehoord’ en dat ik
aarzelde, - waarom zou ik niet kunnen zeggen, - en met een flauwen glimlach aan
mijn vriend voorstelde dat hij nu eens zou bellen. Mijn vriend daarop keek mij
verwonderd aan, maar belde evenmin als ik een tweede maal, waarop zijn vrouw
dan met een: ‘Wat zijn jullie toch flauw; jullie willen mij bang maken!’ zelve naar
de bel toe ging, juist op het oogenblik dat Fien, - de tuinman die nu gisteren gestorven
is - haastig van achter een dicht en somber massief bloeiende rhododendrons te
voorschijn kwam.
- Dag meniers, en gezelschap, zei Fien, terwijl hij zich bukte om onder de
rhododendrons den verstopten heksleutel te vinden. En spoedig deed hij open, zich
excuseerend:
- 'K was ginter achter 't kastiel as ik de bel heurde goan; 't es verre....
- O, 't 'n hè nog nie àl te lang geduurd, Fien.... 't es toch Fien e-woar? aarzelde ik,
want ik kwam bijna nooit dien kant uit.
- Joa, 't meniere, Fien De Loore; ge kom zeker om 't kastiel te bekijken? vroeg de
tuinman voorkomend.
- Joa, Fien, menier en mevreiwe zoen 't ne kier wille zien; ze zoeken ulder noar
nen buiten.
- Ha joa joa, zei Fien. 't Es ne scheunen buiten, meniers en mevreiwe; 'n scheun
kastiel en nen bezonderen scheunen hof. Nou wa verneglizeerd, natuurlijk, omda 'k
alliene ben; moar dat hij opgekuischt woare, hij zoe bezonder scheune zijn. Wilt-e
gulder mee komen, meniers en mevreiwe?
Wij volgden Fien langs den kronkelweg om den vijver. Af en toe keerde hij zich
naar ons om en gaf nog enkele uitleggingen. Hij had een mager en getaand gezicht
met groote, heel-lichtblauwe oogen, die een zonderling-diepe en schuwachtige
uitdrukking hadden.
De vijver, die vóór het kasteel lag, was groot en stil en mooi, met breede, platte
bladeren en gele en witte waterlelies langs de kanten. Men voelde als 't ware dat hij
geheimzinnig-diep moest zijn.
- Es da woater diepe? vroeg mijn vriend aan Fien.
- O, meniere, in 't midden 'n hè d'r nog noeit geene meinsch den bom keune vinden,
verzekerde Fien; en zijn lichte oogen kregen eensklaps iets star-angstigs.

Groot Nederland. Jaargang 20

210
- Mij doet zulk een water altijd denken aan Ophelia, zei de vrouw van mijn vriend.
Ik zie daar altijd vlechten blonde haren drijven, zoo half onder water, tusschen de
bladen en de stengels van de lelies.
- Ouderwetsch romantisme! spotte mijn vriend. Reminiscensies van dweep-lectuur
en chromo-lithografieën.
Wij kwamen op de stoep, onder de zuilengalerij. Van daar uit was het gezicht over
den vijver, de grasvelden en 't verre landschap buitengewoon indrukwekkend en
mooi. Het had niets sombers, ofschoon de hemel betrokken was en de avond daalde,
maar wel iets van groote eenzaamheid en verlatenheid. Het oog zocht er naar
woningen, naar menschen.
- Waar staat uw huis toch? vroeg de vrouw van mijn vriend aan Fien.
- Ginter, mevreiwe, achter die rhododendrons, maar ge'n keunt het van hier uit nie
zien.
Met een grooten sleutel opende hij het verroeste slot der zware, toegeblinde
voordeur en wij traden binnen.
Wij stonden in een ruime hall met groote, wit-en-zwart marmeren tegels. Ook daar
rezen hooge, ronde zuilen op. (het leek wel of de bouwkundige van dat kasteel aan
zuilen-manie gelaboreerd had) en links leidde een breede, wit-marmeren wenteltrap
naar boven. Fien, die uit gewoonte op den drempel zijn klompen had uitgedaan, liep
vlug op zijn sokken dwars door de hall heen en opende wijd de blinden van een
dubbele, glazen achterdeur die, over een breed bordes heen, uitzicht op het park had.
Wij slaakten een kreet van verrassing.
Daar lag een grasveld met enkele bloemperken en een paar steenen beelden; en
achter dat grasveld was het als één sombere, dichte muur van hooge boomen met
een rechte, breede dreef er dwars doorheen, die in een verschiet van lichter groen
verloren ging.
't Was indrukwekkend van grootschheid en verlatenheid. Wij zagen geen ander
levend wezen dan een haas, die even als een gnoom in 't midden van de dreef onder
die reusachtige boom-gewelven zat en na zijn ooren scherp gespitst te hebben, met
een sprong in 't bosch verdween.
- 't Is prachtig-mooi; maar werkelijk te.... te.... hoe zal ik zeggen.... benauwend,
meende de vrouw van mijn vriend.
Wij waren het met haar eens. Het maakte je stil; en wij werden stil. Werktuigelijk
ging je zoekend kijken om je heen, als om er uit te komen. Wij begonnen eenigszins
te voelen en te begrijpen waarom
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dat kasteel door de menschen van de streek als het spookkasteel genoemd werd.
- Wilt-e nou ne keer de koamers zien? vroeg Fien.
- Joa.
Fien opende met inspanning een hooge, dubbele deur. Die deur kraakte op de
leegte van een groote zaal met hoog plafond en bruinhouten lambrizeering. Fien
opende een luik en wij zagen schemerig een breeden, donkeren schoorsteen en twee
oude portretten aan den wand.
- Zijn dat de portretten van den ouën baron en d'ouwe mevreiwe? vroeg ik.
- Joa 't meniere, antwoordde Fien eenigszins gejaagd. En hij haastte zich om er
aan toe te voegen:
- Da was hier de greute eetploatse die gebruikt wierd os er stijf veel volk was.
Hiernevens es de kleine. Wilt-e ze zien?
- Da es wel den baron en de baronesse die hier in 't kastiel begroaven zijn, e-woar?
- Joa 't meniere, antwoordde Fien en haastte zich uit de groote, sombere zaal.
- Wat zegt-ie daar! Zijn hier menschen begraven? riep, met een alarmstem, de
vrouw van mijn vriend.
- Wel ja, dat wist je toch. Daarom wordt het ook het spookkasteel genoemd. 's
Nachts komen de baron en zijn vrouw uit hun graf en dwalen hier rond. Es 't nie
woar, Fien?
- O, meniere, hoe keunt-e toch zuk nen onneuzele klap vertellen! lachte Fien.
- Zijn z'hier niet begraven? vroeg de vrouw van mijn vriend.
- Joa z'mevreiwe; moar dat 'n es gien woar da ze 's nachts uit ulder graf komen.
K'n wee nie, meniere, hoe da ge dat toch wil zeggen. En Fien bekeek mij, met een
uitdrukking van verwijt en bijna van toorn.
- Waar.... waar zijn ze begraven? drong zij zenuwachtig aan.
- Doar, mevreiwe, in de kapelle, mevreiwe, wees Fien met vaag gebaar.
- En is die kapel binnen in 't kasteel?
- Binnen en nie binnen, mevreiwe; ge keunt er van binnen en euk van buiten in.
D'r es alle joaren nen dienst. Dan komen ze 'r langs buiten in.
- Zij-je gij doar al in geweest, Fien? vroeg mijn vriend.
De oude tuinman schrikte hevig.
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- Nien, ik, zille, meniere, veur gien geld van de weireld!
- Waarom niet? riepen wij verwonderd.
Fien gaf geen antwoord. Hij keek ons aan met starre oogen in de schemering en
zijn verkleurde lippen bibberden. Hij hikte droog en streek de hand over zijn
voorhoofd. Met stijgende verbazing staarden wij hem aan. Eensklaps kreunde een
snik door de sinistere kamer en Fien barstte in tranen uit.
- Fien, jongen, wa scheelt er! riepen wij schrikkend.
- Loat ons hier uit goan, meniers; os 't ulder b'lieft loat ons hier uit goan! schreide
en smeekte Fien.
Wij haastten ons naar buiten en Fien sloot de luiken en deuren met bevende handen.
Toen kwam hij, nog gansch sidderend van ontsteltenis, weer bij ons en vertelde
hijgend, met van angst hikkende stem:
- Da kastiel zal mijn deud zijn, meniers en mevreiwe. Aan al de meinschen die
hier komen moe'k leugens vertellen en 'k 'n kan nie mier.... 'k'n kàn nie mier!
- Leugens, Fien....?
- Joa, meniers,.... leugens.... leugens! 'K moe zeggen dat 't er nie 'n speukt en 't
speukt er wèl, meniers. Iederen nacht komen den baron en de baronesse uit ulder
graf en dwoalen z'hier rond: 'K hè ze gezien!
- Moar Fien!....
- 'K hè ze gezien, zeg ik ulder! 'K hè ze wel twintig kiers gezien. Den baron sloa
mee zijne stok tegen de deuren, lijk dat hij in levende wezen dee en de baronesse
bloast lijk 'n katte! 'K zal d'r van stirven, meniers! Ze zillen mij ne kier op nen uchtend
deud vinden!
Fien-zelf leek op een spook-verschijning, zooals hij daar nu bevend en hijgend,
in de aangrijpende schemering en de benauwende eenzaamheid vóór 't groot kasteel
zijn akelig verhaal stond te doen. Zijn lichte oogen trokken in de sombere diepte van
hun holten weg; het angstzweet brak op zijn voorhoofd uit; zijn bibberende lippen
waren geel als leer. Wij wisten niet meer wat te antwoorden, wij stonden radeloos,
in intuïtief voelen dat kalm-weerleggende redeneering, evenmin als ongepaste
spotternij, iets helpen zou. Fien geloofde aan zijn afgrijselijke zinsverbijstering; het
schrikbeeld zat hem tot in merg en been; de inbeelding bij hem was sterker dan de
sterkste werkelijkheid.
Hij keek ons aan met hopelooze smeeking in den blik, als in een vurig-zwijgende
bede om hulp. Hij volgde ons als een hond, terwijl
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wij langzaam en gedrukt heengingen; hij klampte zich als 't ware aan ons vast. Wij
moesten toch wel iets zeggen; en wij zeiden ook iets: banale troostwoorden, omdat
wij niets anders vonden, omdat wij voelden dat het nutteloos was tegen die ziekelijke
aberratie in te gaan.
Toen wij weer bij het hek waren, was Fien ietwat tot bedaren gekomen. Wij gaven
hem een milde fooi en drukten hem de hand, hem moed insprekend.
Hij dankte met warmte en kon zelfs even glimlachen.
- Da 'k altijd in mijn huizeke mocht blijven en in den hof, 't 'n zoe zeu irg nie zijn,
zei hij; moar da kastiel, da wried kastiel, en weten wat dat er doar 's nachts ommegoat,
o, 't es om er van te stirven, meniers en mevreiwe.
- Dat 't beweund woare, Fien, ge'n zoedt gienen angst meer hen, zei een van ons.
- Nien ik, meniers, nien ik, 'k'n zoe gienen angst meer hén! antwoordde Fien met
overtuiging. Goa-je 't gulder nie huren? Ge zoedt 't zeu goekeup keune krijgen, vroeg
hij bijna smeekend.
- Wie weet.... misschien.... we goan d'r nou ne kier op peizen, Fien, antwoordde
mijn vriend.
Hij hoefde niets te overpeinzen. Hij wist wel zeker dat hij het niet huren zou; maar
hij wilde een kleine hoop, een twijfel overlaten, uit medelijden met Fien.
Fien opende het hek en sloot het achter ons weer dicht. Een laatste maal keerden
wij ons groetend om en zagen hem daar achter de spijlen staan, als een trouwe,
triestige hond, gevangen in zijn akelig hok.
Nooit meer hebben wij hem teruggezien. En het spookkasteel staat nog steeds te
huur.

VIII. Lentebeeld.
Een breede, blonde, kronkelende landweg zonder boomen, tusschen de oneindigheid
der groene korenvelden onder zachten, warmen, blauwen hemel....
Heel in de verte, rondom tegen den einder, een wijde kring van hoog-gewas: eiken,
berken, populieren, beuken. Hier en daar de witte schittering van een punt-geveltje,
de roode schittering van een pannendak, de roze glimlach van een boerderijtje met
groene,
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open luikjes en tintelende, kleine ruitjes. Een enkele ouderwetsche houten molen
verheft zijn grijs geraamte met gekruiste wieken eenzaam op een berm; een enkel
kerktorentje in de verte opduikend uit het groen, spitst zijn fijne naald ten lichten
hemel.
't Is eind April en broeierig warm. De koekoek roept van uit de verten dat het
weldra ander weer zal worden. Maar de schoone boomgaarden bloeien zoo weelderig
en rustig; en alom hoog in het blauw boven het groene veld, zingen de leeuwerikjes
van een teere harmonie die zonder einde schijnt.
Licht stijgt de mulle, kronkelende zandweg en daalt dan weer en stijgt opnieuw
en gaat zoo voort over de groene golvingen van 't schoone, vruchtbaar land, als het
kielzog van een schip over de wijde zee. Geen mensch, geen dier, behalve de zingende
vogels, in die eindelooze eenzaamheid. Men zou kunnen wanen dat de gansche,
schoone lentewereld nu tot in 't oneindige en het eentonige geen ander weeldebeeld
meer bieden zal, tot plotseling, over een helling heen, tegen een andere helling op,
de stralende verrassing komt: een breede vloed van tintelend goud, een zee van goud,
een berg van goud, een stroom van goud die onder den blauwen hemel van den heuvel
af komt rollen en eensklaps als een muur van goud gestold blijft staan, tegen den
groenen dijk van 't golvend koren.
't Is een immens veld bloeiend koolzaad! De stijgende landweg loopt er dwars
doorheen en de zoete geur komt je met het gezoem der miljoenen bijen als 't ware te
gemoet gestroomd, lang nog vóór je tusschen de twee levende gouden muren wandelt.
Dan is 't als een bedwelming. Je ademt diep en sluit half je oogen. 't Is of je
hemel-zoete honig proeft in een eindelooze lofzang van de gansche wereld. Je stijgt
tusschen het geurend, zoemend goud ten helderblauwen hemel op, je wordt als 't
ware in het aether opgetild door 't eindeloos gëorgel van de leeuwerikken; je voelt
je licht en teer en fijn alsof je vleugelen had.
De beide gouden muren zijn doorschijnend-lichtend; je kleeren, je handen zijn als
met goudstof overpoeierd; de atmosfeer is er van goud; het licht-opstuivend stof is
gouden pulver en het geheel lijkt iets immaterieels, als een vizioen van
Paradijs-weelde in een droom.
En plotseling is het uit, verzwonden! Daar staat weer de rechtgroene muur van het
koren; daar deint opnieuw de groene vlakte naar den verren einder, die nu koud en
strak schijnt na de pas doorleefde glorie.
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Het grijpt je aan als iets bedroevends. Je wil niet verder door die eentonig-groene
wijdte heen. Je keert terug, de helling af en daalt opnieuw, als door een gouden tunnel,
in het bloeiend, geurend, zoemend veld.
Daar zit je, tegen den grond gehurkt, lange stonden. Je strekt je heelemaal plat op
den rug ten gronde uit en dan zie je boven je hoofd de miljoenen gouden kroontjes,
doorschijnend-tintelend en bevend tegen het hemelsblauw.
En in de bedwelming der geuren, en in het eindeloos gezang der leeuwerikjes,
hoog daar in het lichte blauw, komen je tranen van ontroering in de oogen en je
kneedt en streelt met je beide handen de zachte, warmblonde aarde, die zoo
glanzend-veel schoons en weelderings tooveren kan.
Het geheele, immense goud-veld ruischt en trilt als in een stagen polsslag van
hartstochtelijk-diep leven.

IX. De houten pijp.
Men noemde hem ‘Beirke’ en niet ‘Beir’ hoewel hij groot en zwaar was, met dikke
schouders, als een reus.
Hij was de oudste zoon van welgestelde, aanzienlijke boeren, maar het
boerenbedrijf trok hem niet aan; hij trouwde met de dochter van een slager en kwam
zich vestigen als herbergier in een voorname herberg, op den hoek der Groote
Dorpsstraat en den trekweg van 't Kanaal.
Daar troonde hij achter de schenktafel en bediende de klanten, terwijl de vrouw
zich meestal met haar huishouden bemoeide.
Al de boeren uit den omtrek, die hem zoo goed kenden, kwamen in zijn herberg
en pleisterden daar even, als zij voor hun zaken naar het dorp kwamen. Het was een
aardigheid en een genoegen elkaar nog eens terug te zien; en, terwijl zij hun glas bier
of borreltje bestelden, vroegen zij aan Beirke of hij ook iets drinken wilde.
Het zou onbeleefd zijn geweest dat af te wijzen; en ook verkeerd voor zijn zaak,
die immers toch bestond om den verkoop van drank te bevorderen. Beirke was echter
geen dronkaard; hij had een angst voor jenever en liet zich dan ook meestal met een
glas bier trakteeren.
Maar.... er kwamen dagelijks voorzeker wel tusschen de tien en vijftien boeren in
zijn herberg, die allen goede kennissen en vrienden
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van hem waren en hem wenschten te trakteeren; en zooveel glazen bier dat maakte
een heele plas. Beirke voelde soms zijn maag tot walgens toe gevuld en toch kon hij
niet weigeren, zijn boerenvrienden zouden 't kwalijk nemen, zouden denken dat hij
zich nu te hoog en te voornaam voelde om een glas van hen te aanvaarden.
- Wa moe 'k doar eindelijk mee doen? vroeg Beirke radeloos aan zijn vrouw. ‘'K'n
kan al da bier in mijn vel nie meer krijgen en 's noens 'n kan ik nie meer eten omda
mijn moage zeu gevuld es.
- Ha.... 'k zoe ik doar altemets nen dreupel tusschen gieten om al da bier te doen
verteiren, raadde de vrouw, die evenzeer als Beirke overtuigd was, dat in geen geval
de tractaties mochten van de hand gewezen worden en dat de glazen bovendien tot
den bodem moesten worden geledigd, anders zouden de klanten wel denken dat de
drank niet deugde als de baas ze halfvol weg liet gaan.
- 't Es lastig, zei Beirke tobberig, ‘Veur de boeren es da gemakkelijk. Ze komen
zij hier binnen, drijnken nen dreupel of tweeë en zijn weg. Moar ik die hier blijve,
en mee allemoal mee moet drijnken... 't Komt al noar mij toe.... 'k worde lijk 'n kuipe,
woar da iedereen zijnen overschot in giet, verstoa-je gij datte?
- 'K verstoa ik da heul goed, moar 't es ouë stiel. Ne meinsch moet toch zijn
affeirens oppassen, meende de vrouw.
***
Beirke volgde haar raad. Hij ‘goot’ zoo af en toe een ‘dreupel’ tusschen al die ‘pinten’
en voelde zich heel wat behagelijker. Hij kreeg zijn eetlust terug, kende niet meer
die loome benauwdheid, was meestal opgewekt en vroolijk. Zijn zaakjes gingen best;
hij kwam gemakkelijk aan den kost, hij had een leventje dat velen hem benijdden.
Alleen werd hij een beetje zwaarlijvig en moest volstrekt na het noenmaal een uurtje
op zijn bed gaan liggen, anders was hij den heelen verderen namiddag geen cent
waard.
Zijn boerenvrienden bewonderden hem. ‘Dà es ne keirel! Die he 'n leventsjen, hè!
jubelden zij, zoodra zij hem zagen; en zij bleven daar nu langer in de gezelligheid
der gelagkamer zitten en speelden er voor borrels en glazen bier op het biljart of met
de kaarten, waarbij Beirke dan meespeelde als er een man te kort was en ook nog
eens mede met zijn vrienden dronk, als was hij een gewone klant en bezoeker in zijn
eigen herberg.
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Zoo af en toe kwam ik er ook wel eens en hield dan een praatje met Beirke. Ik volgde
met belangstelling de fyzieke verandering aan hem, zag hoe hij met den dag zwaarder,
rooder, dikker werd, hoe in en aan hem werkten de symptomen eener verwording
waar hij zelf nog niets van merkte. Wel het tegendeel. Hij glunderde van welvaren
en geluk; en eens, toen ik hem vroeg of hij nooit spijt voelde dat hij den boerenstiel
had vaarwel gezegd, antwoordde hij, met de diepste overtuiging:
- Mij spijten da 'k in da boerenslameur nie meer 'n zitte! Nien 't zulle! Doar 'n spijt
mij moar een dijngen: da 'k'r nie veel eerder van wiggeleupen ben!
***
Aldus verliepen jaren. Beirke leefde zijn leventje van dik materieel geluk en ik zag
hem slechts weinig meer, daar hij mij ook feitelijk niet meer interesseerde.
Toen vernam ik dat hij ziek was. Hij was zwaar ziek, zei men, en het gerucht liep,
dat hij niet meer kon genezen. Wat hij eigenlijk had wist niemand zoo precies te
verklaren; maar het moest aan zijn maag zijn; er werd verteld dat zijn maag heelemaal
zwart was van binnen, opgebrand van 't rooken en van 't drinken.
Ik ging naar hem toe. In jaren had ik hem niet teruggezien en herkende hem bijna
niet meer.
Zijn eertijds rood en frisch gezicht was opgeblazen-geel en papperig geworden
met waterzakken onder aan de oogen. Die oogen stonden flets en zonder uitdrukking
en schenen strak te staren in de verte, over de dingen heen.
- 'n Beetse ziekskes, Beirke, zei ik, licht doende om hem niet te verontrusten.
- 'K ben ne veugel veur de katte, meniere, antwoordde Beirke zonder eenige illuzie.
Hij liet mij zijn handen zien, die waterzuchtig waren en beefden en zei:
- Mijn voeten zijn nog veel slechter; 'k'n kan hoast nie meer goan.
Zijn vrouw kwam binnen en ging naast ons zitten. Zij zag er uit als een pioen van
blakende gezondheid, met fel-zwarte oogen en hard-roode wangen.
- Hij doet 't zijn eigen aan, begon ze dadelijk, op ietwat agres-
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sieven toon. Mee die heitene puibe doar! riep ze smalend en wees naar een kort,
houten baard-brandertje, dat half verkoold naast Beirke op de tafel lag.
- 'T zijn leuëns! antwoordde Beirke met een heftigheid die ik niet meer in hem
vermoed zou hebben. Wa kan da heitene puipken mij doen, veur 'n puipken of zesse
da 'k per dag reuke. 'T es van te veel dzjenuiver te drijnken, zeg ik ou, da 'k deud
goa!
De vrouw haalde gesard haar schouders op.
- Hoe es 't toch meugelijk, meniere! riep ze, zich tot mij wendend. Hij 'n drijnkt
hij nie meer of da zijne stiel 'n vereischt. Moar hij 'n wil nie eten, meniere. 'K moak
hem 't beste eten geried dat op de weireld bestoat. Doar 'n es giene keunijnk die azeu
gevoed es en nog trekt er hij zijnen neuze veuren op.
- 'K'n kán nie mier eten! 'K'n kan gien eten mier zien! zuchtte Beirke met een hik
van walging.
- Ge moet keunen: ge moet wille keunen! drong de vrouw met nadruk aan. In onze
stiel moet-e stirk gevoed zijn om tegen den drank op te keunen. Kijk ne kier noar de
stoker Pillekes, die van den uchtijnk tot den oavend dreupels drijnkt. Hij bleust lijk
'n krieke. Woaromme? Omdat hij alle doagen vier greute buufstikken eet. Da overwint
den dzjenuiver. Moar die heitene puibe! Die heitene puibe!....
De toon werd wel wat onpleizierig: het begon mij te spijten dat ik naar Beirke toe
gekomen was, en zeer ongewenscht in een kibbelpartij gewikkeld werd. Toch moest
ik Beirke gelijk geven, die nu weer met heftigheid beweerde, dat de houten pijp hier
niets te maken had, en dat overdadig veel eten op overdadig veel drinken, geen
geneesmiddel, maar een dubbele overdaad was.
- En Pillekes? De stoker Pillekes! kreet de vrouw opgewonden Beirke gaf een
vuistslag op de tafel.
- Ge moet zwijgen van die Pillekes! gilde hij. Omdat Pillekes doar tegen kan 'n
wilt da nog nie zeggen da iedereen doar tegen kan. Ge zoedt mij op 'n einde kwoad
moaken, nondedzju!
De vrouw zei niets meer. Met een verongelijkt gezicht stond zij op en verliet de
gelagkamer. Beirke, door zijn opvliegende bui uitgeput, zakte weer dof in elkaar.
- Beirke, zei ik, in ou ploatse zoe 'k weere veur 'n tijdsje noar d' hofstee goan. Ge
zoedt doar 'n goe leven hën, veele buiten zijn en veel melk drijnken. Ge zoedt weere
gezond worden.
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Beirke gaf niet dadelijk antwoord. Zijn doffe oogen dwaalden af, schenen strak, met
afwezigen blik, te staren in de verte, over de dingen heen. Iets woelde in hem op, als
van diepe, innige emotie. Een hik verkropte in zijn keel en stille tranen kwamen in
zijn oogen.
- 'K zoe nog ne kier d'hofstee wille zien, meniere, moar 'k'n kan d'r nie meer komen,
zuchtte hij. 'K'n durve da azeu tegen de meinschen nie zeggen, meniere, want ze zoen
mee mij lachen, moar 'k zeg het tegen ou: 'k dreume soms van d'hofstee; 'k zie 't
keuren groeien en 'k rieke de kloaver. Ge meug mij woar geleuven, meniere, 't woater
komt er almets van in mijne mond. Nen boer es nen boer, meniere, en moe nen boer
blijven. Nen boer 'n moe gienen hirbirgier wille worden.
Beirke zweeg. Zijn verre oogen zagen weer de schoone, groote boerderij waar hij
was grootgebracht en waar hij niet meer komen zou. De tranen rolden langs zijn
wangen en zijn bevende lippen mummelden, alsof hij binnensmonds zacht-smeekende
dingen zuchtte.
Ik stond op en drukte hem de hand. De vrouw kwam weer binnen en plaatste een
bord met een prachtig stuk koude kip vóór hem. Meteen haalde zij een flesch wijn
van achter de schenktafel en schonk er hem een groot glas van in. Op haar manier
zorgde zij goed voor hem en met iets triomfants in den blik keek zij mij aan, als om
mij tot getuige te nemen. Met een kort gebaar van afkeer, schoof zij de gehate houten
pijp op zij.
Ik heb Beirke niet meer teruggezien....
Toen ik daarna nog eens voor hem in het dorp kwam, lag Beirke onder het zwarte
rouwkleed met zilveren kruis en zilveren franjes in de kerk in zijn kist. Drie pastoors
in staatsie-kleeren zongen plechtig-schoone zangen om zijn lijkbaar en de rook der
waskaarsen steeg met den geur van den wierook onder de hooge booggewelven.
Zijn vrouw schreide. Zij ging geknakt en schreiend achter 't lijk toen het over de
graszoden van 't kerkhof onder het gebimbom der klokken naar de groeve werd
gedragen en zij snikte luid toen de eerste aardkluiten bonzend-hard op de kist
neervielen.
Toen ging zij, zooals 't gebruik was, met de familieleden naar de naast-gelegen
herberg en daar, onder het drinken van een borreltje, bedaarde zij stilaan. Zij luisterde
naar de troostwoorden van vrienden en verwanten en glimlachte weemoedig en
zwakjes. Zij droogde
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weldra hare laatste tranen af en zuchtte, als van een zwaren, droeven last bevrijd. En
zij herhaalde nog eens, zooals zij reeds zooveel gedaan had, maar nu in een
weemoedige berusting:
- Joajoa, die heitene puibe, ne-woar? Hoad hij moar die heitene puibe wille loaten!
Zij mocht niet langer toeven. Zij ging met de verwanten en de vrienden huiswaarts,
waar zij voortaan alleen zou zijn om de zaken waar te nemen en de klanten te
bedienen.

X. Het vlindertje.
Heden ben ik aan zee geweest.... Het was Zondag en mooi weer; het was een dag
om aan de zee te zijn.
Ik heb gekeken naar de zondagswandelaars over den dijkmuur en langs 't strand;
naar de enkele scheepjes op het water en dan ook naar het water-zelf, het eindelooze
water onder den eindeloozen hemel, met zijn deinende eentonigheid. Dan ben ik in
mijn eenzaamheid langs de golvende rij duinen heen gegaan en heb daar ergens
neergezeten in het zand, met soezende gedachten.
Ik weet nog niet, na zooveel jaren, of ik van de zee houd, dan wel of ik er niet van
houd. Ik voel wel het mysterie van de zee, maar het is geen mysterie dat mij sterk
ontroert of boeit. 't Is een mysterie dat de kracht der daad in mij verlamt. Ik voel geen
hartstocht aan zee; ik kan er niet jubelen, als vóór een indrukwekkend landschap. De
zee lijkt mij iets om er bij in te soezen en er soezend in te verdwijnen. Ik zou niet
eens de daadkracht hebben om naar de zee toe te gaan en er mij aan te geven: de
zee-zelve zou naar mij toe moeten komen en mij soezend en wiegelend meenemen.
***
Zoo zat ik daar in eenzaamheid, heel verre van 't gewoel der menschen. Ik knabbelde
op een helm-halmpje en speelde met een ander helm-halmpje in het zand. 't Onvaste
van de zee zit ook in het onvaste van het duin. Alles is los en onvast aan de zee; alles
schijnt er bestendig in wording, in vorming. Zoo zweven ook in losheid de
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gedachten en zoo dwalen ook de oogen zonder doel in 't onbestemde.
Mijn gedachten waren afwezig en mijn oogen dwaalden en zoo dwalende zagen
zij iets bewegen, iets dat zij volgden, machinaal, zonder gepeinzen.... Het was een
vlindertje, een klein, wit vlindertje, onbeduidend en zonder eenige bekoring of
schoonheid. Het kwam over mijn hoofd gefladderd, het zigzagde een poos naar links
en rechts en toen fladderde 't naar 't water toe, bewust naar het mij scheen, alsof het
eenskalps dáár zijn doel ontdekt had.
Mijn oogen volgden 't soezerig. Ik zag het knipvleugelen en zigzagen, naar 't wijde
water toe; en mijn gedachten, die langzaam aan ontwaakten, vroegen zich af: ‘wat
mag een schamel, klein, wit vlindertje wel gaan zoeken over de eindelooze, grootsche
zee?’
Ik zag het gaan in 't felle zonnelicht, steeds verder, steeds verder.... het was reeds
boven 't klotsend water en waggelde maar aldoor verder, waggelend en toch
doelbewust, wetend als het ware wat het deed, wetend waar het heentoog en wat het
wilde.
Wat wilde toch het vlindertje....? Ik zag het haast niet meer en wilde het toch zien.
Ik wipte op, ineens gansch helder en actief, en rende naar het water toe. Daar zag ik
het weer, maar reeds zoo verre, zóó verre, dat het nog nauwelijks een knippend
licht-stipje was, een spatje dat men met het oog gevolgd moest hebben om het nog
te kunnen ontdekken.
Daar stond ik weder met mijn vraag aan den oever van het klotsend water: ‘Wat
gaat een klein wit vlindertje toch zoeken over de immensiteit der zee?’.... Ik stond
daar en wachtte. Zou het niet haast terugkeeren; en, als het niet terugkeerde, wat
dan? Zou het dan eindelijk, doodmoe, gaan rusten op de baren en ellendig verdrinken?
Zou het.... zou het dàt wellicht zoo doelbewust gezocht en gewild hebben: de
zelfmoord in de golven? Plegen dieren zelfmoord?
Ik stond en wachtte. Ik heb daar lang en lang gestaan. Ik heb de diepten van de
lucht gepeild; ik heb gekeken met gespannen aandacht naar elken golfslag die
ruischend en schuimend vóór mijn voeten uit kwam sterven, maar het vlindertje heb
ik niet teruggezien.
Het is een klein, onopgelost geheim dat in het grootsch geheim der eindelooze zee
verdwenen is.
CYRIEL BUYSSE.
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Multatuli en zijn ‘Vorstenschool’. VIII. (Menado, II).
Opmerkelijk zijn deze stukjes vooral hierom, dat eruit blijkt hoe hij zijn ouden
gedachteninhoud heeft vernieuwd en verfrischt niet alleen maar tevens den daarmee
overeenstemmenden nieuwen vorm heeft gevonden; en deze vorm is de definitieve,
de kenmerkend multatuliaansche. In dit luchtige genre, waarin het vooral de
voordracht is die de aandacht moet bezigheden, niet zelden om het gebrek aan inhoud
te doen vergeten, in deze litteraire schuimklopperijen is hij reeds zichzelf zoozeer
dat hij aan het eind van zijn leven zonder weifeling zich in dit vergeten kleingoed
herkent. ‘Dat ik dat werkelijk geschreven heb, is duidelijk, dat is zonder twijfel’:
ook zonder zijn handteekening, zelfs na ze volkomen uit het oog te hebben verloren
en zich bij het terugzien tevergeefs hun reden van bestaan trachtend te herinneren,
moest hij ze om hun toon en trant erkennen als die van hemzelven en van niemand
anders..... Wie kon er ten onzent omstreeks het jaar vijftig zoo licht en levendig
schrijven, als hijzelf het, geheel in den conversatiestijl van deze society-litteratuur,
zoo dikwijls na het jaar zestig heeft herhaald? Zij is niet enkel pikant, zij is hier en
daar reeds zoo ‘pétillant’ als hij het in zijn ‘Ideën,’ maar vooral in zijn
‘Millioenenstudiën’ en in zijn ‘Specialiteiten’ heeft willen zijn. Ondanks zijn
uitgesproken toeleg tot degelijkheid en zelfs diepzinnigheid, zijn deze kleine bijdragen
van den jongen auteur bedoeld als amusementslektuur; en tevens geslaagd omdat hij
zijn vroegere klachten en verwenschingen intusschen heeft leeren uitspreken in den
vorm der boutade; zijn wedervaren met de onwelkome bezoekers, zijn mislukte
conversatie, zijn tegenspoeden als ‘spreker’ - al deze kleine teleurstellingen en
vervelingen exploiteert hij als stof tot vermaak voor den lezer.... De levendigheid
van deze fragmenten is
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in 't bijzonder te danken aan hun dialogisch karakter: het is alles relaas van, mislukte
of geslaagde, conversatie in den vorm eener tweespraak met den lezer van zijn
praatbrief; en dit niet enkel omdat het bij voorkeur de dialogisch behandelde partijen
geweest mogen zijn, die Huet eruit heeft gelicht, maar omdat Dekkers denkvorm
dialogisch van aard is. Herinner u zijn ‘Jongelingsdroomen’ wier lange monoloog
reeds deze eigenaardigheid vertoont; hoe hij daarin, het oneens zijnd met een stelling
van Montesquieu, er zich niet mee vergenoegt haar te bestrijden, maar haar te baat
neemt om er den auteur-zelven over aan te spreken, over uit te dagen: ‘Wat bedoelt
gij, Montesquieu....?’ Hij beseft reeds zoo duidelijk dat wat van huis uit zijn
eigenaardigheid is als denker intusschen door voortdurende oefening zijn verdienste
is geworden als schrijver, hoe hij zijn aanleg bezig is tot een talent op te werken, dat
hij juist dezen kant van zijn litteraire persoonlijkheid naar voren keert nu hij zich
aan den haarlemschen keurmeester op zijn best wil vertoonen.... ‘'t Is heel wel
mogelijk’ aldus schertst hij tegen den vriend, die zijn veronderstelde gastheer is, ‘'t
is heel wel mogelijk, dat gij mij spoedig het verblijf ten uwent opzegt’ - wegens zijn
altruistische excentriciteiten namelijk, - die hij den deftigen haarlemschen uitgever
weldra in werkelijkheid niet besparen zou.... ‘Want kibbelen zouden wij - daarover
zal ik u een verhaaltje schrijven voor de vuist’.... De ‘vriend zijner jeugd’ kon het
eerste vermoeden; wat Dekker hem in zijn nieuwe kwaliteit van zijn debuut
voorbereidend schrijver voor nieuws wil toonen, is hoe vaardig hij een dialoogje uit
den mouw kan schudden. Het is een phantasietje: de boezemvrienden Damon en
Pythias, die na hun terugkeer van het schavot waar zij zich voor elkander hebben
willen opofferen, heftige oneenigheid krijgen over een beuzeling en als vijanden
scheiden; natuurlijk heel onbeteekenend van inhoud en zelfs vrij kinderachtig van
voorstelling door de banale transponeering van deze legendarische figuren in een
moderne omgeving - voorteeken van zijn latere bewondering voor het ‘moiré’ in
Vosmaers ‘Londenias’ - maar toch hoe rap en knap ineengezet!.... In dit luchtige
genre der woordschermutselingen blijkt hij zich sedert zijn créatie van ‘Frans’ uit
‘de Eerlooze’ zoozeer bekwaamd te hebben, althans zooveel bekwamer te zijn
geworden dat hij geen nieuwe vorderingen behoeft te maken om den lichten en
veerkrachtigen multatuliaanschen dialoog te bereiken. Hij laat in deze twistgesprekken
de echo hooren der praktijk van zijn eigen
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nerveuze conversatie, maar voorzoover hij ze heeft ontleend aan zijn boeken is het
ongetwijfeld aan de moderne fransche comedie. Zijn dialoog herinnert door haar
snelle beweging eenigszins aan die van Beaumarchais; onder de in zwang zijnde
gelijktijdige romantische schrijvers in 't bijzonder aan die van Dumas, met wien hij
zich zoo vertrouwd toont, dat hij hem reeds in ‘de Eerlooze’ door ‘Frans’ laat
persifleeren. Men mag hier waarschijnlijk niet van navolging spreken, hoogstens van
aangemoedigd worden door geestverwantschap; evenals hij in algemeener zin
aanknoopte bij den anderen populairen romantikus, Eugène Sue, zoo deed hij het
niet onwaarschijnlijk voor dezen bijzonderen prozavorm bij Dumas. Zijn
ingenomenheid met, zijn voorkeur voor dezen franschen dialoog is zoo sterk en
natuurlijk, dat hij hier reeds de voorproef levert voor zijn latere eigenaardigheid van
zijn hollandschen tekst ermee te doorspekken. Zoo ver is tevens zijn deugd in het
genre van gedialogiseerde scherts reeds ontwikkeld, dat zij hare gebreken indien al
niet vertoont dan toch duidelijk aankondigt. Hij mist de fransche kwaliteit van de
pointe op tijd los te laten; hij schijnt er minder op bedacht u te verrassen door de
ontknooping dan door zijn virtuositeit haar uit te stellen; hij dreigt nu reeds
vermoeiend te worden van vermakelijkheid.
***
Zijn voorkeur voor den dialogischen vorm houdt nauw verband met zijn aanleg en
neiging tot conversatie, die op hunne beurt de uiting zijn van zijn belangstelling voor
menschen; hij behoort tot de schrijvers in wier stijl men den gezelschapsmensch,
den conversablen genoot kan herkennen. Over 't algemeen zijn onze letterkundigen
- althans vóór de Nieuwe-Gidsperiode - allerminst ongezellig in hun openbaar
optreden. De vóórperiode onzer romantiek is weinig romantisch voorzoover zij
nauwelijks individualistisch is; als navolging ontbeert zij elke oorspronkelijkheid en
toont voornamelijk in haar hanteering van den historischen roman de oppervlakkige
zelfstandigheid van het zich met soberheid en keuze aanpassen aan een litteraire
mode. Onze dichters houden de lyriek op een droogje en onze prozaschrijvers,
voorzoover zij het wagen persoonlijk te zijn, geven zich zichtbare moeite niet
eenzelvig of onbescheiden te worden en onderhoudend te blijven. Zij zorgen nauwe
voeling te houden met hunne medemenschen en plegen ertegen te waken zichzelve
zoo uit-
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sluitend in oogenschouw te nemen, dat zij gevaar loopen hun publiek uit het oog te
verliezen; weten zij hunne lezers niet te boeien door de mededeeling der resultaten
van hun meer toevalligen dan gebruikelijken zelfinkeer dan is het veeleer door de
onbeduidendheid dan door de geheimzinnigheid of ongewikkeldheid hunner intieme
vondsten. In onze litteratuur, ook waar zij komt onder den invloed der engelsche
romantiek, blijft voorshands de invloed der fransche achttiende-eeuwsche
société-belletrie doorwerken, wier voorschrift van in elk geval ‘aimable’ te zijn, zelfs
de individualistische eigengerechtigheden der ‘Jeune-France’ zooal niet voortdurend
binnen der perken der welvoegelijkheid en begrijpelijkheid houdt dan toch ze er
spoedig binnen terugbrengt. Onze litteratuur blijft in den toon onzer ‘beste kringen’
die de oude côteriën zijn en, langer dan de fransche zelve, de tradities van den
vóór-revolutionairen tijd handhaven; onze Restauratie is zonder ‘ultra's’ van welke
gading ook. Jakob van Lennep, de populairste vertegenwoordiger van onze
namaak-romantiek is bij alles wat hij ook aan de gelijktijdige fransche romantici
ontleent, naar den geest veeleer een leerling van Voltaire dan een navolger van
Rousseau.... Proza zoowel als poëzie behouden ten onzent hun sociabel karakter,
omdat zij voorzoover niet door dominees beoefend, toch in hunne algemeenheid
door het predikantendom, dat zich naar de ‘beste kringen’ richt, beheerscht worden.
De godsdienstoefening biedt de algemeenste en tevens veelzijdigste gelegenheid tot
kunstgenot en de preek blijft de grondvorm onzer litteratuur zoolang de predikant
zich handhaaft als algemeenste instandhouder onzer beschaving en als overvloedigste
leverancier voor onze boekenmarkt; zij kan het te beter zijn omdat zij tevens een der
meest rekbare vormen is der litteraire kunst, en de abstrakte verhandeling zoowel
als de lyrische ontboezeming in haar een onderkomen kan vinden; tegen te eenzame
afdwalingen naar de zijde der dorre didaktiek zoowel als tegen te wilde uitspattingen
in de richting der romantiek evenwel, wordt haar auteur zooal niet behoed dan toch
bedwongen door de verplichting van, na haar schrijver te zijn geweest, haar uitspreker
of zelfs, door haar mogelijk dramatischen inhoud, haar akteur te worden. De
predikanten-auteurs van Koetsveld, Hazebroek en Beets toonen zich als schrijvers
in hoogere mate sprekers dan de veel meer theologische juffrouw Toussaint.. Een
prater is blijkbaar ook een der meest belangrijke en minst populaire jonge schrijvers,
Potgieter: den lezer door levendigheid wakker en opmerk-
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zaam trachtend te houden, zijn belangstellend prikkelend door pikante voorstelling,
de afdwaling van zijn aandacht voorkomend door ongewone wendingen, door de
vondsten van zijn vernuft en de verrassingen van zijn phantasie, door dramatizeering
van de om hare aantrekkelijkheid gekozen stof - zoo als hij het in zijn conversatie
placht te doen. Hij heeft met Dekker gemeen dat er weinig onderscheid is tusschen
zijn spreek- en zijn schrijftaal; hoe weinig gemeenschappelijks hebben overigens
hunne stijlen. Zoo kunstig geschreven die van den een is, zoo natuurlijk gesproken
klinkt die van den ander; zoo moeilijk die van Potgieter is te lezen, zoo gemakkelijk
spreekt die van Dekker aan. Sprak Potgieter zóó als hij zich had geoefend te schrijven,
Dekker schreef zoo als hij half onbewust had geleerd te spreken; beiden schreven
zij ongemeen levendig, ‘levend hollandsch’ schreef hij alléén.
Dekker, in onderscheid met de genoemde leeken onder onze oudere romantici,
met wie hij een geestelijk-eenzame, tot zelfstandigheid voortbestemmende jeugd
gemeen had, werd door de omstandigheden van zijn verder leven zoo niet verhinderd
dan toch belemmerd in 't openbaar als schrijver op te treden, vóór hij zich als prater
daartoe veelzijdig had bekwaamd. Hij mag zich, evenals zij, van jongsaf aan hebben
voorbereid op het auteurschap en zich nog in zijn eerste indische jaren hebben
geoefend om te voldoen aan de eischen van het hollandsche publiek, hij geraakt daar
in verloop van tijd al verder van gescheiden en al meer van vervreemd - zoozeer dat
wij hem nu poolshoogte zien halen bij den haarlemschen uitgever omtrent den smaak
zijner eventueele lezers. Hij is er niet toe gekomen zijn eerste dichtproeven onder
dak te brengen in een of ander vaderlandsch muzenalmanak - weerhouden misschien
door zijn hoogere eerzucht zoowel als door zijn wankel zelfvertrouwen; hij was niet
in de gelegenheid om dichter bij honk zich te wagen aan het lokkende gevaar der
publiciteit: in zijn tijd is de Oost nog zonder politiek zoowel als letterkundig leven,
zonder eigen tijdschriften of dagbladen met een litteraire tint. Hij wordt erdoor
gespeend van openbaar succes, hij wordt er door behoed tegen een te gemakkelijk
verkregen openbaar succes dat hem een voortijdig, zijn verdere ontwikkeling
belemmerend ‘geestelijk overwicht’ zou hebben verschaft; hij wordt erdoor verhinderd
zijn uitingswijze te fixeeren nog vóór hij zich een persoonlijker stijl heeft gevormd,
het gemakkelijke spoor der navolging te blijven houden in plaats van zijn krachten
te verdubbelen door het
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zoeken van een eigen weg: zóó had het kunnen worden wanneer hij voor zijn begeerte
naar toejuiching voldoening had gevonden door het publiceeren van ‘de Eerlooze’.
Moeilijk te behalen zullen zijn successen in de kleine indische kringen evenmin
geweest zijn: men was er zoo weinig gewend; maar juist omdat hij hun oordeel als
zoo weinig bevoegd erkende, kon het hem zoo weinig imponeeren, liet het hem zoo
onvoldaan in wat hij bereikt had en zoo onbelemmerd in zijn verdere ontwikkeling
onder invloed in het bijzonder van de nieuwere fransche romantiek. Wat zijn
verschillende publiekjes aan oordeel misten, won zijn onbestuurd talent aan
soepelheid; hij oefent zich zonder eenig vooropgezet aesthetisch doel, zonder eenig
bindend program, zoo niet in 't wilde weg dan toch niet enger gebonden dan door de
veranderlijke opgave een zich wijzigende kleine omgeving te boeien. Hij mist hier
in de Oost de grootere, meer ontwikkelde en kritische gestemde litteraire omgeving
die, zijn smaak beschavende, hem de hare zou hebben opgedrongen; hij vindt hier
althans - en speciaal te Menado - een klein publiek welks smaak hijzelf kan trachten
te vormen en waarop hij de zijne kan oefenen... Oefende hij zich nog wel expres
zooals vroeger door het schrijven van literair-bedoelde opstellen; is hij in dezen
ouderwetschen trant nog voortgegaan met het ‘schrijven voor zichzelven?’ Na
Poerwakarta waar zijn drukke ambtsbezigheden hem erin verhinderden, zooals wij
uit een zijner eerste verlovingsbrieven vernamen, heeft hij blijkbaar deze methode
zoo niet geheel prijsgegeven dan toch minder ijverig toegepast; blijvende, hem zelven
bevredigende resultaten heeft zij in elk geval zoo weinig opgeleverd dat er niets van
is overgebleven. Het strookte niet met zijn expansieve natuur om voorzichzelven
alleen uiting te geven aan zijn innerlijk leven; en sedert zijn huwelijk had hij in Tine
een even beschaafd als welwillend publiek, waartegenover hij zich kon ‘épancheeren’:
in later dagen, wanneer hij auteur wil zijn, ontvliedt hij haar gezelschap om het te
kunnen wezen. Blijkens zijn mededeelingen aan Kruseman nam hij zoo nu en dan
nog wel een aanloop tot expresse oefening maar bleef er weldra in steken uit gebrek
aan een betrouwbaren maatstaf van beoordeeling. ‘Mijn eigen oordeel tel ik in 't
geheel niet’: hij is naarmate hij zelfstandiger werd, onzekerder geworden: ‘evenals
ik soms mijn werk “mooi” vind, heb ik andere oogenblikken van zoodanige
minachting er voor dat ik mij haast het te parodieeren;’ hij is al te kritisch en
‘observeert anderen’ die het
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te weinig blijken.... Zijn eigenlijke, zijn beste oefening is de nauwelijks bedoelde en
half onbewuste: door lezen en spreken. Door zijn vrije lektuur stapelt zijn vlugge
geest zich een ideënschat op, waarvoor zijn behaagzuchtige mededeelzaamheid geen
uitweg weet; hij is ‘zwanger van denkbeelden’ en koestert het ‘vaste voornemen te
spreken tot het volk;’ de conversatie is zijn veiligheidsklep, zij vormt hem tot de
scherpzinnige zoowel als amusante redeneerder, die ten aanhoore van zijn stroevere
partners zich zelven desnoods de repliek geeft; die de verrassende vondsten van zijn
gevoel en phantasie bij gebrek aan volgzaam begrip van zijn auditorium, leert voor
zichzelven uit te spreken. Conversatie alweer was zijn correspondentie: ongedwongen
ontboezemingen, vrije uitstortingen van wat hem het intiemst had getroffen en het
felst interesseerde aan het adres of eigenlijk aan het oor van een zijner vertrouwden;
opstellen waarin hij schrijvend sprak, ‘brieven’ die, zooals hij aan zijn broeder, den
dominee zegt, ‘een surrogaat daarstellen voor het door afstand onmogelijk gezellig
mondeling onderhoud.’ Indië heeft Dekker tot een goed schrijver gemaakt omdat het
hem belemmerde op andere en noodzaakte op deze wijze schrijver te zijn: spreker
tot afwezigen zooals hij het was tot aanwezigen; de ‘praatbrief’ is de elementaire
vorm van het multatuliaansche proza. ‘Wat ik zóó tot u zeg, kunt ge dat laten drukken
met kans op debiet?’ is de beteekenis van zijn informatie aan den hollandschen
uitgever. Heeft hij zelf een duidelijk inzicht in de beteekenis van zijn stukjes, in het
persoonlijk karakter van dit lichte en rappe proza? Zoo weinig, dat hij evenzeer als
de hollandsche vriend - zij het dan om gedeeltelijk andere redenen - het
zwaarwichtig-‘weinerliche’, geïmiteerde drama zijn beste aanbeveling rekent en het
stelt boven dit weinig belangrijke weliswaar, maar frissche, natuurlijke en reeds
eigene proza..... Hij bekwaamt zich voor het auteurschap het best juist daar waar hij
er zich het minst expres voor oefent; het allerminst door de methode van verzenmaken
waaraan hij in zijn eersten indischen tijd zou druk heeft geofferd; hij mag er ook nu,
nadat hij zich in een halve afzondering heeft teruggetrokken, blijkens zijn schrijven
aan Kruseman, zoo nu en dan een op stapel zetten, zij komen blijkbaar niet van de
helling; geen enkele van de gedichten, die hij in zijn latere werken, speciaal in den
‘Havelaar’, heeft ingelascht, dateert uit dezen tijd. Zij juist, waar hij zichzelf trachtte
te zijn en van zijn vrijheid profiteerde voor de vorming van een persoonlijke stijl,
legden hem het hinderlijkste keurslijf
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aan en bonden hem het engst aan overgeleverde vormen. Hij drilt zijn talent niet
systematischer dan door de vrije dressuur van zijn lezen en spreken; en waar hij door
gedichten den smaak van zijn publiek naar zijn eigene heeft trachten te vormen, daar
zal het, mogen we veronderstellen, wel het veelvuldigst door die van anderen zijn
geweest. Ook op dit, het verst van zijn vrije conversatie verwijderde terrein, sprak
hij uit wat hij had gelezen: hij trad op als voordrager. Van zijn repertoire kennen wij
met voldoende zekerheid, de ‘Jamben’; waar zou hij in Holland de kringen gevonden
hebben, zoo niet aesthetisch genoeg ontwikkeld, dan toch van een, ook litteraire,
verdraagzaamheid groot genoeg om van den ‘poète d'images décolletées’ en ‘d'une
magnifique rudesse’, al konden zij dezen misschien niet voldoende waardeeren,
althans den geestdriftigen vertolker toe te juichen? Er was ook hier van werkelijke
bewondering of zelfs maar waardeering waarschijnlijk slechts sprake bij zeer enkelen
buiten Dekker zelf: hij bespotte later zijn auditorium door de herinnering aan het
compliment, dat het deze werken waren die hij ‘zoo lief’ reciteerde; het zal misschien
in de eerste plaats zijn goede wil om het aangenaam bezig te houden hebben
gewaardeerd en wat het toejuichte mag voornamelijk de bewondering van den
voordrager zijn geweest. Maar men liet hem in elk geval begaan: hier waren litteraire
veeten noch politieke geschillen; men moedigde hem zelfs aan bij zijn vrije oefeningen
en liet overigens het trompetgeschal van zulke strijdhaftige lektuur niet onaangenaam
beziggehouden over zich heen gaan. Het feestelijke Menado was ook voor den
litterairen Dekker een abbaye de Thélème: ‘Fais ce que veux’. Alle genres waren
hier goed behalve het vervelende: men was er waarschijnlijk eenigszins verlekkerd
op nog meer dan verdraagzaam voor alles wat pikant en gepeperd was; en men deelde
er althans ten volle zijn smaak voor ‘de opgewondenheid, die alles op 't gebied der
Aesthetiek leven geeft.’ - De eerste eisch der Romantiek: vrijheid, is hier ten volle
voor hem in vervulling gegaan; hij heeft zijn romantischen aanleg naar alle zijden
van zijn voorkeur kunnen ontwikkelen ongehinderd niet alleen maar aangemoedigd
door zijn kleine publiek. Hij vond hier gelegenheid los te komen, zonder dat iemand
hem in iets beperkte, los te komen ook uit zijn vroegere stijlhulsels; en aansporing
zich een eigen spreekstijl te vormen vóór hij zich in een schrijfstijl had ingesponnen.
***
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Maar Dekker is hier nog iets anders dan gezelschapsmensch en amuseur van zijn
publiek; ambtshalve niet alleen maar door zijn neigingen van verlichten heerscher
gedraagt hij zich als zijn bestuurder en zijn opvoeder. In zijn brief aan Kruseman
mag hij den pikanten causeur uithangen, in dien aan zijn broeder, den dominee, toont
hij zich, hoezeer dan zonder zwaarwichtigheid, de degelijke magistraat, de praktische
paedagoog, die zijn volkje tot grooter levensernst wil bekeeren en die in zijn ongeduld
in dit opzicht iets te bereiken zijn doel door overhaasting blijkt voorbij te zijn
geschoten. ‘Opvoeding en volksbestuur zijn de eenige vakken waarvoor ik aanleg
heb:’ tot het vermaken niet zoozeer dan wel tot het verlichten en verbeteren van
kleine en groote menschen voelt hij zich bekwaam en geroepen. En hier te Menado,
als hooger ambtenaar, is hij voor 't eerst in de gelegenheid op breeder schaal zijn
roeping te volgen en zijn bekwaamheid te beproeven en te vergrooten; zijn positie
van ‘zoowat de eerste’ te zijn, beteekent, dat hij veeleer als toonaangevend leider
dan ondergeschikt bureaukraat fungeert. ‘Mijn positie hier,’ schrijft hij aan zijn
broeder, ‘liet niet toe mij te veel (aan de feestelijkheden) te onttrekken, daar het
behouden der harmonie op zulk een groot schip als een buitenpost een bepaalde pligt
is’: zijn positie als die van de rechter- en aldus penvoerende hand en als
plaatsvervanger van den ongehuwden resident is die van scheepsgezagvoerder in
den trant van zijn vader; hij is behalve uitvoerder of liever, naar eigen inzicht toepasser
der algemeene wetten en verordeningen, waker over de zeden op de wijze van zijn
broeder; hij heeft charge d'âmes zooals beiden. Inderdaad, terwijl hij den weinig
autoritairen resident schijnt te vervangen veeleer dan te dienen, blijkt hij den predikant
van Menado in diens herderlijke funkties te verdringen: hij, Dekker, is het, die,
wanneer zij hem, den ‘opvoeder’, niet langer behagen of vermaken, de wufte zeden
op eigen gelegenheid tracht te versoberen en die, gelukt hem dit niet snel genoeg,
den ‘militairen commandant, een beste ontwikkelde jongen, aanspoort’, om zijn
proeve van inwendige zending voort te zetten - met voorbijgang blijkbaar van den
officieelen zieleherder..... Door zijn paedagogische en moralistische bedrijvigheid
staat hij, wat de voorwaarden voor zijn vorming als auteur betreft, den predikanten
in 't vaderland nader dan de leeken, niet enkel omdat hij zich als prater voor het
schrijven bekwaamt, maar bovendien als spreker den dominee uithangt - minus de
theologie zoo niet tegen hun theologie in. Dit was een gemis dat
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enkel tot gewin kon strekken aan zijn litteraire vorming, voorzoover het hem behoedde
voor het gevaar van in de kerkelijke rhetorica te vervallen. Zijn wereldsch
zendelingschap in déze omgeving, de praktijk van zijn eigenlievende
menschlievendheid op dit publiek uitgeoefend, is bij uitnemendheid geschikt hem
radikaler dan wat ook, van alle rhetorica vrij te maken - al gelukt het haar niet hem
geheel van de sentimenteele te ontslaan. Het is hem ernst geweest, het zal hem ernst
blijven met zijn voornemen: ‘een gelukkig volk te scheppen’; het valt hem even
moeilijk onwetendheid als ongeluk om zich heen te dulden; hij wil niet enkel
vermaken, hij wenscht althans na vermaakt te hebben, te verlichten en te verbeteren;
hij legt er zich op toe in deze richting iets te bereiken, met ijver, met overijver zelfs.
En ook dit stempelt hem tot ‘verlicht despoot’, dat hij vol nieuwe denkbeelden steekt,
vol excentrieke inzichten zelfs en paradoxale opvattingen. Zijn taak wordt hem
vergemakkelijkt door de tolerantie van zijn publiek; hij ziet zich niet als de
hollandsche dominees in zijn leiderschap beperkt door angstige gematigdheid of
belemmerd door taaie sleur; zijn luidjes hebben geen of minder en zoo andere dan
toch meegaander vooroordeelen. Maar mogen zij aan zijn propaganda minder
weerstand bieden, zij komen haar door hunne belangstelling ook weinig tegemoet:
hunne verdraagzaamheid in deze materie, die buiten de zaken der ouderen en buiten
de vermaken der jongeren om gaat, is vriendelijke onverschilligheid. Hij moet hun
belangstelling wekken en prikkelen door het nieuwe dat hij hun als inzicht duidelijk
en het andere dat hij als daad aannemelijk of begeerlijk wenscht te maken, op nieuwe,
onverwachte, oorspronkelijke wijze voor te dragen en toe te lichten: hij is dikwijls
in zijn denkbeelden en in hunne voorstelling excentriek en paradoxaal niet enkel
door zijn romaneske neigingen en zijn tijdelijken overdaad van intellektueele kracht,
hij is het tevens uit noodzaak om ter wille van een praktisch effekt zijn hoorders te
boeien en hun eenigszins laksche intelligentie te prikkelen. Zij laten hem praten: het
effect, dat hij bereikt is gewoonlijk gering en loont in intellektueel of moreel opzicht
de moeite niet, die de ‘smartman’ en zijn collega's hem bezorgen; zij laten hem
praten: zij laten hem vrij als bij zijn belletristische experimenten en mag hij als docent
niets bereiken, zijn litteraire winst legt ook hier in 't beproeven. In sommige gevallen
evenwel kan hij zich niet met dit even onbewuste als indirecte resultaat tevredenstellen
of mag hij niet berusten in dit gebrek aan zichtbaar succes: kan hij den ‘smartman
laten liggen’,
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anderen moet hij tot prijs van nog grooter ‘vermoeienis’ desnoods trachten op en
voort te helpen..... ‘Opvoeding en volksbestuur’ voelt hij als zijn ware roeping, leider
te zijn van groote en kleine menschen of herder van kleine en groote kinderen. Zijn
huwelijk is nog altijd kinderloos en het zijn de groote met wie hij zich hier bij
voorkeur bezighoudt: de volwassen europeesche jeugd en de inboorlingen. Tegenover
dit meest ontvankelijke weliswaar maar minst ontwikkelde deel van zijn publiek
moet hij zorg dragen als moralist overtuigend te zijn en als didaktikus lichtbevattelijk
te blijven; mag hij zich niet laten verleiden te schitteren waar hij verlichten wil; moet
hij zijn luim beheerschen en in dienst stellen van zijn ernst; alle abstraktheid vermijden
zoowel als alle onnoodige versiering zijner uitleggingen en afleidende opschik zijner
opwekkingen; zijn phantasie dienstbaar maken aan de aanschouwelijjkheid alleen;
hij moet zoo ‘direkt’ mogelijk zijn. Voert hem dit niet af van zijn romantiek naar het
realisme, evenals het om overeenkomstige redenen de hollandsche dominees heeft
belemmerd om van hun bijzonder realisme te komen tot romantiek? Inderdaad moet
hij hier zijn romantiek zoo niet prijsgeven, dan toch hare uitingen intoomen en
besnoeien tot een grens van soberheid en objektiviteit, waarbinnen zij, evenals de
buitenlandsche, de vernieuwer is van woord en beeld en een vorm van realisme zelf
tegenover de rethoriek van het classicisme..... De beste leerschool doorloopt zijn
eigen talent in dit opzicht door het intellektueele onderwijs en de moralistische
onderrichting, die hij ambtshalve en uit altruïstische neiging verstrekt aan de hoofden
der inboorlingen: de groote kinderen, die hij als leek opvoedt niet alleen maar als
vader toespreekt. Juist uit deze dagen van zijn praatbrief aan den heer Kruseman
dateert zijn ‘Publicatie’ aan de Hoofden van de Minahassa - de authentieke proef
hoe hij alvast gevolg geeft van zijn ‘vaste voornemen om te spreken tot het volk’.
Zij betreft een voorgenomen wijziging in de gedwongen rijstkultuur, waaromtrent
hij het ‘niet onnoodig rekent de hoofdpunten ten volle uit te leggen’ en
‘daarbij te voegen de vermaningen die een goed vader aan zijn kind geeft,
als het een nieuwe loopbaan intreedt. Ontvangt ze dus gelijk een
gehoorzaam kind ze ontvangt, wetende, dat ze komen van een vader, die
dat kind liefheeft’!
Deze geschreven toespraak voert ons door hare moralistische strekking en de wijding
van haar toon rechtstreeks tot de dominees terug;
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zij herinnert nog onmiddellijker aan den Bijbel door den eenvoud van haar beelden
en haar zuiver pathos. En als blijk van wat Multatuli dankt aan de praktische
beslommeringen van Dekker als paedagoog en magistraat: zij kan gelden als het
schema van zijn prachtige ‘Toespraak tot de Hoofden van Lebak.’
***
Dekker heeft er zich niet mee tevredengesteld deze beide genres van spreken naast
elkander te beoefenen, hij heeft gepoogd zijn ernst en zijn luim met elkander te
verbinden, van elkander te doordringen. In deze deels ernstig bedoelde en doorgaand
in opgewekten toon geschreven stukjes toont hij er de proeven van; hij draagt daarin,
niet zooals voorheen in zijn brieven, met zware nadrukkelijkheid zijn grieven voor,
maar uit zijn onbevredigdheid als galgenhumor; zijn vroolijkheden zijn kritisch
gepeperd en hebben een satyrieken bijsmaak. Hij oefende er zich in, zijn amuseurschap
te enten op zijn apostolaat en zijn preken te kruiden met anekdotes. Hij kon het niet
altijd: in zijn ambtswaardigheid tegenover de inboorlingen moest hij vaderlijk-ernstig
blijven; hij kon het ten volle in de society van Menado tegenover wier vroolijkheid
hij, tegelijkertijd dat hij er zich bij aansloot, zijn waardigheid had op te houden. En
hij heeft daarvan naar hartelust gebruik gemaakt, meer waarschijnlijk ten profijte
van zijn eigen dan van hare vorming. Hij heeft niet enkel tot dat der inboorlingen,
hij heeft tevens ‘gesproken tot het volk’ zijner onbezorgde landgenooten, die hij zoo
dikwijls als een publiek van feestgenooten om zich verzameld zag. Als onderhoudende
ceremoniemeester staafde hij het best zijn ‘overwicht’ als gezagvoerder op het
gepavoiseerde ‘groote schip’ van zijn feestelijke buitenpost; hij preekte voor zijn
volkje met het beste effekt en de werkzaamste stichtting door.... te toasten. En door
dezen hoogeren vorm van spreken, door deze feestelijke improvisaties heeft hij zijn
auteurschap het doeltreffenst voorbereid. Zie hem jaren later, wanneer hij aan Tine
een denkbeeld wil geven van het origineele karakter van den ‘Havelaar’, telkens
weer tevergeefs zoeken naar een beeld, eene analogie; eindelijk vindt hij het:
‘....Ik heb talent, ik heb het heel goed gezien. Al kan niemand leven van
letterkunde in Holland, mij zullen ze koopen en lezen. evengoed als ieder
luisterde als ik een toast gaf. Daar heb je 't! Mijn

Groot Nederland. Jaargang 20

234
boek gelijkt op mijn toasten. Humor, gevoel, scherpte alles dooreen, men
weet niet of men schreien of lagchen moet. En het begin is zóó flauw, zóó
droomerig dat men op eenmaal schrikt als de schrijver uit den hoek komt.
Maar dit begin is niet onnoodig, dat moet zóó, 't is één geheel’....
En in denzelfden brief - van 19 Oct. '59-;
‘....Eigenlijk doe ik verkeerd je zooveel over dat ding te spreken, want
daar het begin zóó flauw is zal je zeggen: is dát het nu? Maar het moet
zoo wezen, geloof me, net als mijn toasten die gingen ook in eens over
van flauwheid in scherpte en gevoel’....
Niet enkel een episode van den ‘Havelaar’ is een uitgewerkte vroegere zedepreek het boek in zijn geheel blijkt gecomponeerd naar het schema van zijn toasten. Half
onbewust heeft hij zich op zijn feestpubliek geoefend in de kunst van behagen en
beheerschen, die hij later bewust toepast wanneer hij in zijn eerste oorspronkelijke
werk gaat ‘spreken tot het volk’ van Nederland. Waar heeft hij het beter, waar heeft
hij het anders kunnen doen dan hier te Menado; waarvond hij daarvóór op zijn
eenzamestandplaatsen zulk een feestelijke schaar of daarna gedurende zijn verloftijd
en zijn zwerversperiode na ‘Lebak’? Hier heeft hij de feestelijkheid gevonden, die
zijn gemoed verruimde en zijn geest verhelderde en de feestelijkheden, die zijn
sprekersgaven ontbolsterden en ontwikkelden tot zijn schrijftalent. Zijn ernst is er
gezuiverd en veredeld tot pathos en de ‘opgewondenheid’ van zijn luim heeft er zijn
proza doen mousseeren, heeft het licht en luchtig, pikant en ‘pétillant’ gemaakt; de
groningsche professor Tellegen sprak later van zijn ‘champagnestijl’ als wist hij
waarmee het multatuliaansche proza gedoopt was.... Dekker mag tenslotte ‘een
barrière’ hebben gesteld, ‘tusschen zijn denken en haar dansen’, ‘de kleine voetjes’
der vroolijke vrouwtjes van Menado zijn blijven dansen in zijn denken.
***
Toen hij ‘de Eerlooze’ onder den nieuwen titel van ‘de Hemelbruid’ half November
'51 verzond was hij een maand te voren reeds tot ‘adsistent-resident, tevens magistraat
en kommandant der schutterij te Amboina’ bevorderd. Van zijn verblijf en lotgevallen
aldaar is weinig anders bekend dan dat hij er zijn reputatie van uitstekend
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ambtenaar ophield. ‘Tengevolge van klimaat en omstandigheden voortdurend zeer
zenuwachtig,’ zooals de uitgeefster der Brieven mededeelt, ontving hij reeds den
1sten Augustus '52 een verlof van twee jaar tot herstel van gezondheid.
‘Hij reisde van Amboina over Batavia met de Harmonie, kapt. Bouma;
naar hij dikwijls zeide, het kleinste schip dat om de Kaap voer. Zijn vrouw
en hij waren de eenige passagiers. De eerste stuurman van dat vaartuig
was dikwijls dronken, en om den bejaarden kapitein de rust te gunnen die
deze volstrekt behoefde, hield Dek zelf menigmaal de wacht’....
Het was, vóór hij in het tweede ervan als de groote rustverstoorder optrad, een waardig
slot van het eerste deel zijner koloniale carrière, waarin hij ‘het behouden der
harmonie’ beschouwde als ‘een bepaalde pligt’. Evenals ‘op zulk een groot schip als
een buitenpost’ toonde hij zich in staat op dit kleine een leidende funktie te vervullen,
ook waar hij er niet officieel toe was aangesteld; te Menado was hij meer de
plaatsvervanger dan de ondergeschikte van den bejaarden Seherius geweest nadat
hij tevoren te Poerwakarta de verwaarloosde dienstzaken van den drankzuchtigen
adsistent-resident had beredderd De ongeoefende jeugdige passagier, die op den
heenweg naar de Oost om zijn bravoure te toonen boven in de mast van de ‘Dorothea’
was geklommen tot zoodanigen schrik en ergenis van zijn broer Jan, den stuurman,
dat deze het dek verliet, hij vervangt op de thuisreis den stuurman-zelven, die er zich
wegens onbetrouwbaarheid niet kan vertoonen; de kwajongen, die roekeloos zijn
eigen leven in de waagschaal stelde, staat nu op zijn hooge uitkijkpost om te waken
over dat van anderen.
J. SAKS.
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Kroniek der Duitsche letteren.
CARL STERNHEIM.
Carl Sternheim ‘Berlin oder Juste Milieu’, Kurt Wolff Verlag, München.
Carl Sternheim ‘Fairfax’ Ernst Rowolt Verlag.
Carl Sternheim ‘Tasso oder Kunst des Juste Milieu’ Erich Reisz Verlag.
Carl Sternheim ‘Libussa’ des Kaisers Leibross, Verlag die Aktion.
Nu Carl Sternheim achtereenvolgens deze vier bovengenoemde met elkaar in nauw
verband staande werken het licht deed zien kan hij geen aanspraak meer maken op
de plaats in de eerste rijen der leidende jongere Duitsche literatoren, waarop hij tot
nu toe krachtens zijn vele knappe tooneelstukken en eenige zeer bijzondere novellen
(‘Busekow’, ‘Napoleon’, ‘Schuhlin’, ‘Posinsky’ e.a.) - dit dient met grooten nadruk
en de noodige eerbied gezegd - recht had.
Met Berlin oder Juste Milieu’ hoewel ongetwijfeld het beste dezer werken begon
de misère. Het succes van dit werkje waarin hij een goede karakteristiek van het
Berlijnsche geestesleven in den driekeizertijd gaf, is Sternheim naar het hoofd
gestegen. De schrijver van ‘Burger Schippel’, hater der middenstand bij
uitnemendheid, werd nu plotseling de uitvinder van den leer van het ‘Juste Milieu’.
Noch niemals dagewesen! gaat dit zien! Het is of we Spengler's voorwoord tot z'n
oneindig veel belangrijker ‘Untergang des Abendlandes’ lezen als we ‘Tasso’
opslaande op de eerste pagina deze regels onder oogen krijgen: ‘Das Juste Milieu’
dessen wirtschaftliche und politische Rolle im neuen Deutschland von mir gewürdigt
wurde’ etc. etc.? Het is ongetwijfeld ten deele ook de schuld van enkele
vooraanstaande Duitsche critici die meenden nu Sternheim aan den horizont
verscheen, Kant, Goethe, Schopenhauer, Nietsche - kortom de geheele Duitsche
philosophie op zij te mogen zetten - dat het den armen man naar het hoofd is gestegen.
Het is dan ook
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waarlijk niet gering wanneer men maar zoo in eens met Molière vergeleken wordt,
wanneer een kameleontisch criticus als Franz Blei schrijft: ‘Wovon sich Strindberg
befreite, das überwindet Carl Sternheim gültig für alte Zeit: das Bürgerlich-Moderne.’
Sternheim schreef meer en slingerde met een geste alsof hij Voltaire was een nieuw
pamflet de wereld in: ‘Fairfax’. Zijn groote bekrompenheid kwam in dit geschrift
nog duidelijker aan het licht. Vermocht hij aan zijn vorig geschrift nog eenige
cultuurhistorische waarde te geven door een somtijds zeer goed gelukte typeering,
‘Fairfax’ bleef zonder eenige waarde, literair zoowel als stylistisch, (ook al beweert
Kasimir Edschmidt, een van Sternheim's trouwste volgelingen dat onze auteur den
‘klassischten Deutschen Stil’ schrijft.
Uit den inhoud van dit geschrift bleek dat de catastrophe der wereldoorlog
Sternheim niets anders geleerd had dan dat sommige der door hem zoo gehate
middenstanders, Oweeërs geworden waren. Op dezen richt hij thans zijn kanonnen.
Is het echter niet teekenend en van een noodlottige beslistheid wanneer men in zijn
geheele oeuvre slechts één leidende gedachte heeft en dat in een tijd waarin voor elk
weldenkend mensch de problemen die Sternheim opwerpt reeds geen problemen
meer zijn? Men veroordeelt nu eenmaal geen Oweeërs meer. Wat zouden echter de
vele problemen van dezen zijn vergeleken bij Sternheim's leer van het ‘Juste Milieu.’
Deze serieuse aanval van een modern Duitsch literator op het Oweeërdom en den
ex-Keizer (in ‘Libussa’) zou belachelijk en tamelijk onbelangrijk zijn, was tevens
niet het treurige feit te constateeren dat het meerendeel der Duitsche critici Sternheim
nog steeds als een der belangrijkste hedendaagsche figuren beschouwde. Het werkje,
dat als motto droeg de eenigszins onsmakelijke woorden: ‘Ich finde Deutschland
zum Kotzen,’ bevat de geschiedenis van een Amerikaan - natuurlijk een millionair
- die vergezeld van zijn dochter Daisy en enkele manlijke en vrouwlijke Sioux (ten
behoeve van vader en dochter) naar Europa vertrekt. Hij gaat via Engeland over
België en Frankrijk naar Salzburg en München, vandaar naar Berlijn waar hij het
allereerst - zooiets gebeurt herhaaldelijk in de werken van dezen auteur - Sternheim's
boek ‘Berlin oder Juste Milieu’ in handen krijgt, waarvoor hij dan natuurlijk vol
bewondering is. Er komen dan verder allerlei platte intriges: Daisy verlooft zich met
Prins Schleim-Weijn-Reizenstein die echter later van een telefoniste verneemt dat
Daisy een nog al intieme relatie met een der
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jonge Sioux onderhoudt. Gevolg: Schleim-Weijn-Reizenstein af. De plannen van
Fairfax die bij wijze van bruidschat de geheele Duitsche oorlogsschuld betalen wilde,
vallen in duigen. Daisy verdwijnt plotseling naar Rusland en stuurt uit Moskou een
briefkaart ‘met vriendelijke groeten ook van Lenin, Trotzky en Gorki.’ Pa wil dan
ook naar Rusland en Sternheim belooft ons dit verdere genot in een volgend deeltje.
(Benieuwd zijn we anders niet.)
Ik kan dit werkje ondanks de talrijke Duitsche critici die het uitbundig prezen,
onmogelijk een groote literaire waarde toekennen. Het is grof, van een
minderwaardige humor, zonder veel geest geschreven en daarbij zeer onzuiver van
taal. Er is zeker momenteel geen enkel Duitsch literator - zelfs Maximilian Harden
niet - die zoo zijn taal, toch de taal waarin Nietzsche zijn ‘Zarathustra’ schreef,
verknoeit door het weglaten van lid-woorden, het aaneenrijgen van verschillende
zinnen etc. Norbert Jacques heeft indertijd in het tijdschrift ‘Der Bücherwurm’ een
artikel over Sternheim's schrijfwijze gepubliceerd dat ons wel een zeer bijzondere
kijk geeft op den auteur van ‘Fairfax’. Jacques had een manuscript onder oogen
gekregen, waarin het lidwoord op normale wijze geplaatst was. Sternheim's
schrijfwijze was dus gewoon en in 't geheel niet opvallend of vreemdsoortig: ‘aber
dann war die Hand des Schöpfers mit roter Tinte darüber hergegangen und verübte
den “carnage” der einmal Bücher schnüffelrn vielleicht ein Kopfschütteln entlocken
wird, jetzt gleich aber schonzeigt, dasz dieser Artist nicht einmal von vorneherein
sicher über seine Hand ist und für Kopf und Aug das stützende Gerüst der Alten
Sprache braucht um denn, was ihm zut appelt seine Prestidigitationen vorzumachen’.
Nietwaar, het doet op zijn zachtst uitgedrukt eenigszins zonderling aan een dergelijk
taal verknoeien te moeten constateeren bij een auteur die zóó het onnatuurlijke haat,
die met z'n werk vooral een zuiverende invloed uitoefenen wil.
Sternheim wordt echter steeds overmoediger, steeds vermeteler - gaat tenslotte
zelfs Goethe te lijf. Hij constateert met de domme overmoedigheid van een Pruisische
luitenant (men worde zich eens bewust hoe Pruisisch deze nieuwe generatie vaak in
wezen is) terwijl hij zijn monocle vaster in het oog klemt: Dieser ganzer Goethe mit
der warhaftigen und anekdotischen Schwale um in Stand im Menschenerdreich nur
auf einem Bein und entzog sich zur Hälfte der Verantwortung die sein Schöpfer, fast
unentrinnbar auf ihn gesenkt hatte’. Wat wel de oorzaak was van dezen toorn? Stern-
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heim is van meening dat Goethe hem op zijn cathechismusvraag: ‘Hoe staat gij
tegenover den oorlog?’ het antwoord schuldig blijft. Hij had dit toch zoo graag willen
weten en verwijt thans Goethe dat hij hem een rechtstreeks antwoord (voor een ander
is Sternheim niet vatbaar) over den oorlog ‘den er aus zahlreiche Feldzüge hätte
ergründen müssen,’ onthoudt. Sternheim meent na zijn dringend vragen geen antwoord
te krijgen, concludeert dus dat ook Goethe's Kunst slechts ‘Kunst des juste Milieu’
is. Verbitterd leest hij den Tasso, begrijpt hem in 't geheel niet en schrijft er dan ten
einde raad een brochure over die dan den paedagogischen ondertitel draagt ‘Ein Wink
an die Jugend.’ Hij toont in deze brochure niets van Goethe's grootheid te begrijpen
- wil hier misschien ook niet begrijpen. Hij heeft nu eenmaal ontdekt dat er een
‘Kunst des juste Milieu’ is, en Goethe moet nu in dit kader passen. De ‘Tagebücher’
waarin hij blijkbaar gebladerd heeft, werken op hem als een roode lap op een
woedenden stier. Hij verwijt Goethe dat hij van 11 tot 15 Juni deel neemt aan het
vogelschieten te Apolda, zelfs dat hij den 18den Juli den ganschen nacht hindurch
diarrhee gehad heeft.
Goethe's levenswandel zoowel als zijn werk concludeert Sternheim hieruit, zijn
burgerlijk. Juste Milieu. Zijn volgende even dolzinnige aanval geldt tenslotte den
Tasso. Hij vernietigt eerst echter op twee pagina's Hebbel, Kant, Schiller, von Kleist
e.a. of schrijft ook èigenlijk hier niet over (ik geloof ook niet dat hij de meesten dezer
werken in hun geheel gelezen heeft) doch enkel over Carl Sternheim. Het is werkelijk
een in-treurig verschijnsel dat een Duitsch literator (die bovendien een groote reputatie
had op te houden) in 1922 zoo over Goethe schrijven kan als Sternheim dit deed.
Het is misschien nog treuriger dat slechts één enkel criticus van beteekenis: Bernard
Diebold1) hiertegen protest aanteekende, de anderen dezen dichter nadat hij zóó zijn
waardeloosheid getoond had nog steeds als een auteur met groote cultuurhistorische
verdiensten bleven erkennen.
Men meene nu niet dat Sternheim den ‘Tasso’ aan een nauwkeurige analyse
onderwierp en ons door uitvoerige bewijzen van de juistheid zijner theorieën
overtuigen wil. Zooals Goethe enkel en alleen reeds een ‘bourgeois’ is doordat hij
vier dagen aan het vogelschieten deel neemt en den laatsten dag aan diarrhee lijdt
zoo neemt hij één enkele regel uit den ‘Tasso’ tot uitgangspunt om de waardeloosheid
er van aan te toonen. Hij bladerde in Tasso, sloeg op goed

1) In de ‘Frankfürter Zeitung’.
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geluk een bladzijde op en las daar: ‘erlaubt ist was sich ziemt.’ Men herinnert zich
hoe Tasso in het tweede bedrijf tot de Prinses spreekt:1)
O, welches Wort spricht meine Fürstin aus!
Die goldne Zeit, wohin ist sie geflohen,
Nach der sich jedes Herz vergebens sehnt!
Da auf der freien Erde Menschen sich
Wie frohe Heerden im Genusz verbreiteten;
Da ein uralte Baum auf bunter Wiese
Dem Hirten und der Hirtin Schatten gab,
Ein jüngeres Gebüsch die zarten Zweige
Um sehnsuchtsvolle Liebe traulich schlang;
Wo klar und still auf immer reinem Sande
Der weiche Flusz die Nymphe sanft umfing,
Wo in dem Grase die gescheuchte Schlange
Unschädlich sich verlor, der kühne Faun
Vom tapfern Jüngling bald bestraft, entfloh;
Wo jeder Vogel in der freien Luft,
Und jedes Thier, durch Berg' und Thäler scheifend,
‘Zum Menschen sprach: Erlaubt ist, was gefällt’

waarop de Prinses dan antwoordt:
‘Mein Freund, die goldne Zeit ist wohl vorbei,
Allein die Guten bringen sie zurück
Und soll ich dir gestehen, wie ich denke:
Die goldne Zeit, womit der Dichter uns
Zu schmeicheln pflegt, die schöne Zeit, sie war
So scheint es mir, so wenig als sie ist;
Und war sie je, so war sie nur gewisz
Wie sie uns immer wieder werden kann.
Noch treffen sich verwandte Herzen an
Und theilen den Genusz der schönen Welt,
Nur in dem Wahlspruch ändert sich, mein Freund
Ein einzig Wort: Erlaubt ist, was sich ziemt!’

Deze laatste regels (Sternheim verwaardigt zich niet deze passage in zijn geheel aan
te halen), in de hoop zeker dat ons de samenhang ontgaan zou ) - werden Goethe
noodlottig. De wijsgeer van het

1) Men zie de meesterlijke behandeling van ‘Tasso’ in het onlangs verschenen werk over Goethe
van Georg Brandes (Erich Reiss).
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Juste Milieu heeft zijn oordeel over hem geveld. Sich ziemen? Maar dat is burgerlijk
- dat is bourgeois - dat is ‘Juste Milieu’. Erlaubt ist was gefällt - daarmede kan de
auteur van Fairfax instemmen, maar ‘was sich ziemt?’ Foei. Er bleek hier dus enkel
- nader weerleggen behoeven we zoo'n oordeel niet - dat Sternheim niet weet ‘was
sich ziemt! (Hij weet ondertusschen wel - vermeldden de couranten onlangs niet dat
hij een kasteel in de buurt van Dresden gekocht had - ‘was ihm gefällt’).
Sternheim toch diende - waar hij over Goethe wilde schrijven toch te weten dat
‘sich ziemen’ niets met burgerlijkheid of ‘Juste Milieu’ te maken heeft - doch ten
slotte allerhoogste wet is - allerhoogste Tucht (zie Stifter, Potgieter, enz. enz.).
Dat deze wet wel eens ongeschreven is, heeft Goethe noch een ander classicus
dezen Pruisischen jonker ooit bij kunnen brengen. De groote problemen ‘Anarchie
als Vrijheid’ of ‘Vrijheid en Wet’ waarmee zoovele zijner meer wijsgeerig aangelegde
landgenooten zich met min of meer succes hun leven lang bezighielden kent hij dan
ook blijkbaar niet. Doch - niet waar - dit alles is van geen gewicht. Het gaat er slechts
om wat Carl Sternheim ‘gefällt’. ‘Tasso’ beviel hem niet, ‘also’ - Juste Milieu.
Dat hij na de publicatie van ‘Tasso’ nog steeds niet weet ‘was sich ziemt’ blijkt
uit ‘Libussa’ (des Kaisers Leibross). Libussa het paard van ex-keizer Wilhelm II geraakte - aldus deze geschiedenis - in Januari 1921 door aankoop in handen van
den heer Anton W. Müller. Deze leerde het dier spreken, waarop het hem bij wijze
van dankbaarheid allerlei intieme onthullingen deed uit het leven der Keizer en
Keizerin. De heer Müller - uitermate verrast belde onmiddellijk Kasimir Edschmidt
op - die immers geschreven had dat Sternheim ‘den klassischten deutschen Stil’
schreef, vroeg deze het adres van den ‘Fairfax’-dichter en wendde zich daarna tot
dezen met het vriendelijk verzoek van deze uit cultuurhistorisch oogpunt zoo
belangrijke mededeelingen een werk in klassieke stijl te vervaardigen. Hetgeen tot
het ontstaan van dit geschrift de aanleiding was.
Ik geloof niet dat het de taak der critiek is uitvoerig het onsmakelijke en vooze
van dit pamflet aan te toonen. Van den groven satyricus die in ‘Fairfax’ tenminste
nog eenigszins aannemelijk was (de eenige werkelijke satyricus in de Duitsche
literatuur is momenteel naast Karl Kraus Linke Poot) - is hier niets meer te vinden.
Er ligt geen enkele groote gedachte aan dit werk ten grondslag het
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mist elke synthese terwijl het idee een paard op deze wijze zijn leven te laten vertellen
bovendien van Tolstoi is overgenomen (hetgeen Sternheim trouwens zelf erkent).
Wat Sternheim in Libussa geeft zijn slechts grove anecdoten - (zooals het geheel
werkje trouwens anecdotisch is doordat Vorm en Gedachte hier geen eenheid
vormden) - walgelijker dan men ze in één kabaret te Berlijn te hooren krijgt. Libussa
vertelt telkens van hetgeen de Keizer en zijn gevolg (waaronder talrijke hofdames)
op hun wandelritten uitvoerden, hoe ze vaak nog laat in den nacht uitreed, om dan
in de stal van een naburig landgoed te overnachten, hoe de Keizer dien nacht
doorbracht, hoe de stalknecht den volgenden morgen aan de melkmeid vertelde dat
de slaapkamer van hare Majesteit enz. enz.
Kortom ‘onthullingen van een kamenier ten hove’ die weer eens bewezen dat
Sternheim niet weet ‘was sich ziemt?’ Waartoe dezen Sternheim - dien men den
Duitschen Molière noemt, in staat is moge uit het volgende citaat (bladz. 214) blijken:
‘den drei Beschälern des kaiserlichen Marstalls wurden die durch sie zu deckenden
Stuten bestimmt. Ich liebte keinen, hatte für Pjatz ein Faible, Puschkin war mir
gleichgültig, und ich haszte mit allen Trieben den alternden Falben Muschik. Am
Vorabend des Springtags raste ich in Hoffnungen und Angsten junger weiblicher
Kreatur, triefte Schweisz, als man mich am Morgen zum Akt zog. In die betreffende
Box gekommen, erbleichte ich, soweit mein schneeiges Weisz es erlaubte, als ich
mich Muschik gebaümt in allen Feuern seines Geschlechts gegenübersah. Ich machte
schlapp. Was mir wie anderen verkauften Braüten nichts half. Uberwältigt, wurde
ich riesig geschändet. Doch verhielt ich das Innerste in Abscheu krämpfe und blieb
güst.’
Dergelijke grofheden, waarvan het werk wemelt, schrijft Sternheim ook waar het
het privéleven van den ex-keizer en diens vrouw betreft. Hij is hiervoor thans door
dezen aangeklaagd. Een vreemd proces. Waarom toornt Wilhelm von Hohenzollern
eigenlijk? Om de beleedigende woorden die door hun verregaande grofheid hun doel
voorbijschoten? Sternheim gaat zoo nog denken dat zijn werk van groote
cultuur-historische beteekenis is.
Deze auteur kan nu nog talrijke pamfletten het licht doen zien, Nietzsche, Hölderlin,
Kleist's werken tot Juste Milieukunst verklaren, opzienbarende herinneringen schrijven
over het leven van den paus of Lenin, literaire brochures schrijven waarin hij Kasimir
Edschmidt boven Goethe stelt, of Masereel (die een slechte teekening voor Li-
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bussa vervaardigde) belangrijker vindt dan Michel Angelo, hij zal in deze kronieken
niet meer besproken worden. Belangrijkere verschijningen vragen hier onze aandacht.
Summa summarum: Sternheim, eenmaal een der belangrijkste veelbelovende
jongeren schiet de laatste jaren met een proppenschieter en maakt zich zoodoende
belachelijk. Dit echter is zijn privégenoegen.
Bedenkelijker is dat de Duitsche cirtiek zich door de vier schoten die hij uit dit
kinderpistool loste heeft laten intimideeren. Men schrijft en discussieert de laatste
paar jaren over Sternheim alsof hij een der belangrijkste factoren van het Duitsche
geestesleven was, terwijl de gedachten die men in zijn werk vinden kan reeds lang
geen punt van overweging meer uitmaken, de problemen die hij opwerpt reeds lang
geen problemen meer zijn.
O land van Goethe, van Nietzsche, van George.
NICO ROST.
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Literatuur
Jan Dideriksz, ‘De Keten.’ Sonnetten. Arnhem, van Loghum Slaterus en
Visser, 1921.
Wie is Jan Dideriksz, en wat is deze ‘Keten’?
Jan Dideriksz is het pseudoniem van een dichter, die onder eigen naam reeds een
zekere reputatie had. Toch, wat hij vroeger schreef, schijnt nu maar vooroefening,
die hem door den grooten Geest als taak werd gegeven, om hem voor te bereiden tot
het groote heil: zich geheel te kunnen uitzingen, wanneer het machtig gebeuren der
liefde over hem komen zou.
Dat uitzingen nu, met een treffende, suggestieve schoonheid, veel eenvoudiger,
veel dieper, veel meesleepender dan hij het vroeger ooit vermocht, dat doet hij in
deze verzen; dat is deze ‘keten’. Vanwaar die naam? Het laatste sonnet, de laatste
der acht-en-dertig ‘schakels’, licht het beeld toe:
Het raam staat open naar het geurend land,
In wijden schoonen zomernacht verdronken;
Van 't werk, dat even poost, ziet één de vonken
Der sterren met een lach, en weer ter hand
Neemt hij de keten, hem zoo pas ontzonken, De goudsmid buigt en bindt den schakelband,
En elke schalm draagt mee den hemelbrand,
Aan elke heeft hij mee zijn ziel geschonken.
De morgen gloeit, de dag is speels gezind,
Ziehier het werk; de goudsmid wacht zijn loon,
Zijn vreugde droeg hij door den morgenwind.
Hij knielt en legt het in der liefste schoot.
Zij glimlacht slechts en mijmert voort: ‘hoe schoon’ Dan keert hij en hij acht zijn loon zeer groot.

Dit wilde hij zijn verzen doen zijn, en dat zijn ze: een aaneenschakeling van kostbare
schalmen, waarin het licht des hemels kaatst, één met den glans zijner ziel. En dat
is voor zijn liefste, en dat is zijn liefste zélf, want zij is de hemel, en zij is de glans,
die in hem is.
Het was mij een geluk, deze heerlijke verzen te lezen. Een ‘zeldzaam’ geluk
inderdaad, verrukkend en beschamend als álle goddelijke gaven. Ja, beschamend
ook! Daar zitten we nu, week in week uit, als-maar moderne kunst te doorproeven;
- de wereld gist en woelt in barensnood; de dichterlingen zeuren min-of-meer
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‘goed’ door op den ouden deun; - of ze doen razend modern, en ‘moeilijk’ - En we
beginnen te twijfelen aan de wereld, en dan aan onszelf (de volgorde is niet kwaad,
nietwaar?) Want après-tout zegt 't ons allemaal niet veel. En waarachtig, daar komt
iets, wat ons wèl wat zegt, daar komt deze keten, en we laten schakel na schakel door
onze handen glijden; en we vergeten het moeizaam noteeren van min of meer
waardeering op de marge; want, bij den Hemel! - dat is weer eens kunst, dat zijn
verzen waar een ziel werd ingeademd; en voortgestuwd, door dien zelfden adem,
lezen we het één na het ander.... En alleen terloops - maar we gunnen ons niet den
tijd 't wijspeukig aan te teekenen - voelen we: dit is wat fijner geciseleerd, dát is wat
koortsiger en hokkender doorklopt van den harteklop; hier is meer mystisch gevoel
voor de liefde als de ineenvloeiing van twee onscheidbare zielen, vóór-genade, vóór
de bedwelmende zaligheid van het leven van de Al-ziel.... Hier is nog 'n tikje over
van de oude preciositeit, van de oude onkláárheid; maar dan volgen weer schakels de XXVIIste bijvoorbeeld, en de XXXste - die helder zijn als het pure licht zelf. En
als die woorden van zoo'n gedicht één voor één in ons zijn gekomen - kent ge dat
genot, lezer, dat genot van echte poëzie, dat gewoord voor woord smaakt tegen 't
verhemelte en 't dan voelt koel en heerlijk zinken in uw borst? - als we dan zoo met
gretigheid en aandacht zoo'n vers hebben genoten en na-genieten, en als we dan
beginnen te denken, dan komt 't bij ons op:
‘Nieuw dit?’ Neen, - niet nieuw, - én niet oud... Maar ééuwig; als het leven zelf.
En dan ziet ge rond, en in 't licht van de eeuwig jonge zon twinkelt een tintje van
spot.
Ziet ge, - dat bedoelde ik, toen ik deze poëzie voor zoekers naar nieuw geluid ook,
‘beschamend’ noemde.
J.L. WALCH

Op de vlakte, door Alfons Jeurissen. Vlaamsche Bibliotheek. Mpij voor g.
en g. lect. Amsterdam 1922.
Er zijn drie verhalen in dit boekje in de Vlaamsche serie der ‘Wereldbibliotheek’
uitgegeven. Het eerste zou men kunnen noemen een ‘drama op de heide.’ Het tweede
is dan een ‘drama op zee’ en 't derde heelemaal geen drama, maar een zeer
naturalistische, zeer nauwkeurige, zeer uitgesponnen, koel epische studie van 't arme
boerenleven in de Belgische Kempen. Er gaat een oud mannetje in dood, dat
levenslang zwoegde, en ten slotte door ondankbare kinderen afgejaagd wordt, ten
doode toe. Maar dit is niet tragisch bedoeld, hoogstens een episode, opgenomen in
het uitgewerkt stemmingsbeeld van dien smoorheeten dag op de brandende heivlakte.
Zooals hier hebben de Vlamingen veel gewerkt in rustige, breed opgezette studies
van natuur en klein leven, zonder veel andere bedoeling dan de precieze zegging van
het oogenbliksaspect, als een onbewogen spiegeling van het zware alledaagsche
leven. Een zuivere zinnekunst, die ook niet anders te zijn wenscht dan de reactie van
het ontvankelijk zintuigelijke op de machtige indrukken der gewone werkelijkheid.
Aldus is dan het derde verhaal. Doch het eerste en ook het tweede zijn zoo sober
episch niet en dat is merkwaardig om op te merken. Bij alle naturalistische
preciezigheid
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en volledigheid, blijkt dit ongeval van den bij vergissing door eigen kameraden
gedooden douanier een vrij sentimenteele historie, waar natuur en gesprekken tezamen
tot romantische luguberheid zijn uit- en opgewerkt. Dat geeft dan een ietwat
amphibisch product, waar de lezer niet zoo gauw een touw aan vastknoopen kan. En
de vraag doet zich op, naar welken kant nu 's auteurs ontwikkeling gaat, naar het
zuiver epische realisme van no. 3 of naar de romantiek van het eerste verhaal. Want
het tweede heeft van allebei wat (en zelfs veel) en geeft dus geen uitsluitsel. Wij
zullen geduldig dienen af te wachten wat Alfons Jeurissen ons verder voorzetten wil,
intusschen constateerende, dat hij hier tot nog toe gemiddeld goed realistisch werk
leverde, dat zich naar alle kanten ontwikkelen kan, maar intusschen reeds zeer leesbaar
is.
F.C.

Alie Smeding. Sterke Webben. W.L. en J. Brusse's Uitg. Mpij. Rotterdam,
1922.
Het eerste boek van Alie Smeding, geheeten Menschen uit 'n klein Stadje, was nog
wel erg dik-op en veel van ‘realisme.’ De schrijfster bleek zoo vol van het zintuiglijk
leven, dat zij er schier niet van kon loskomen, van de dingen niet en van de momenten
niet. En in dien zwaren impressielaag - die, onder ons gezegd, zelfs wel wat
Queridiaansch aandeed - verdronken dan een beetje de menschen met hun karakters
en handelingen, waarom het toch vooral te doen was, terwijl wij, lezers, den indruk
behielden van iets zwaars en onverteerbaars, dat echter een heel goeden kern borg.
Zoo leek Alie Smeding een talent, dat moeite had tot zichzelf te komen, een zintuiglijk
zéér gevoelige, aan wie toch ook de geestelijke beweging niet onbemerkt voorbij
ging, al lag het een met het ander nog wat holderdebolder dooreen, ongescheiden en
nauwlijks onderscheiden.
Maar met dit boek is zij vrijwel boven dien chaos van het eigen gemoed uit. Er is
misschien nog een klein teveel aan ‘beschrijving’ en een soms kleine
gemaniereerdheid in de beelding, voor mijn gevoel, maar hoe zuiver en innig doorleefd
is overigens dit eenvoudige relaas van een dood-eenvoudige liefde. En men voelt
zoowaar neiging opnieuw de zoo erg en zoo lang ware waarheid te verkondigen, hoe
't er nu net niets toe doet wat een kunstenaar maakt, mits hij 't maar zóó voelt, dat
hij 't ons waar, dat is levend, kan maken. Alie Smeding vermag dat, kunstenares als
zij is, beeldend met schijnbaar rustige, vaste trekken, waaronder echter de passie
brandende is, de beeldende passie, die volgens Leigh Hunt immers poëzie beteekent.
Zoo heeft zij duidelijk voor ons opgeroepen het fijne figuurtje van dat arme
kleinburgerskind uit het verfoeilijk milieu van zoo'n klein kwaadaardig kletsnest,
dat kind, een beetje fijner, teerder, inniger en grooter van gevoel dan de rest, zoo een
bleek bloemetje als soms wel uit een steenen, wal ontspruit, om te verdorsten en te
vergaan in de onbezielde hardheid rondom. En heel levend daarnaast, een beetje naar
achter en vooral door haar oogen gezien, verschijnt ook de jongen, de
jongen-van-'t-Ruijschenstein, hooger in ontwikkeling en beschaving dan 't arme
Gretchen, maar, anders dan Faust, met den moed bezield om te durven weigeren en
wegstooten, tegen eigen begeerte in.
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De overige figuren, alle tweede-plans, kleine-stadstypen in al hun benauwende
kleinheid, zijn dan behandeld, zooals wij reeds wisten, dat Alie Smeding dit kon,
scherp omtrokken, met telkens even een neiging naar 't karikaturale. Ik wijs hier
vooral op de figuur van dominee Kreithen, die mij zoo juist in evenwicht gegeven
lijkt tusschen zijn priesterschap en zijn man-zijn.
Dit zijn echter maar de bijzonderheden, die hoe voortreflijk ook, nu nergens meer
de eenheid breken, het volle gave gevoel van die kortstondige innige liefde, zoo arm
aan uiterlijk leven en zoo rijk en vol naar binnen. Er zijn niet vele schrijvers hier in
Holland, die zóó doordringend als Alie Smeding dat hijgen en smartelijke smachten
der passie te geven mogen. Ik ken er maar enkelen sedert Van Deyssel zijn groote
liefdeshymne schreef. De meesten begaan andere paden, van levensbepeinzing of
zelfs ethiek. Maar ik zou willen staande houden, dat in zoo'n enkel simpel levend
verhaal van liefdegeluk en leed het al bevat is, wat de mensch beeldend philososfeeren
kan en wij eigenlijk niets méér noodig hebben. En wij mogen dankbaar zijn der
kunstenares, die dit ons zoo onvermengd, in eenvoudige waarheid gegeven heeft.
F.C.

D. Th. Jaarsma. Het Ontwaken. Amsterdam, P.N. van Kampen en Zoon.
z.j. (1922).
Blijkens de mededeeling op den omslag van het boek heeft de heer Jaarsma nog
groote plannen. Hij is bezig aan een reeks van twaalf romans, die zullen bevatten de
ontwikkeling eener menschenziel van de primitief kinderlijke onbewustheid, van het
bijna dierlijk zich uitleven in zinlijke volheid, over den storm en drang van het
geestelijke rijpworden heen, tot de moeilijk veroverde vrede van een mensch, die
zich in evenwicht gevoelt met de wereld. Deze reeks, in kort begrip aangekondigd,
overziende, begrijpt men, dat Jaarsma hier op zijn manier wil doen wat ook Joost
Mendes volbracht in zijn vele boeken over de Joodsche stadsbevolking van een
twintig jaar geleden. En het is altijd belangwekkend en het behoort bij uitstek tot
dezen tijd, die zooveel losscheuring uit de vaste banden van allerlei collectiviteit
gezien heeft.
Wat nu deze eerste roman van de serie alvast oplevert, is, naar den algemeenen
indruk, een soort van Bijbelsche idylle, spelend in het Friesche boerenland. De auteur
blijkt een waarachtig natuurpoëet, die zich verdiept en verlustigt in al de heerlijkheden
van de Friesche vruchtbare grazige vlakten en de gaaf bezit ons mee te laten zien en
genieten. Dit deel van zijn boek, de natuurpoëzie, is ongetwijfeld geslaagd en er is
niets tegen te zeggen, dan dat er te veel, vermoeiend veel van is, zoodat het een-tonig
wordt. En dit klemt te meer, nu al de menschfiguren zich onophoudelijk gedragen
als plechtige Bijbelsche aartsvaders en moeders, sprekende (gelijk zij misschien wel
doen) in de tale Kanaäns, als de beste orthodoxe dominee. Zoo wordt alles voor ons
een beetje onwerkelijk en lijkt een apotheose van boereleven, veel te lang gerekt, te
hoog opgezet, te zoet, te braaf, te plechtig, te onreëel voor onze zondige oogen en
ooren. En de figuren van den jongeman Thiss en zijn blinde meisje Titia blijken niet
anders geaard. Is dit een Friesche boerejongen, deze Thiss? En wat is dit blinde
meisje,
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dat enkel bijbeltaal spreekt, anders dan een middeneeuwsch heiligenbeeldje, waar
elk persoonlijk leven aan ontbreekt? De onwerkelijkheid, het lang aangehouden
pronkerig hoogdravende van deze historie lijkt aldus haar voornaamste fout. Het
bedoelt werkelijkheid en wij voelen tenminste geen daagsche werkelijkheid, al
waardeeren wij telkens de natuurverklankingen. Het zielebewegen is hier, overigens
naar de bedoeling, nog maar gering. Er is een zekere angst voor het leven, een lichte
melancholie in den jongen man gelegd, die door het smartelijk einde van zijn Titia
zal groeien en zijn geheele innerlijk overschaduwen. Zoo heeft de schrijver het besteld
en in dien crisis van Titia's lijden en dood wel iets treffends gegeven, dat nu eens
niet natuurpoëzie is. Toch lijkt het juist daar of hij het geval niet geheel aàn kon, als
hij Thiss' uitzinnige wanhoop beelden zal. Dan is er weer een onmiskenbaar te veel
aan weinig zeggende woorden en een groot vertoon van alinea's, dat vergeefs den
indruk van radelooze spanning tracht te geven. Maar over 't geheel is dit toch wel
een belangrijk boek in menig opzicht, dat naar de verdere ontwikkeling van zijn
thema doet verlangen, uit welke ontwikkeling wij dan misschien begrijpen, dat hier
de stemming onvermijdelijk zoo hoog moest zijn.
F.C.

Antoon Thiry, Pauwke's Vagevuur. E. Querido, 1922.
Antoon Thiry heeft wel een eigen toon in het Vlaamsch concert, iets weeker en
naiever dan Timmermans zou ik zeggen. Hij kan zoo argeloos vroom vertellen van
de doeningen der kleine menschen in een of ander West-Vlaamsch stadje, dat men
waarlijk niet weet of de malligheid van menschen en toestanden geweten en bedoeld
is, of zuiver het toeval van een natuurgetrouw nateekenen. Zoo hier in dit verhaal:
die oude mannetjes ter bedevaart gaande en een brandend kaarsje in nacht en storm
thuis brengende, alleenlijk om een zoon bij de loting een hoog nummer te doen
trekken. Dat is dan nog niet zoozeer een blijk van uiterst geringe liefde tot het
vaderland, als wel angst voor het zedelijk heil diens jonkmans, wiens oom en
naamgenoot onder de soldaten tot allerlei wandaad verviel. En dit wordt, half
bijgeloovig, half voorgevoelend, ook voor den jongen Sander gevreesd, als hij onder
't ouderlijk dak weg en in zoo verleidelijke omgeving zijn zal. Helaas, Moeder Maria
laat zich door al het gevlei niet omkoopen, de jongen trekt een laag nummer, gaat
onder dienst en.... zoowaar denzelfden weg als de oom. Dan, een tijdlang, gelooft
Pauw, de vrome beeldsnijder, niet meer, begint zelfs iets van erfelijke belasting te
speuren.... maar raakt dit nuchtere weer gelukkig kwijt als hij vernemen mag, dat de
Verloren Zoon in een gasthuis toch nog zalig gestorven is. God had het toch goed
met hem voorgehad, heet het dan.
Zachtzinnig en eenvoudig beeldend, vertelt Thiry dit triest gebeuren. Zoo'n verhaal
is zelf een beetje als het afbidden van een rozenkrans, eentonig murmelend, nu en
dan innig, nu en dan droog en heel soms onbewust zot. De sfeer is zeer bepaald
Roomsch-Vlaamsch, de zoete rustigheid der eenvoudigen van hart en geest, die vaak
haast middeleeuwsch aandoet. Het is 't tegendeel van opwindende lectuur, maar toch
geenszins vervelend.
F.C.
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Hans Bart
Tooneelspel in drie bedrijven door Nine van der Schaaf
Personen
HANS BART,

boekhouder aan een fabriek.

ANNIE,

vrouw van Hans Bart.

Dr. BIJGAARD,

zenuwarts.

GERLOF OOSTEN,

leeraar.

AAGJE HARMSEN,

onderwijzeres.

ADA MERTENS,

} patienten van een sanatorium.

KAREL WOLF,

} patienten van een sanatorium.

Eerste bedrijf.
Zondagmiddag in de zomer.
Eenvoudige huiskamer van buitenhuisje in boschomgeving. Naar de zijkant wijd-open deuren.
Daarbuiten eerst een open plek met wat tuin-aanleg. Verderop boomen en een pad.
Een andere deur, achter, leidt naar 't overige van de woning. Annie zit bij de tafel in 't midden
van de kamer, bezig met eenig handwerk. Hans is blijkbaar juist door de tuindeur
binnengekomen. Hij is ongeveer even oud, draagt een baard, is wat vierkant van bouw, - zijn
gezicht, niet fijn, is ernstig en naief. Er zijn daarin trekken van geestesinspanning en, bij eenige
opwinding, van fanatisme.

HANS
(opgewekt).

Bezoek gehad pas?
ANNIE
(kijkt hem vragend aan).

HANS
(op de vloer wijzend).
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Allemaal zandpootjes.
(lakoniek).

Zeker de kinderen van hierover, van
(licht ironisch)

onze groote buurman.
ANNIE
(langzaam en wat afgetrokken).

Waarom zeg je niet gewoon: dokter Bijgaard?
HANS
(luchtig).

'k Heb 't niet uitgevonden. Ik imiteer de lui van 't sanatorium.
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ANNIE
(alsvoren).

Z'n kinderen zijn hier vandaag niet geweest. Alleen Paultje.
HANS.

Paultje! - Ik heb pas geleden een gesprek gehad over hem.
ANNIE
(nieuwsgierig).

Over Paultje? Met wie!
HANS.

Met - dokter Bijgaard. Hij betaalt de laatste tijd 't sanatorium voor hem. Maar 't kind
is nu gezond en wel.
ANNIE
(met wat verwijt en nadruk).

Dus toch wel: de groote buurman. In goeie zin, zie je!
HANS.

Maar 't komt nu daarop neer: 't kind moet weg uit 't sanatorium en 't heeft geen thuis....
ANNIE
(een beetje opgewonden).

't Komt daarop neer: er is een jongetje te krijg! Voor kinderlooze menschen zooals
wij!
HANS.

Zou je 't kind willen hebben?
(warm).

Zou 't niet kunnen zijn alsof 't heelemaal van ons was?
ANNIE
(betrokken).

Ja, - misschien. Ik kan dat ineens zoo niet zeggen, ik moet er over denken. Wil jij 't
graag?
HANS
(zacht).
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Ik laat dat aan jou over. Ik dacht - je was vroeger zoo dikwijls met hem bezig, je hadt
hem graag bij je.
(gaat langs een tafeltje dat hij toevallig even aanraakt).

Het kleeft hier. Je hebt hem pas iets lekkers gegeven.
ANNIE
(hem verbaasd en wat geamuseerd beschouwend).

Jij, die anders nooit iets merkt!
HANS.

Nooit? Ik merk heel goed dat het er hier allemaal aardig uitziet. Binnen en buiten.
ANNIE
(een beetje lachend).

Je schijnt een goeie dag te hebben. Ik hoor je daar nooit zoo over.
HANS.

Ik waardeer het te weinig.
ANNIE
(als voren).

Daar hoef je ineens niet zoo treurig om te kijken.
(Zij neemt hem vriendelijk verwonderd even op, wendt dan snel en gehinderd haar blik af.)

HANS.

Je ziet iets aan me, dat niet deugt. Zeg wat het is!
ANNIE
(wat onwillig).

O niets. Maar je baard is weer wat uitgegroeid.
HANS,

O ja, dan vindt je dat ik op die koetsier in Elheim lijk. Gelukkig dat zoo'n baard zich
altijd nog laat fatsoeneeren.
ANNIE
(zacht en als tegen haar zin sprekend).

Ja, - maar je lijkt anders ook wel eens een beetje op - die man.
(erg nadrukkelijk).
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Ik bedoel natuurlijk uiterlijk, zoo soms in een beweging van je. Heelemaal alleen
uiterlijk, dat spreekt vanzelf.
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HANS
(wat geprikkeld, doch vroolijk doende).

Dat begrijp ik. 't Zou wat moois zijn als je 't anders bedoelde.
(ernstig).

Eigenlijk lijk ik veel te weinig op die man.
ANNIE
(verontwaardigd).

Dat is onzin, Hans!
HANS.

Nou ja, op hem of op een van die andere primitieve lui daar in Elheim.
(ineens verdiept en met heftigheid).

Die menschen leefden daar dag aan dag! Ik leefde daar alleen bij enkele momenten!
ANNIE
(wat onbewogen).

't Is er dan ook een leven naar!
HANS
(weer opgeruimd).

Intusschen 't gaat er niet om of je op iemand wilt lijken, maar of je er goedschiks of
kwaadschiks op lijkt. En m'n wieg stond nu eenmaal op een rijtje naast die anderen.
ANNIE
(onwillig).

Dat doet er niets toe.
HANS.

Of het! In de hemel stonden we vlak naast elkaar en hier beneden kwamen we in
eenzelfde soort proletariershokje terecht.
(z'n hoed van een stoel nemend).

Ga je nog even mee naar 't dorp, Annie?
ANNIE
(loom).
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Ik vind het wat warm.
(ineens levendig opstaande).

Ik hoor iets!
HANS.

Wat?
ANNIE.

De belletjes van 't ezelenwagentje van de kinderen Bijgaard!
(Ze wil er heen gaan.)

HANS.

Hol nou niet met die warmte, je komt toch te laat om ze te zien.
(Annie komt ineens gedrukt terug, ontwijkt Hans, die droefgeestig-vragend naar haar kijkt.)

ANNIE
(melankoliek).

Ik kan niet helpen, Hans, dat ik ze zoo lief vind.
HANS
(onzeker).

Welnee. Ze zijn lief. - De Bijgaardjes, - en Paultje ook!
ANNIE.

Ja, Paultje ook. - Talm nu niet meer, Hans, want je zult te laat terug komen voor die
vriend van je, die gister uit de lucht kwam vallen. Gerlof Oosten.
HANS
(naief opgeruimd).

Je hebt zijn naam goed onthouden!
ANNIE.

Kijk, daar glans je heelemaal van op, van de naam van je vriend.
(met wat teederheid).

Je bent zelf net een kind, Hans!
HANS
(ernstig).

Hij verwacht iets van me, Annie. Dat is wat ik noodig heb om iets te worden.
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ANNIE.

Ben je dan nu niets?
HANS
(met hartstochtelijke nadruk).

Ben ik wat ik jaren geleden was in jou oogen?
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ANNIE
(opgeschrikt en angstig).

Ach God, Hans, waarom dat ineens? Je maakt me bang als je me zoo aankijkt. Bang
om jouwentwil.
HANS
(zich afwendend en luchtiger).

Ja, we zijn verwend hier in deze stilte. Er is iets van vroeger in me levend geworden.
Ik voel me weer de ouwe revolutionair.
ANNIE.

Sedert gister? Dan wou ik dat die meneer Oosten nooit gekomen was. Je leven is
goed zooals 't nu is, Hans!
HANS
(flauwtjes lachend).

Als hij maar veilig bij zijn boeken blijft, denk je.
(stroef en besloten).

Maar die uitnoodiging om in Amsterdam te gaan spreken neem ik aan.
ANNIE
(onthutst).

En dat besluit is gekomen sedert gister?
HANS.

Ja. Er is een ellendige vrees en beklemming van me weggegaan sedert gister, sedert
ik weet dat iemand in me vertrouwt, een kracht in me voelt!
(Hij ziet nog even ernstig naar Annie, maar als hij merkt dat zij haar blik afgewend houdt gaat
hij vlug door de tuindeur heen. Annie kijkt hem dan na en blijft nog peinzend in de open deur
naar buiten staren als hij uit het gezicht is. Ze kijkt bang en zorgelijk. Daarna ziet ze Karel
en Ada aankomen en laat haar peinzerij varen.)

ANNIE
(levendig naar buiten roepend).

Da-ag! Komen jullie even binnen?
(Ada Mertens en Karel Wolf komen in zicht bij de open deur. Ada is heel jong, ziet er wat
uitdagend uit. Karel is omstreeks dertig, wat gebogen, tegelijk snaaks en melankoliek.)
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ADA.

Houden we je niet op?
(Zij komen binnen.)

ANNIE.

Nee, ik zat hier uit te rusten.
KAREL.

Hè ja, uitrusten onder jou dak, heerlijk, 'k ben doodmoe.
ANNIE.

Arme Karel, ga maar gauw zitten.
ADA
(snibbig).

Moe? Van dat kleine eindje loopen?
(Ze gaan zitten).

KAREL.

Nee, dat loopen, dat zou wat. Maar 't zit in de lucht, ik voelde 't vanmorgen al. 'n
Slechte atmosfeer.
ADA.

Och kom. De atmosfeer is best.
ANNIE
(quasi verontwaardigd opschrikkend).

Maar 't is nog geen vier uur en jullie hoorden in de hal op je stoel te liggen inplaats
van hier over moeheid te komen klagen.
KAREL.

Ik klaag heelemaal niet. - Nog geen vier uur? 't Is pas drie.
(tot Ada)

Merk je dat zij hier in een soort tijdeloosheid leeft? Benijdenswaardig, 't is 't begin
van het leven hiernamaals. - Niet dat ik daar voor mij veel van verwacht....
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ADA.

Je bent verschrikkelijk aan 't zwammen.
ANNIE.

't Doet ie altijd. Expres om de menschen op te vroolijken zegt ie zulke dingen.
KAREL
(tragisch doende).

Ach ja, een clown ben ik. Anders niets.
ADA
(tot Annie).

Weet je wat hem scheelt? Hij is jaloersch.
ANNIE.

En heeft hij daar reden toe? Laat es hooren.
ADA.

Hij heeft er heelemaal geen reden toe!
KAREL
(verbluft).

Da's ook een snelle verloochening!
ADA
(met kracht).

Je hebt er nooit reden toe, omdat je geen rechten op me hebt. 'k Wil m'n vrijheid
gerespecteerd hebben!
KAREL.

O.
(tot Annie).

Merk je dat er een revolutie-adem over haar heengegaan is?
ANNIE.

Een revolutie-adem?
(zinnend).

Ik heb een vermoeden.... Ja, juist, die jonge leeraar die gister bij ons is geweest kwam
van 't sanatorium!
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ADA
(spottend).

Wat een combinatievermogen!
KAREL
(Annie waarnemend en vertrouwelijk).

Ook geen sympathie van jou, hè?
(Annie haalt de schouders op.)

ANNIE.

In elk geval een sympathie van Hans. Ze hielden al een heele tijd briefwisseling.
KAREL.

En die gaat nu wonen in Huidekom, hier vlak bij. 'n Misère!
ADA
(plagend tot Karel).

In jou heerlijke stad Huidekom. 't Is wel erg!
ANNIE
(bijna ernstig en wat afgetrokken).

Hij is daar maar voor tijdelijk benoemd aan de H.B.S., geloof ik.
KAREL
(enthousiast opstaande).

Laat ik je de hand drukken, Annie. Onze gedachten zijn roerend eender!
ADA
(schertsend maar toch wat snibbig tot Annie).

Ik zal 't aan Hans zeggen, dat je z'n vriend gauw weer weg wilt hebben.
(Annie weert Karel gedwongen-lachend af. Hij wijkt wat naar de achterkant van 't vertrek,
blijft daar staan.

KAREL.

Ik kan hem wel een kamer recommandeeren. Ik weet precies waar je wezen moet
om der gauw genoeg van te krijgen.
ANNIE
(half plagend, half medelijdend).
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Je had het er zelf ook maar niets goed, hè? Je kwam der tenminste erg verwaarloosd
vandaan, herinner ik me.
KAREL
(grappig protesteerend).

Ik verwaarloosd? 'k Had het er ideaal, behalve op 't laatst, maar dat kwam van de
menschen beneden.
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(levendig verder vertellend met de klaarblijkelijke bedoeling vooral Annie te amuseeren, wat
hem maar half lukt, daar zij na telkens even opkijken terstond weer ijverig aan haar handwerk
bezig is).

'k Had er een vrij bovenhuis, zoo 't heette, - en 'k dee zelf m'n huishouen. Ik klopte
dagelijks m'n matjes uit op 't achterbalkon en m'n waschwater gooide ik 's morgens
vroeg uit op 't tuintje, - goed voor de planten, nietwaar? - allerlei afval is trouwens
goed voor de planten, - of voor de kippen....
ADA.

Houen ze daar kippen? 't Is een dood nest zeker!
KAREL
(ongestoord voortgaande).

Moest je dat hooren, dat ging dan: tok-tok-tok-tok! Nou, ik keerde me om en 't was
afgeloopen, dacht ik. Maar op een keer begon de juffrouw beneden ontzettend op te
spelen, ze zei dat ik allemaal vuile rommel tegen haar ramen kwakte, - niks van waar
natuurlijk, - wat er viel dat viel bij de kippenloop, - en dan vroeg ze inpertinent of
ik soms geen vullisvat had....
ADA
(op een toon van uiterste verbazing en verontwaardiging).

Had je geen vullisvat?
KAREL
(door haar toon haast van zijn stuk gebracht, zegt dan wat verlegen en komisch).

M'n huishouen was aesthetisch....
ADA.

Gaat ie weer zwammen!
(Annie even beschouwend en dan opstaande).

Annie heeft het geloof ik te druk voor ons.
ANNIE
(opschrikkend uit haar afgetrokkenheid).

O nee, jullie hinderen me niets, als je me maar m'n gang laat gaan.
(Ada blijft dan, staat terzij in het vertrek met achter haar een schrijftafel waaraan zij zich
leunt. Ze maakt zich gereed om heftig van wal te steken.)

ADA.
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Ik moet niets hebben van die kippennesten! Mijn hart gaat naar de groote steden
waar wat omgaat!
KAREL.

Krijgen we nu de speech van die meneer Oosten?
ANNIE.

Hoe kwam die daar bij jullie een speech te houden?
ADA.

Hij kende een paar van ons en we waren allemaal even binnen om de kletsregen.
KAREL.

Pardon. Ik was er niet bij.
ANNIE.

Hoe kom je dan zoo tegen hem ingenomen?
KAREL.

Ik kwam na de kletsregen met dokter Bijgaard. Die keek bedenkelijk en zal moeite
gehad hebben z'n patienten te kalmeeren.
ADA
(onbewogen).

Hij had het even over de massaas die de maatschappij als 't er op aankomt kunnen
omvergooien en daar zijn de menschen natuurlijk bang voor.
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ANNIE.

Natuurlijk. Iedereen kan niet zooveel vertrouwen in de toekomst hebben als Hans
heeft.
KAREL.

't Begin van een nieuwe gemeenschap moet komen door menschen als Hans, da's
zeker.
ADA
(een en al vuur).

't Begin komt niet dóór menschen, maar vàn menschen. 't Wordt opgebouwd van
menschen die zich heelemaal kunnen geven, 't zij dan een heel leven lang of in één
heldhaftig oogenblik.
KAREL.

Jij bent voor het heldhaftige oogenblik!
ADA
(alsvoren).

Ik vind het mooi om te denken dat er nu een heeleboel zoo rondloopen, onbenullige
menschen net als ik en die zullen toch op een beslissend oogenblik - iets groots doen!
KAREL
(tot Annie).

Je hoort hier zooiets als een echo van die speech van meneer Oosten. En die is weer
geïnspireerd door Hans z'n schrijven, door wat die vanuit deze kamer de wereld
ingestuurd heeft. Een goeie manifestatie voor de waarheid dat de dingen tot hun
oorsprong terugkeeren.
ANNIE
(protesteerend).

Hans is lang niet zoo romantisch als Ada.
KAREL.

Nee, daar is 't proza van een vakvereenigingsman doorheen. Da's net als van m'n kat
in Huidekom. Is 't vogeltje onder 't bereik: klauwen uit! Is 't vogeltje in de boom:
klauwen in!
ADA.

Jij bent zoo prozaisch dat ik er genoeg van heb.
(wendt zich naar de deur).

Groot Nederland. Jaargang 20

KAREL.

Een schat van een beest was 't.
(Ada kijkt minachtend half om.)

Die kat van me.
(met liefkozende stem)

Zachte grijze haartjes. - En zulke stille wijze oogen....
ANNIE
(belangstellend).

En wat is er later mee gebeurd?
KAREL
(donker).

Doodgeschoten terwille van de kuikens beneden.
ADA.

Dat zal wel z'n verdiende loon geweest zijn.
ANNIE.

Zei dokter Bijgaard nog iets gister, na die speech?
KAREL
(stemmig).

Die zei: ik ben een aristokraat. Geen demokraat.
ANNIE
(nadenkend).

Ah!
ADA
(smalend).

En dan moest je dat zien, - heel het damespubliek ineens op zijn hand! Maar ik niet!
(Annie lacht zenuwachtig. Ada gaat voort, met meer nadruk om Annie's lachen).

Ik ben hier de eenige in de omgeving die bestand is tegen de gratie van dokter
Bijgaard!
(Ze gaat abrupt heen. Annie is even verbluft en barst dan uit in een proestbui.)

KAREL
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(na kleine pauze melankoliek).

't Ziet er voor mij nogal
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wanhopig uit zooals je merkt.
(gaat in de open deur en kijkt waar Ada gebleven is. Zegt daarop verrast.)

Daar heb je dokter Bijgaard zelf. Nou vlucht ik ook. Tot ziens!
(Hij gaat haastig heen. Annie ontstelt even, staat op en gaat dan, door de deur achter, het
vertrek uit, om open te doen nog eer er gebeld wordt.

Zij komt even later terug, gevolgd door haar bezoeker. Dokter Bijgaard treedt wat aarzelend
de kamer binnen. Hij is niet ouder dan veertig, gedistingueerd, beweegt zich rustig, is gewend
aan bewondering, doch het is hem aan te zien, dat hij evenzeer respect wenscht als bewondering.
Annie schuift hem haastig een stoel bij.)

Dr. BIJGAARD
(afwerend).

Nee, niet zitten. Ik loop aanstonds nog even aan als je man thuis is, ik kom hier toch
weer voorbij op mijn terugreis.
(haastig bijvoegend).

Ik moet hem voor zaken nog even spreken.
ANNIE
(spreekt voorzichtig en met eerbied).

Ja, aanstonds zal Hans wel thuis wezen, dokter.
(Zoolang hij er is, is ze geheel met hem, niet met haar handwerk bezig.)

Dr. BIJGAARD.

Ik wou je ook nog even zelf bedanken voor 't plezier dat je de kinderen gedaan hebt
eergister door ze mee te nemen. Ze hebben toch zoo genoten van die tocht met jou.
ANNIE
(blij-bewogen).

Ze waren toch niet te moe, dokter?
Dr. BIJGAARD.

Welnee. Was je zelf niet moe?
(ziet haar wat opmerkzaam aan.)

Ik vond het bijzonder aardig dat je ze meenam, maar je moet het toch niet weer doen.
ANNIE
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(zacht-protesteerend en met eenige coquetterie).

O dokter, dat is ook vriendelijk!
Dr. BIJGAARD
(lacht wat gevleid).

We mogen toch niet zoomaar beslag leggen op je tijd en je krachten? Je bent toch
onze kinderjuffrouw niet?
ANNIE
(wat droomerig en droevig).

Ik hou zooveel van de kinderen. Maar als u 't liever niet hebt zal ik 't niet meer doen.
Dr. BIJGAARD
(ernstig en overtuigd).

Begrijp me goed, Annie, niemand is beter bij de kinderen dan jij. Niemand. Ook hun
eigen moeder niet.
(Annie ziet hem bij deze woorden verrast en snel even aan. Hij negeert dit.)

ANNIE
(na pauze).

Heeft mevrouw nog geen geschikte kinderjuffrouw op 't oog?
Dr. BIJGAARD.

We willen graag iets heel goeds hebben en haasten ons niet te veel.
(Annie zwijgt even in gedachten en kijkt donker voor zich.)
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ANNIE
(plotseling).

U hebt met mijn man over Paultje gesproken.
Dr. BIJGAARD.

Ja, dat heb ik.
(luchtig)

't Is een aardig jongetje, hè?
ANNIE
(onzeker).

O ja. Ik houd wel van hem.
Dr. BIJGAARD.

Hoor eens, ik weet een goed tehuis voor hem, net als hier in een gezonde streek. Ik
heb plan hem een beetje te blijven protégeeren nu ik dat eenmaal begonnen ben.
ANNIE.

Dan zou hij hier dus weg moeten?
Dr. BIJGAARD.

Ja. Dan zou je hem uit het gezicht verliezen.
ANNIE.

En uw kinderen zouden hem ook missen.
Dr. BIJGAARD
(luchtig).

Dat denk ik, ja, daar is hij zoo heelemaal mee opgegroeid. - 't Is aan 't kind te zien,
vindt je niet? Altijd zoo in dezelfde sfeer.
ANNIE
(peinzend).

Ja. Heel iets anders dan de dorpskinderen. Maar Paultje zou dat heel gauw verliezen
in een andere omgeving.
Dr. BIJGAARD
(schertsend).

Als je dat jammer vindt, neem hem dan en hou hem in deze omgeving. Dan blijft hij
't speelkameraadje van mijn kinderen.
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(met wat terughouding)

Nog jaren lang tenminste.
(naar de tuindeur gaande).

Mag ik hier maar uitgaan?
(Hij vertrekt meteen.

Annie voelt zich nadat hij weg is blijkbaar ineens hevig beklemd en angstig. Zij houdt de
handen voor 't gelaat gedrukt. De dokter komt onverwachts terug.)

ANNIE
(uitbarstend).

O, dokter!
Dr. BIJGAARD.
(wat gehinderd en met gerimpeld voorhoofd).

Annie, ik kom nog even terug, want ik wil volstrekt niet dat je 't gevoel zult hebben
Paultje te moeten nemen. Alsof ik hem aan je opdring! Daarom had ik het eigenlijk
liever alleen met je man willen overleggen.
ANNIE
(kalmer).

Ik ben zoo blij dat u nog terugkomt. Ik voelde me een oogenblik zoo wegzinken.
Dr. BIJGAARD.

Wat is er dan ineens?
ANNIE
(dof).

Niets ineens. Ik ben heel langzaam aan zoo gaan tobben. Dat weet u ook wel.
(zich oprichtend en zinnend)

Maar ik denk nu: dat kind zou me misschien kunnen redden!
(De dokter kijkt haar ernstig en getroffen aan. Annie gaat bewogen voort.)

U ook! U gelooft dat ook!
Dr. BIJGAARD
(met koel vermaan).
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Ik geloof niet dat je reddeloos bent, met of zonder Paultje.
(ontwijkend).

Ik heb 't geval niet zoo zwaar ingezien als jij 't nu doet. Maar als je 't dan zoo noemen
wilt, - láát je dan door dat kind redden!
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ANNIE
(na een paar snikken).

God, wat een huilebalk ben ik geworden. Vroeger was ik dapper, toen zou ik twintig
kinderen hebben kunnen opvoeden als Hans 't me gevraagd had.
(met fierheid).

Of ik zou even dapper nee gezegd hebben als ik er heelemaal geen zin in had. Maar
nu....
Dr. BIJGAARD
(schouderophalend).

Ik geloof: je hart gaat eenvoudig niet uit naar Paultje. Dat is alles.
ANNIE.

Och ja, soms wel. En Hans houdt van hem. Omdat hij een arm stumpertje is.
(heftiger)

En ik snak soms zoo naar dat dappere gevoel van vroeger.
Dr. BIJGAARD
(ontstemd en streng).

Annie, dat kan ik je niet geven als je niet zelf meewerkt.
ANNIE.

Ik ben niet dikwijls zoo. - Zoo hevig ontevreden.
Dr. BIJGAARD
(nog donker kijkend, doch wat schertsend).

Nee, dan gaf ik het dadelijk op met je.
ANNIE
(snel en smeekend).

O nee. Geef me nooit op, dokter!
Dr. BIJGAARD
(ernstig en geroerd).

Annie, ik zal je steeds trachten te helpen. Maar je moet zelf meewerken.
(terwijl hij heengaat nog even omziende).
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Er is visite voor je op komst!
ANNIE
(naast hem uitziende).

Ja, dat zie ik. Prettig voor Hans.
Dr. BIJGAARD
(met een tikje ironie).

Vurig rood! - Adieu!
(Hij verwijdert zich, Annie kijkt hem nog wat beschaamd en geboeid na. Er wordt spoedig
gebeld. Ze gaat opendoen.

Ze komt in de kamer terug met Gerlof Oosten. Hij is blank en blond en heeft iets uitstralend
jeugdigs. Is wat verlegen, maar tegelijk flink en besloten.)

GERLOF.

Uw man dus nog niet thuis, mevrouw?
(Zij biedt een stoel en hij gaat zitten.)

ANNIE
(met onwillekeurige glimlach).

Nee, maar hij komt wel dadelijk. U wilt wel even wachten?
GERLOF
(warm en opgewekt).

Ik wil zelfs heel lang wachten als het moet.
(let even op haar glimlach.)

ANNIE
(zijn blik beantwoordend).

Ik lachte even omdat u mij mevrouw noemde. Dat ben ik zoo heel niet gewend. Hier
op 't dorp is 't altijd juffrouw.
(Zij is staande bij de tafel bezig).

GERLOF.

U hebt hier op 't dorp niet veel omgang zeker?
ANNIE.
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Nee, ik zie zoowat alleen de menschen van 't sanatorium. M'n man komt meer met
de dorpslui in aanraking, omdat hij er midden werkt.
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GERLOF.

Met de arbeiders.
ANNIE
(stijfjes).

Ja, met de arbeiders ook. Maar een heeleboel moeten niet veel van hem hebben, hoor!
Zoo'n rooie!
GERLOF.

Ik moet heel veel van hem hebben.
(Zij kijkt met een vage verwondering om de warmte waarmee hij zich uitdrukt. Hij vervolgt.)

'k Vind 't verbazend prettig dat ik nu eens in de gelegenheid ben Hans persoonlijk
te leeren kennen.
ANNIE.

M'n man stelt uw belangstelling erg op prijs, geloof ik....
(breekt af en glimlacht weer een beetje.)

GERLOF
(schertsend-nieuwsgierig).

Nu lacht u weer, mevrouw! Eerlijk zeggen waarom!
ANNIE.

O, ik durf 't wel zeggen, hoor! U ziet er nogal fijn uit en Hans praat soms net of hij
alleen maar met arbeiders te doen wil hebben.
GERLOF
(lachend).

O. Maar misschien ben ik net zooals hij!
ANNIE.

Och kom, meneer.
(ernstig en een beetje ontevreden).

Hij kan soms erg schelden op aristokraten, dat is waar.
GERLOF
(losjes).

Och, als ze 't er naar maken?
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ANNIE.

Arbeiders zijn immers niet beter!
(Hij antwoordt niet. Annie vervolgt hoogst verwonderd.)

U vindt toch niet dat ze wel beter zijn?
GERLOF
(wat weerstrevend).

Och, dat weet ik niet.
(dan levendig en opgeruimd, met een innerlijke opgewondenheid.)

U hebt misschien volkomen gelijk en toch....
ANNIE
(een beetje scherp).

U hadt gedacht dat ik anders zou praten?
GERLOF
(voorzichtig en wat verlegen met zijn uitlating).

Van uw man gaat iets uit, een innerlijke gloed, die maakt dat je de dingen anders ziet
dan tevoren. Zoo is het mij tenminste gegaan.
ANNIE
(onrustig en na kort zwijgen).

Zoo is het mij ook gegaan, meneer.
GERLOF
(weer heel opgewekt).

Nietwaar? Dat moet wel. Ik hoop dat we veel aan elkaar zullen hebben en elkaar
goed zullen leeren begrijpen.
ANNIE.

O ja, meneer Oosten, dat hoop ik ook. Maar ik ben geen dweepster, - tenminste niet
zooals u u dat hebt voorgesteld.
GERLOF
(lachend en met naieve oprechtheid).

O, ik ben er wel wat ingeloopen. Dat komt, ik dacht dat vrouwen van mannen die
iets beteekenen, die sterke overtuigingen hebben, zooals Hans, - dat die......
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ANNIE.

Nu?
GERLOF.

De meeningen van haar man aanhangen natuurlijk, maar dan een beetje overdrijven.
(hartelijk)

Maar zooals u bent, mevrouw, is 't veel beter!
ANNIE.

Hoe ben ik dan?
GERLOF.
(vroolijk vrijmoedig)

Een beetje - weerhoudend. Zooiets als een noodzakelijke rem, denk ik.
ANNIE
(half spottend, half ernstig).

U hebt er wel een goeie kijk op, moet ik zeggen
(ineens ook vertrouwelijk).

Maar als u nou voor een jaar of wat hier was gekomen....!
GERLOF
(steeds gekscherend).

Ah zoo!
ANNIE
(zich terugtrekkend en nu opmerkelijk koel).

Maar zooals u zelf zegt, 't is beter om een verstandige vrouw te zijn en dienst te doen
als rem. Ik hoop dat Hans tevreden met mij is zooals ik ben. Ik ben tevreden met
hem zooals hij is.
(Gerlof is ineens weg uit z'n vroolijke stemming. Ziet haar even ernstig en verbaasd aan, doch
verbergt zich dan en kijkt schijnbaar oplettend naar buiten.)

GERLOF
(na kleine pauze).

U woont hier dus al jaren?
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ANNIE.

O ja. Zeven jaar.
(Hij zwijgt en kijkt voor zich. Annie kijkt uit. Zegt na pauze verbaasd.)

Daar komt iemand uit het bosch hierheen. Ik denk een die 't sanatorium niet kan
vinden.
(Gerlof kijkt op en Aagje Harmsen komt te voorschijn bij de open tuindeur. Hij staat snel
verrast op en gaat haar tegemoet.)

GERLOF
(uiterst verbaasd).

Jij hier?
AAGJE
(zijn handdruk beantwoordend).

Dat zie je.
(Gerlof neemt haar mee naar binnen. Zij is een kloekgebouwde vrouw, heeft een luide schorre stem
die af en toe hapert en dan, evenals haar moeilijk ademhalen, ineens de hopelooze zwakte van haar
gestel verraadt. Zij is zonder eenige verlegenheid. Zegt dadelijk tot Annie):

U bent mevrouw Bart, zeker?
(Annie knikt en blijft wat verwijderd staan.)

GERLOF
(Aagje aan Annie voorstellend.)

Juffrouw Harmsen, de patient uit Amsterdam waar ik gister plaats voor heb besproken
in 't sanatorium.
(tot Aagje):

Mevrouw Bart is een vriendin van de sanatoriumgasten.
AAGJE
(drukt Annie, die verbaasd en aarzelend staat, hartelijk de hand, ziet haar ernstig-vriendelijk aan.
Zegt na kleine pauze.)

U hebt mijn naam zeker nooit gehoord?
(Annie schudt het hoofd.)

Ik
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had mij vast voorgenomen: het eerste huis waar ik hier aanland, dat zal het huis van
Hans Bart zijn! Wilt u hooren waarom?
GERLOF
(bezorgd).

Maar ga dan toch eerst zitten.
ANNIE
(haastig meenoodigend).

Ja, u zult wel heel moe zijn.
(Aagje laat zich door Gerlof neerzetten. Deze neemt dan zijn vorige plaats weer in.)

AAGJE
(tot Annie).

Ik was vroeger onderwijzeres in de buurt van Elheim waar u gewoond hebt.
GERLOF.
(tot Annie)

Zij heeft daar een keer een rede van uw man mee aangehoord.
ANNIE.

O, het is anders maar ééns gebeurd dat mijn man daar zoo in 't openbaar optrad.
AAGJE
(rustig en met nadruk).

Precies, die eene keer was het.
(nota nemend van Annie's kwalijk verborgen ontstemming en met een poging tot schertsen).

U bent zeker een beetje van me geschrokken mevrouw? Ik ben met een auto op weg
naar 't sanatorium en zal dadelijk weer verdwijnen. Ik kwam in de hoop uw man hier
even aan te treffen.
ANNIE
(stijf).

Dan zult u wat moeten wachten. Mijn man is niet thuis.
AAGJE
(wat rondkijkend).
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En hier woont u dus sedert u uit Elheim weg bent?
ANNIE
(haastig).

Ja, hier wonen we al die tijd.
(met onwillekeurig medelijden).

Kan ik iets voor u doen?
(schenkt eer Aagje nog antwoordt een glas water in en biedt haar dit aan.)

AAGJE
(met warme blik).

Dank u! Da's heerlijk
(drinkt. Schouwt dan even met devote uitdrukking, diep-ernstig naar het omgeven, alsof ze
alles in zich wil prenten. Ziet daarop naar buiten. Zegt verdiept en peinzend).

Die boomen! 't Is me vreemd om zooveel boomen te zien, ik zat altijd in de stad.
ANNIE.

Kent u mijn man anders niet dan door die eene rede, die u gehoord hebt?
AAGJE.

Persoonlijk meent u? Nee, ik heb maar heel weinig woorden met hem gewisseld, ik
had hem graag meer gekend. - Wat hij toen zei boeide me, omdat....
(zich onderbrekend met ruwe scherts):

Niet, hoor, omdat het zoo'n erge goeie rede was!
(ernstig en met klem).

Maar om de mensch die der achter stak. - En u weet zelf wat er volgde toen.
ANNIE
(zacht en haastig).

Ja, er volgdenrampen. Voor ons en anderen.

Groot Nederland. Jaargang 20

262

AAGJE
(alsvoren en met gevoel).

Dat waren toch niet alleen rampen. Dat was ook 't begin van onze mooie strijd. Geloofden ze daar in Elheim dat er voor arbeiders ooit nog iets anders mogelijk was
dan een zwoegersbestaan?
ANNIE
(onzeker).

Het was ook niet mogelijk. Het was daar zoo arm en achterlijk.
AAGJE
(zacht).

Zegt ù dat? Maar door uw man kwam daar 't eerste geloof!
ANNIE
(koel).

Hans is voorzichtiger geworden later.
GERLOF
(glimlachend).

Maar hij is toch eigenlijk dezelfde gebleven, dat heb ik sinds m'n kennismaking hier
al gemerkt.
AAGJE
(tot Annie).

Ik zie de rampen waar u op doelde niet over 't hoofd. Ik weet wel dat uw man en een
paar anderen zonder werk raakten.
ANNIE
(heftig).

U hebt de haàt en de schimp niet mee gevoeld!
AAGJE
(rustig en zacht).

Toch wel.
(luider)
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Maar uw man..... Hij werd gehaat, ja, - maar de kleinen, de armen daar, hielden van
hem en bouwden op hem! Een deel van hen tenminste!
ANNIE
(na pauze koel en teruggetrokken).

Het lot heeft ons ver genoeg daar vandaan gedreven.
AAGJE.

Uw man heeft hier rust gevonden zich meer te ontwikkelen en te schrijven.
ANNIE
(alsvoren).

Ja, dat schrijven hier is goed geweest voor Hans.
AAGJE
(met vuur).

Maar hij kan méér dan dat alleen!
(meer rustig en tegemoetkomend).

U moet denk ik niet veel hebben van 't rumoerige leven onder de menschen?
ANNIE
(laat zich gaan in haar ontstemming).

Nee, heelemaal niet. Ik hou er niet van om in m'n vrede gestoord te worden.
(Aagje staat getroffen op.)

AAGJE
(zich bezinnend, zakelijk doch niet onvriendelijk).

Uw man zal misschien nog niet zoo dadelijk thuiskomen?
ANNIE
(weer wat bijkomend).

Als u nog maar een beetje geduld hebt....
GERLOF
(wil haar bezorgd terugtrekken op haar stoel).

Ga toch zitten! Nu je hier bent wacht je immers toch even tot Hans komt?
AAGJE
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(Gerlof met ruwe scherts wegduwend).

Daar! Ik ben nog sterk genoeg om op mijn eigen beenen te staan en geweldig stijf
van 't zitten
(innig hartelijk tot Annie):

't Is hier mooi. Ik begrijp best dat u veel van deze omgeving houdt. Van dat vredige
hier!
ANNIE
(met klem).

Wij beide houden er veel van. Hans ook.

Groot Nederland. Jaargang 20

263

(op gewone toon).

En al de vreemdelingen vinden 't hier verrukkelijk.
AAGJE
(luchtig).

Allemaal jonge menschen zeker, daar in 't sanatorium?
GERLOF.

Ja. En jij bent vreeselijk oud!
AAGJE.

O nee. Jong genoeg. Eigenlijk nog niet geboren. Zoo voel ik me. 'k Zal net dronken
zijn tusschen al die boomen - 'k Zal er tegenaan bonken. - Ja waarachtig. Ik voel me
al duizelig bij 't idee.
(Zij is werkelijk daarna duizelig en zinkt op haar stoel neer. Gerlof overhandigt haar zeer
begaan het glas water. Zij zegt na de aanval kalm verklarend tot Annie).

Dat komt ervan als je zoolang in 't gareel hebt geloopen.
ANNIE
(afgetrokken).

Ik hoop dat u nog wat uitrust hier. Ik moet nu in de keuken zijn. U wilt elkaar wel
zoo lang gezelschap houden?
(Zij gaat heen).

AAGJE
(als Annie weg is).

Zoo, da's een vergissing.
GERLOF
(donker).

Ja, misschien wel een vergissing.
AAGJE
(onrustig opstaande).

Vreeselijk dom van me.
(koortsig opgewonden.)
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Niet hier moet ik Hans Bart terugzien, dat voel ik. Alles lijkt bedorven in zoo'n gezin.
Net stilstaand water!
GERLOF
(legt kalmeerend even zijn hand op haar arm).

Je bent verschrikkelijk overspannen en geirriteerd.
AAGJE.

Ik ben niet geirriteerd. Denk je dat ik boos ben op haar?
(wijst naar de gesloten deur.)

Nonsens. 'k Denk er niet aan. Praat dat in orde, hoor, als ik weg ben!
(Zij wil heengaan.)

GERLOF
(aarzelend).

Zou je 't nog niet zelf kunnen herstellen door wat geduld te hebben?
AAGJE.

Ach jongen, doe dat voor mij. Ik ben zoo weinig geschikt daarvoor, ik ben inwendig
net een storm! Ga even mee tot de auto hjer dichtbij.
(staat en kijkt nog even. Zegt zuchtend en diep overtuigd.)

Hoe gelukkig dat hij niet hier was! - Kom mee!
(Zij gaan haastig samen heen.

Annie komt even later de kamer weer in. Zij is hoogst verwonderd die leeg te vinden, kijkt eerst
verontrust uit, zet daarna met strakke kalmte de stoelen recht, verwijdert het glas van de tafel
en verschikt het tafelkleeed. Inmiddels komt Gerlof terug.)

GERLOF.

Juffrouw Harmsen laat u nog wel groeten. Ze voelde zich ineens op en daarom heb
ik haar maar weggebracht.
ANNIE
(koeltjes).

Ja, ze zag er niet goed uit. Ik heb erg medelijden met haar. Maar ze zal hier wel gauw
wat uitrusten.
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GERLOF
(na pauze).

Ze is zoo weinig geschikt tot rusten.
ANNIE
(hem aanziende, wat nieuwsgierig en toch niet toeschietelijk).

Zoo.
GERLOF.

Ze werkte hard. Vooreerst haar school en dan in haar vrije tijd voor 't socialisme.
(Hans komt door de tuindeur binnen en groet Gerlof verheugd met een handdruk.)

HANS.

Al gekomen, zie ik!
ANNIE.

Goed dat je thuiskomt, Hans, dan kan ik weer naar de keuken gaan. Meneer Oosten
zal je wel vertellen wat voor bezoek je hier gemist hebt.
HANS.

Wie was dat dan?
ANNIE.

Dat weet meneer Oosten veel beter dan ik.
(Ze wil weggaan.)

HANS.

Zeg jij in elk geval eerst wie 't was.
ANNIE
(koeltjes).

Die patient die hier zou komen. Juffrouw Harmsen.
(hem wat opnemend.)

Weet je 't nu?
HANS.

Welnee.
(Gerlof wordt onrustig en wendt zich een beetje af.)
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ANNIE.

Ze was vroeger onderwijzeres in de buurt van Elheim.
HANS
(wien ineens een licht opgaat).

O!
ANNIE.

Zoo, nu schijn je er achter te komen. Zal ik nu maar naar de keuken gaan?
(Hans zwijgt getroffen en let niet op haar vraag. Annie gaat dan op een stoel bij de deur
zitten en let half plagend, half ernstig, op de gespannen aandacht van Hans, tot hij ineens naar
haar kijkt. Annie vervolgt.)

Ja Hans. Nu word ik ook nieuwsgierig.
HANS
(op gewone toon).

Ik kan je toch niet veel vertellen, ik kende haar bijna niet. Misschien hebben we
elkaar een keer of twee gesproken en haar naam wist ik niet eens.
ANNIE.

Hoe weet je dan nu wie het is?
HANS.

O, dat raad ik.
(haar rustig aanziende.)

't Moet iemand zijn, die me opviel die avond - je weet wel. Toen ik m'n rede hield.
ANNIE
(ineens verveeld.)

O ja, daar had zij 't ook over.
(opstaand).

Nu, ik laat jullie een poosje alleen, hoor!
(Zij gaat heen).

HANS
(ernstig).

Ze was dus later onderwijzeres in Amsterdam?
GERLOF.

Ja. En deed veel voor ons werk.
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(Ze gaan onder 't gesprek successievelijk zitten.)

HANS
(na pauze).

Is ze erg ziek nu?
GERLOF.

Ja, dat geloof ik wel. Ze hield even hier aan om de kennis
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met jou te vernieuwen, maar 't is beter voor haar om vooreerst émoties te vermijden.
HANS
(na pauze verstrooid).

Ja. - Wat zeg je allemaal? Emoties vermijden. Juist. Dat zal wel het beste zijn.
(in de toon vallend van opgewekt gastheer).

Wel hoe vindt je m'n huis, m'n omgeving? Idyllisch, niet?
GERLOF.

Ja, maar 't lijkt me voorloopig wat erg afgezonderd.
HANS.

Maar nu alweer minder afgezonderd als jij hier af en toe eens komt.
GERLOF.

Als je vrouw mij niet lastig vindt?
HANS.

Annie heeft wel graag eens gezelschap.
GERLOF.

Heb je al een besluit genomen of je in Amsterdam gaat spreken of niet?
HANS.

Ja. Ik neem die uitnoodiging aan.
GERLOF
(hem levendig de hand drukkend).

Zoo! Dat doet me erg veel plezier! - 'k Wist het ook eigenlijk wel.
HANS
(glimlachend).

Wist je dat? Maar je weet niet half wat een schuw mensch ik van nature ben.
GERLOF.

Ook dat wist ik.
HANS.

Wel, hoe is dat mogelijk?
GERLOF
(ernstig).

'k Wist het van haar. Juffrouw Harmsen.
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HANS
(ook ineens ernstig).

O zoo.
GERLOF
(luchtiger).

Ja, ik weet al een heeleboel van je. Ook dat je niet veel moet hebben van menschen
buiten de arbeidersstand. Dat heb ik gehoord van je vrouw.
HANS
(getroffen).

Hé, zei Annie dat?
GERLOF.

Ja.
(schertsend)

Niet waar soms?
HANS.

Och, ik ben wat verwonderd dat (een beetje haperend),

ze een oogenblik zoo over me praat. Zoo - als over een vreemde.
(zich beheerschend.)

Maar....
GERLOF
(steeds schertsend).

Maar - hoe zit het nu eigenlijk daarmee? Want het interesseert me wel een beetje, ik
ben nu eenmaal geen arbeider.
HANS.

Och, onzin. Annie heeft 't zwak dat ze zich onwillekeurig altijd een beetje laat
bekoren, eigenlijk overduvelen door uiterlijk en manieren van de hoogere standen.
En dat kan ik niet goed velen, dan ga ik soms schelden, al meen ik er niets van.
GERLOF.

Heel begrijpelijk.
HANS
(donker).
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Och, mooi is 't niet. Maar zulke strijdbare menschen
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als ik kunnen 't nu eenmaal niet tot veel moois brengen. We kunnen ons alleen
duivelsch sterk maken.
GERLOF.

Voel je je hier eigenlijk thuis? Trekt je hart niet naar een of ander centrum?
HANS
(wat afwerend).

'n Hart is een ingewikkeld ding.
(luchtig)

't Is hier tenminste veel minder tragisch dan in Elheim. - Heb je soms ook gehoord
wat een ridder van de droevige flguur ik daar geweest ben?
GERLOF.

Nee. Ik wil graag luisteren.
HANS.

Ik was daar in die buurt de armste onder de armen. Door m'n afkomst, maar dat niet
alleen. Ik wist me toch een beetje op te werken en toen had het beter kunnen worden.
GERLOF.

Maar je bleef in je ouwe omgeving?
HANS.

Ja. En hoe meer ik me ontwikkelde, hoe meer ik de proletariër bleef die ik was.
Begrijp je dat?
GERLOF.

Omdat je trouw bleef.
HANS.

Omdat ik moest. Om los te raken uit een jeugdomgeving heb je energie noodig. Niet
te weinig - en ook niet te veel energie.
GERLOF.

Ik begin te begrijpen.
HANS.

Ik deed m'n sprong naar de ruimte, naar bevrijdende ideeën, maar die eenvoudige
stap, die noodig was om flink los te raken uit m'n milieu, - die deed ik niet. Ik leefde
er midden in, als een verschoppeling, een halve gare. Of ik vond een enkele keer wat
beter gezelschap daarbuiten, maar juist dan voelde ik me de proletariër, meer nog,
intenser tenminste dan anders.
GERLOF
(donker peinzend).
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Dat moet noodlottig geweest zijn voor je levensgeluk.
HANS
(zich bezinnend en verward).

Misschien. M'n levensgeluk? Dat is toch wat anders, datheeft meer te maken met...
andere omstandigheden.
(Hij zwijgt en staat dan wat bruusk op, loopt als afleiding zoekend even door het vertrek.
Neemt terloops een portret van een kastje en laat dat plotseling zijn gast zien. Vraagt bruusk).

Zie je wie dat is?
GERLOF.

Nee - werkelijk niet.
(verlegen)

Ik kan 't misschien raden, maar....
HANS.

'k Dacht wel dat je 't niet zien zou.
(schertsend)

'n Schandaal! 't Komt ervan dat je Annie nog niet gezien hebt zooals ze is.
GERLOF
(aandachtig kijkend).

Nu ja, maar dit is zeker nog in Elheim gemaakt....
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HANS
(hem afbrekend).

Zoo wordt 't nog erger. Je wilt toch niet zeggen dat leeftijd iets is dat iemand wezenlijk
verandert?
(Hij zet het portret weer op zijn plaats en blijft zich daarna op de achtergrond van het vertrek
bewegen.)

GERLOF
(ernstig).

Het is een heel lief portret.
HANS
(afwerend).

Ja, ja. - Enfin, ik zie dat je 't meent.
(wat heftig).

Nu, dàt, en een stem die jij niet hooren kunt....
(z'n opwinding bedwingend).

Ik wou je alleen maar bijbrengen dat je 't over m'n levensgeluk niet meer moet hebben!
GERLOF.

Nee, goed.
HANS.

Ik vertel je die dingen uit mijn leven ook niet om me te beklagen, ik weet nu dat het
zóó is: in menschen als ik is de brandstof opgehoopt voor het vuur dat door de heele
proletarierswereld gaan moet. Ik ben een strijder voor m'n klasse ondanks mezelf.
Ondanks al 't weifelen en de tegenstrijdigheden die me vanuit de intellectueele wereld
doorwoelen. - Omdat ik nooit m'n eigen ouwe wereld uitgekund heb. 't Zal me nooit
vergund zijn alléén te stijgen en waar ik toch een enorme drang in me voel om te
stijgen, daar moet die heele ouwe wereld mee omhoog!
GERLOF.

Omdat er een onverwoestbare liefde in je is voor je klasse.
HANS.

Noem het liefde. Noem het haat. Liefde voor de nieuwe wereld. Haat voor de oude.
(Z'n gezicht is nu fanatiek en dreigend.)
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GERLOF.

En - die eerste rede van je....?
HANS
(schamper lachend).

O, die rede
(ernstiger).

Ik ging debatteeren tegen een conservatieve spreker. Ieder stond klaar om me uit te
lachen. En dat deden ze ook toen ik begon.
GERLOF.

Maar later niet!
HANS.

Wat later begonnen enkele gewichtige lui van 't dorp wat donker te kijken. Ze dachten:
die man is gevaarlijk! - Begrijp je hoe ik 't vond om voor 't eerst van m'n leven
aangezien te worden voor een iemand? - en dan nog wel voor een heusch gevaar?
(zich snel verbeterend).

Voor 't eerst van m'n leven althans door buitenstaanders. Annie geloofde wel in me.
GERLOF
(overtuigd).

Dat moet een prachtig oogenblik voor je geweest zijn! En 't andere publiek?
HANS.

Raakte opgewonden. Woedend. Enkelen zaten heel kleintjes maar heel echt te
genieten. Daar moesten m'n latere medestanders uit worden. Maar wat toen meer
tastbaar was, dat was een oproer in de herberg en een aftocht met steenen.
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GERLOF.

Ja. Dat was 't strijdmiddel in Elheim.
HANS
(meegesleept door z'n herinnering. Zacht.).

Ja, steenen! Prachtig!
(heftiger)

Na al die minachting daar! (ingehouden)

Annie vond het natuurlijk vreeselijk en om harentwil ging ik 't gauwer beroerd vinden
dan ik anders zou gedaan hebben. Die vreugde van me was ook een beetje idioot en
als ze me goed geraakt hadden was 't uit geweest.
GERLOF.

En je hadt niemand die daar iets van begreep? Van die vreugde?
HANS
(zwijgt even en vervolgt dan kalm, bijna zakelijk).

Hoofdzaak was dat ik wist wat ik daarvóór niet wist. Dat ik kon spreken. Zoo spreken
dat ik verstaan werd.
GERLOF.

Toch heb je 't niet weer gedaan, al deze jaren.
HANS.

Nee. Ik heb hier altijd in afzondering geleefd. Maar ik ben niet doodgegaan.
(zacht)

Er is een invloed die bewerkt heeft dat ik eigenlijk dezelfde ben gebleven, zoo
verbeeld ik me tenminste.
(traag sprekend)

Toen ik daar voor die lui zoo opgewonden stond te praten zag ik ineens die
onderwijzeres. Ze keek me zóó aan - alsof ze me iets moest zeggen. - En toen hield
ik even op. Ze schrok een beetje.... Heeft ze 't je niet verteld?
GERLOF.

Nee, ze sprak alleen over die rede zelf, - en over de steenen.
HANS.

O. -
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(afleiding zoekend)

Ze heeft zeker nog diezelfde stem, - zoo'n stem die tegen haar ziel inschreeuwt?
GERLOF
(ernstig).

Ze is nu dikwijls schor omdat ze geen goeie longen heeft - Maar wat zei ze toen?
HANS.

Over de menschen heen, en voor haar doen nogal zacht, zei ze: ‘geef ze eerst brood!’
En toen kreeg ze een erge kleur.
GERLOF
(lachend).

Aagje Harmsen een kleur krijgen?
HANS
(koel en ernstig).

Ja, heel begijpelijk. Ze was anders nuchter genoeg en toen ineens zulke symbolische
woorden! En ze had gelijk. Die rede was opwindend en hoogvliegend en de menschen
laag, armelijk, - het brood ontbrak!
GERLOF.

En uit die gebeurtenis heb je kracht en wijsheid geput voor later?
HANS.

Nou, dat verbeeld ik me soms....
GERLOF
(schertsend).

Maar bij brood alleen....
HANS
(hem heftig afbrekend).

Halt! Maak er geen gemeenplaats van! Bedenk dat ik die woorden vóór deze keer
nooit meer heb uitgesproken!
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GERLOF
(diep bewogen).

Dan zal ik zeker m'n mond houen.
(Annie komt binnen met een telegram.)

ANNIE
(haastig en in spanning tot Hans).

Een telegram voor je.
HANS
(neemt dit aan en scheurt het open).

Een spreker uitgevallen. Ze verzoeken me om, als ik die spreekbeurt aanneem, de
volgende week al te komen.
ANNIE.

En doe je dat?
HANS.

Ja.
ANNIE.

Dokter Bijgaard komt hier aanstonds om je te spreken.
HANS.

Zoo? Ja, z'n broer is ziek. Hij zal iets te overleggen hebben.
ANNIE.

Zou jij met hem niet eens overleggen, Hans, of je gaat spreken?
HANS.
(verontwaardigd).

Hoe kom je er bij!
(vervolgt kalm en zakelijk)

Ja toch. Voor zoover ik vrij moet vragen. Maar ik heb nog recht op twee dagen
vacantie en tijd genoeg om alles te regelen.
(Annie gaat heen. Hans vervolgt nadat Annie weg is zich wat lucht gevend).

Ja, die dokter!
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GERLOF
(snel).

Geen sympathie van je?
HANS.

O - m'n redder als je 't zoo noemen wilt. Door hem kreeg ik deze betrekking hier,
nadat ik me in Elheim, door m'n propaganda, onmogelijk had gemaakt. M'n patroon
hier is z'n broer. En die is een zwakke afhankelijke natuur, zoodat dokter Bijgaard
in belangrijke kwesties mijn feitelijke patroon is.
GERLOF.

Je kent hem dus al lang?
HANS.

Z'n ouders woonden in de buurt van Elheim. Hadden veel eigendom en veel autoriteit
daar. Annie was er huishoudster. Heeft altijd hoog opgezien tegen de familie.
GERLOF.

En - is dat niet een band die wat knelt?
HANS
(schouderophalend).

Dokter Bijgaard is niet iemand met een ouderwetsche onderdrukkingsnatuur. Hij is
graag een beetje weldadig en heeft graag dankbare buren. Z'n buren, dat zijn de
sanatorium-menschen en wij. - Nu ja, wat me hindert....
(heftiger)

Wat me altijd gehinderd heeft, dat is dat getrokken worden. Stel je dat zóó voor: er
liep een onzichtbare draad van hier naar dat Elheim waar ik zat en aan die draad ben
ik hier naar toe getrokken. Precies hier naar toe, naar dit huis, langzaam maar zeker.
(Gerlof zwijgt verbaasd en verontrust. Hans vervolgt na kleine pauze, met bitterheid.)

't Heeft iets van waanzin, hè, dat idee van me?
GERLOF.

Ik begrijp er uit dat het wel een band is die knelt.
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HANS.

Hij vindt mij zeker niet in orde.
GERLOG.

Hoe bedoel je?
HANS
(ruw en bitter lachend).

Nou ja, ziek, - abnormaal, - gek, - die dingen vloeien allemaal in elkaar. Een van die
drie dan. - Niet dat hij geen gelijk kan hebben, objectief gesproken....
GERLOF
(met kracht).

Och, malligheid. Maar je moet de ruimte in!
HANS
(peinzend).

Sommigen in 't dorp hier zouden 't met hem eens zijn, al ben ik hier niet wat ik in
Elheim was. Dat komt, ik speur altijd onwillekeurig naar elk gaatje waar ik iets van
m'n gedachte, m'n geestdrift in kan stoppen, - soms van pas, - dikwijls veel te bruusk,
- onbegrepen. En dan vinden ze me niet goed pluis, net als de dokter.
(meer levendig van houding, strijdbaar en met nadruk).

Maar dan kom ik buiten en laat me wat uitwaaien en ik denk: - kop omhoog houden!
- Zeilen uitzetten!
GERLOF.

Ja, zeilen uitzetten! 't Is hier te klein voor je!
(Annie opent de deur).

ANNIE.

De dokter is er!
(Gerlof staat dadelijk op.)

GERLOF.

Ik ga even naar 't sanatorium.
(Zij gaan alle drie het vertrek uit door de deur achter.
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Even later komt dokter Bijgaard, gevolgd door Hans en Annie, binnen. Annie geeft vlag
een stoel en verdwijnt weer. Dokter Bijgaard gaat zitten en Hans zet zich tegenover hem.)

Dr. BIJGAARD
(deftig en aarzelend).

Ik kom nog even....
(Hij talmt dan alsof hij overweegt of hij dadelijk of met een omweg op de zaak zal komen die
hij bespreken wil. Aan zijn houding, als hij weer 't woord neemt, ziet men dat hij het eerste
kiest. Besloten nu.)

Ik hoop dat u mij niet voor onbescheiden houdt, maar ik acht mij verplicht met u te
praten over uw plannen.
HANS
(onaangenaam verrast).

Heeft Annie u verteld dat ik in Amsterdam wil gaan spreken?
Dr. BIJGAARD.

Annie heeft mij niets verteld....
HANS
(heel verbaasd).

Hoe is 't dan mogelijk dat u daarvan weet?
Dr. BIJGAARD
(heel bedaard terwijl hij de ander koel opneemt).

Maar ik weet daar niets van. Meneer Bart, ik kom hier voor iets anders.
(Hans wacht in eenige spanning).

U solliciteert in Amsterdam naar een betrekking.
HANS
(wat pijnlijk getroffen).

Ik informeerde alleen nog maar naar de voorwaarden. 't Is een betrekking die over
eenige maanden pas vacant is.
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Dr. BIJGAARD
(langzaam en met eenige nadruk).

Goed. U informeerde naar de voorwaarden. Maar dan toch met het doel er te
solliciteeren als de voorwaarden u lijken? - Een van de firmanten van de zaak waar
u informeerde is een bekende van ons. Daarom weet ik het toevallig.
HANS
(heeft verward door tegenstrijdige gevoelens geluisterd, Valt dan uit.)

Is dit overleg op z'n minst niet wat voorbarig dokter?
Dr. BIJGAARD.

Waarom? U bent, wat dat plan van veranderen betreft, nog in het eerste stadium. Is
zoo 'n stadium voor overleg niet het meest geschikt?
HANS
(met schampere lach).

Als bij een ziekte, denkt u! Die in een eerste stadium overwonnen moet worden.
Dr. BIJGAARD
(kalm tartend).

Nu ja, als bij een ziekte, als u 't zoo voorgesteld wilt hebben.
HANS
(bleek en driftig).

Die ziekte, nietwaar, die mij eenmaal aangreep vóór ik hier kwam wonen?
Dr. BIJGAARD
(na pauze voorzichtig).

Waar u dat zelf zoo noemt. - Overigens was 't mijn bedoeling niet u ooit met die
vroeger? geschiedenis lastig te vallen.
(Hans verschuift onrustig zijn stoel en zoekt tot kalmte te komen. De dokter vervolgt wat
ironisch.)

Ik geloof wel dat u hier een betrekkelijk bezadigd man bent geworden.
HANS
(niet driftig maar zeer nadrukkelijk).
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Dat gelooft u niet! U voelt zoo goed als ikzelf dat ik niet veranderd ben.
Dr. BIJGAARD
(haast schertsend).

U wilt nog steeds strijdhaftig en oproerig zijn?
(Hans antwoordt niet. Dr. Bijgaard vervolgt koeler en met zijn ironische glimlach).

Het socialisme is zelf veranderd. Is oud en kleurloos geworden.
HANS
(somber peinzend).

Geduld is kleurloos. Maakt alles kleurloos.
(levendig en snel de dokter aanziende)

Maar zoo'n glimlach als van u roept latente krachten wakker!
Dr. BIJGAARD.

Bent u een leider, meneer Bart? Of laat u u leiden door impulsies?
HANS.

Een leider, ja, maar een gevoelig leider. Zoo'n glimlach als van u zie ik in deze tijd
overal in uw wereld!
Dr. BIJGAARD
(koel en hoog).

U hebt ons gesprek een wending gegeven die ik zelf niet gezocht zou hebben, maar
nu we eenmaal hier zijn aangeland wil ik mij eerlijk uitspreken. Ik beschouw u als
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gevaarlijk voor uzelf en de maatschappij, - behalve wanneer u wat afgezonderd leeft
zooals hier.
HANS
(ten hoogste verwonderd, bijna spottend).

En daarom komt u mij.... waarschuwen?
Dr. BIJGAARD
(koeltjes).

Nee. Wij zijn geen vrienden en daarom zou ik mij niet vermeten u op die manier te
waarschuwen. Maar.... er is iets anders.
HANS
(somber vermoedend).

En dat is?
Dr. BIJGAARD.

Ik kom met u praten met het oog op Annie.
(na een blik van Hans snel vervolgend).

Met het oog op Annie's gezondheid. Annie is niet ziek maar ze heeft een teer gestel.
Hier te wonen is juist wat zij noodig heeft.
HANS
(gedwongen kalm).

Ik heb dat toch niet vergeten bij mijn plan. En mijn informatie naar de voorwaarden
van die betrekking hangt daarmee samen.
(De dokter schudt wat ontstemd het hoofd.)

Als ik zooveel verdien dat we buiten kunnen wonen?
Dr. BIJGAARD.

U hebt met Annie zeker nog niet over uw plan gesproken?
HANS
(verontwaardigd doch ook beklemd).

Dokter!
Dr. BIJGAARD.

Ja, ik bemoei mij misschien met zaken die mij niet aangaan. Maar 't is in Annie's
belang dat ik dat doe.
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HANS
(zich bedwingend doch zeer gespannen).

U sprak over Annie's gezondheid! En dat bezwaar voel ik zelf....
Dr. BIJGAARD
(koel en vast).

Veranderen op zichzelf is voor sommige naturen noodlottig. En zoo beschouw ik
dat op het oogenblik voor Annie.
(opstaande en met ernstige nadruk, terwijl Hans somber en verslagen nadenkt.)

Meneer Bart, ik heb u nu gewaarschuwd om veel leed te voorkomen....
HANS.

Wilt u nog even naar mij luisteren?
(Dr. Bijgaard gaat kalm weer zitten. Hans vervolgt zacht en aarzelend.)

U hebt mij betrapt op een zwakheid.
Dr. BIJGAARD.

Welke zwakheid meent u?
HANS.

Mijn zwakheid om naar die betrekking te informeeren buiten Annie om. Ik was niet
van plan haar lang onkundig te laten, maar ik wou haar niet laten deelen in mijn
besluiteloosheid.
Dr. BIJGAARD
(wat ongeduldig).

U wou eerst afwachten of die voorwaarden u aanstonden.
HANS.

Maar er was nog iets.
(schamper)

Ieder mensch heeft zoo z'n noodlot, dokter. 't Mijne is dat ik mij aan u blootgeef, aan
u moet
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blootgeven, juist als de gek waarvoor u mij altijd hebt aangezien.
Dr. BIJGAARD
(koeltjes).

Ik respecteer uw verstand, meneer Bart, - en ik wacht uw verklaring.
HANS
(ernstig en kalm).

Mijn besluit om, 't zij dan wat vroeger of wat later, van woonplaats te veranderen
hangt af van de ondervinding die ik nu zal opdoen. Als mij tenminste wordt
toegestaan, voor die spreekbeurt in Amsterdam vrij te nemen?
(wat ontevreden toestemmend gebaar van de dokter.)

Dr. BIJGAARD
(schamper).

Hangt uw besluit af van die spreekbeurt? - Van uw suces daarbij?
HANS.

U denkt aan de steenen-ovatie vroeger.
Dr. BIJGAARD.

O, ik wil best gelooven dat zoo'n ovatie er ook anders uit kan zien. De eene keer zijn
't steenen, een andere keer juichtonen.
HANS.

Op dat oogenblik, als ik voor mijn hoorders sta, zal ik voelen wat mijn werk in de
toekomst moet zijn. Hier schrijven en droomen of daar meewerken....
Dr. BIJGAARD
(hem heftig in de rede vallend).

Hier droomen of dáár droomen! U blijft buiten de werkelijkheid die om u heen is.
(met afwerend gebaar.)

Niet meer daarvan verzoek ik u.
(krachtig)

Ik wil met u hier op vaste grond blijven!
HANS
(fel).
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De grond onder u en uwsgelijken is niet vast meer!
Dr. BIJGAARD.

U bent.... bezeten! - Zoo noem ik dat.
(Hij staat op en Hans eveneens).

HANS.

U weet nu wat mijn drijfveer is.
Dr. BIJGAARD
(luid en koud).

U weet ook de mijne. Ik kwam voor Annie. De werkelijkheid ontgaat u, maar voor
mij is die helder genoeg.
HANS
(na pauze, haast toonloos).

U bent een belangeloos waarschuwer, dokter?
Dr. BIJGAARD
(hem woedend aanziende).

Die insinuatie!
(dan zich beheerschend en kalm, haast medelijdend.)

Een belangeloos waarschuwer, ja, meneer Bart, ja! Als u tenminste nog ooren hebt
om gezonde rede te verstaan, inplaats van de stemmen van uw eigen zotte fantazie.
(gaat haastig en zonder groet door de open deur heen. Hans blijft in somber nadenken achter,
Gordijn valt.)
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Gedichten
Reservatio mentalis.
Doe niet heden, wat gij tot morgen uitstellen kunt.
Maar nog onherroepelijker dan de daad is de gedachte.
Meedoen aan het ijdel gebaren, aan het voos en ledig
Gebaren van de conventie meedoen is mij wel goed;
Opdat niet de hatende wereld mijn hart kan lezen,
Opdat ik kan meeleven nog, al is mijn hart ook
Elken morgen zwaar van doodzonde en wanhoop,
Elken morgen dat ik ontwaak met mijn hart in mij brandend,
Kloppend en brandend en wegend en zwaar van weerzin
Tegen den dag die komt. O bitter ontwaken,
Elken dag, tot bewustheid.
Ik kan daardoor al haast des morgens mijn bed niet meer uit.
Trouwens, vannacht heb ik tot heel laat in Péguy gelezen.
Ik, een Hollandsche Jood, zeg: hij is groot.
Die diepst leven, gemeenzaamheid met alles en alles willen,
Staan daardoor, ja juist daardoor graf-eenzaam.
Schijn van conventie redt me: konden op straat de menschen
Mij kennen, ze zouden me nawijzen en naloopen,
Lange stoeten, en in de lantarens klimmen om beter te zien.
Daarom doe ik als zij - wat is in een daad? - maar mijn hart blijft zuiver.
Wie ben ik, wat ben ik, als ik niet Alles ben?
Lachen moet ik verwonderd, als ik bedenk Van Vriesland te heeten.
Mijzelf ben ik niet nader verwant dan u of ieder,
Dan den stillen tuindersknecht dien ik daar gaan zie,
Dien ik niet ken - en toch ken met geheel mijn ziel.

Nov. '20.
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Vrouwen.
Moede vrouwen geven hun lichaam veil
In deze stad. De felle lampen schreien
Hun rossen gloed over eindloos heenglijen
Der vrouwen uit, die spieden wreed en geil
Naar prooi. De stomme donkre huizenrijen
Ter weerszij staren hoog, hunkrend naar 't heil
Van koelen hemel die zich als een zeil
Boven de straat uitspant, grijs-vlos en zijen.
O moede zusters in dees moede stad,
Uw droeve levens heb ik liefgehad:
Een lange jeugd lang waart gij mij verwant.
Want ook de Dichter loopt het leven door
Lijdend als gij, en geeft zich allen, voor
Een nooit gekend geluk dat hem verbrandt.

Febr. '21.
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Kinderlijke gedachte.
Een lief gezicht. - Wat maakt mij zoo vermoeid?
O die daar staat, en gaat aan poorten kloppen Keer maar naar uw nederig dorp terug,
En rust, en zie de grasjes aan uw voet,
In lentezon of flonkerende zwijging
Van maan in voornacht, groeien en tevree
Sterven. En zoek geen nieuwe groote poorten
Meer om uw vuisten op stuk te rameien;
Vrienden: mijn ooren zijn er moede van.
Een lief gezicht is zuiverder dan al
Wat luide roept. Wees rustig, en ga dood
Hartelijk en tevreden in het gras
Van een klein tuintje, op eenen voorjaarsmorgen.

Mei '21.
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Minneliedje.
Fijn siddert gekerm van den ouden wind langs de ramen.
Ergens buiten de wereld komen nu jij en ik samen.
Leg mijn breekbaar geluk weg uit je achtlooze hand:
Tusschen jou en mij ligt een verloren land.
Woorden die ik tot je spreek kunnen zichzelf niet hooren:
Tuimlen als vogels uiteen over dat land verloren.
Tweeheid die ik niet gelooven kan als je weer voor me staat.
Eenheid die jij me niet rooven kan als je weer van me gaat.
Voorvorm van de verbeelding, ver achter den tijd. Ik schouw in de diepte van onze gescheidenheid.
In het leven tot twee gescheiden, voorgoed vervreemd eenzaam;
In stilstaand oogenblik van gestaltloozen droom één naam,
Eén enkele naam wij beide, vereenzelvigd voorgoed in dien droom.
Leven en droom; schaduw en licht; ik talm aan den zoom....
Schril fijn hoog luid breekt waaien door dezen nacht.
Vonk gloeit en dooft. Waar bloed zich bezint is leven volbracht.
Jij en ik zijn de grens dwars door ondeelbaar gebied;
Bloed en zijn keerzijde: zijn; zijn en zijn keerzijde: niet.
Adem van hunkrende wind stuift uit op een wand van glas....
Laat mijn geluk in het land waaruit het verloren was.

Januari '22.
VICTOR E. VAN VRIESLAND.
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Duizend en een indrukken. (Vervolg).
VI. Een heel aardig grapje.
De jonge graaf en de jonge ridder stonden met de auto vóór 't perron van het kasteel....
Het was een prachtige Juni-ochtend. De witte muren van 't kasteel glinsterden in
de zon; de bloeiende rozenperken geurden; de statige boomen van het park wolkten
in weelderig frisch-groene kruinen, ten blauwen hemel op. De bosschen galmden
van vogelgezang.
De jonge graaf liet den motor even gonzen. Hij werkte fijn. De jonge ridder stond
er met goedkeurenden glimlach naar te kijken; en ook Vien, de tuinman, die de paden
harkte, hield even op met harken en staarde naar den mooien wagen met bewondering,
de beide armen rustend op zijn hark geleund.
- Da es toch 'n wonderboar dijngen, azeu nen oodemebiel! kon Vien niet nalaten
te zeggen.
De beide vrienden keken op. De jonge graaf wou iets zeggen, maar vergenoegde
zich met een glimlach. De jonge ridder, daarentegen, staarde Vien een oogenblik
aandachtig aan en vroeg hem:
- Hè-je doar al in gezeten, Vien?
- Van mijn leven nog niet! antwoordde Vien met een kleur over zijn getaande
wangen en een kinderlijk lachje van verlangen.
De jonge ridder fluisterde iets in 't Fransch tegen den jongen graaf, die op zijn
beurt Vien glimlachend aankeek.
- Wilt-e ne kier meerijen? vroeg hij den tuinman.
- O, moar, menier de groave! riep Vien haast schrikkend.
- Joa moar, serieus, wilt-e ne kier meerijen? drong de jonge graaf vriendelijk aan.
- Nou direkt? vroeg Vien, blozend als een meisje.
- Joajoa, direkt, antwoordde de jonge graaf.
- Joa moar, menier de groave, 'k zoe mij toch moeten goan kliën.... en mijn wirk
verletten! vreesde Vien.
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- Hawèl haost ou; we zillen wachten, zei de jonge graaf.
- Joa moar, meniere, angstigde Vien, hoe lank zoe-je wig zijn? Woar rijdt-e noartoe?
- Noar Brugge; veur de noene zijn w'hier weere. Ala toe, hoast ou! herhaalde de
jonge graaf.
- Joa moar es 't serieus.... serieus, meniers? drong Vien aan, ongeloovig.
- Joa 't! zegge w'ou! riepen zij alle twee, ongeduldig wordend.
- Os 't azeu es 'k vliege! juichte Vien. En hollend was hij weg.
***
Na enkele minuten was hij daar terug. Hij had zich spoedig op zijn zondagsch-best
gekleed en rookte een kort pijpje. Zijn vrouw volgde hem, mager, verlept vóór den
tijd, in werkplunje, met platgestreken haren en alarm-gezicht.
- Moar, menier de groave, wa goa-je gij toch doen? vroeg ze angstig aan haar
jongen meester.
- Ne kier mee Vien toe aan Brugge rijjen, lachte hij.
Het magere vrouwtje schetste een droef gebaar. Het leek wel of haar een ramp
werd aangekondigd. Het ongeluk schijnt altijd dichtbij in de buurt te zijn van arme
menschen. De minste wijziging in hun gewone, monotone levenssleur brengt angst
voor onheil mede.
- Zijt toch veurzichtig, zuchtte zij met smeekoogen.
De jongelieden spotlachten; en ook Vien lachte, achter in den wagen reeds gezeten,
met stralend gezicht en 't dampend pijpje in den mond. De jonge graaf bewoog
hefboomen en trappers en de wagen zoemde zachtjes weg. Het vrouwtje riep nog
iets na, dat geen van allen kon verstaan.
***
Zij waren dadelijk in 't volle veld.... en stoven. De boomen raasden suizend langs
hen heen alsof er een orkaan tusschen de stammen woei; de boerderijen, de huizen,
de molens, de menschen en de dieren, alles scheen te dansen en te springen, alsof de
heele wereld eensklaps dol geworden was. Vien kneep zijn oogen halfdicht en hij
had al spoedig zijn kraag opgezet. Vuursprankels vlogen uit zijn pijpje, als gloeiende
gensters uit de schouw van een locomotief.
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- Hawèl, Vien? vroeg de jonge graaf, zich even naar den tuinman omkeerend.
- Nondedzju, meniere! gilde lachend Vien met beide handen zijn pet vasthoudend.
- Zij-je nie schouw, Vien? vroeg op zijn beurt, de jonge ridder.
- Moar nie nien ik; rij moar op! schreeuwde Vien.
Zij kwamen aan een klein gehucht: enkele lage huisjes, rechts en links en in 't
midden van den weg een troepje kippen, die paardevuil oppikten. ‘Os de dieë ulder
nie bijtijds 'n mijden!’ dacht Vien.
Hij had het nog maar pas gedacht of hij hoorde een wild alarmgekakel, terwijl
veeren in de orkanische lucht opstoven. Hij rukte zich om, zag, door een grijze
stofwolk heen, twee kippen, waarvan er een nog even spartelde, midden op den
steenweg liggen. Een vrouw kwam naar buiten gehold, balde haar vuisten naar de
auto.
- Hoeveel hen we 'r, Vien? riep de jonge graaf zich half omkeerend.
- Ha, g'het er twieë, meniere, antwoordde Vien nog al droog. De jonge graaf en
de jonge ridder moesten even lachen; maar Vien lachte niet mee. Hij vond dat toch
niet goed; niet zooals 't zijn moest.
Vóór hen uit reed een zwaarbeladen vrachtwagen, die de heele breedte van den
steenweg in beslag nam. De jonge graaf vertraagde wat zijn vaart en liet de claxon
brullen.
Van onder de wagenkap kwam het rood gezicht van den voerman te voorschijn.
- Allez donc, nom de Dieu! Faites place! gilde de jonge ridder in 't Fransch.
Vien dacht bij zichzelf dat die voerman waarschijnlijk geen Fransch verstond en
dat het ook niet zoo gauw gedaan was om een zoo zwaren wagen uit den weg te
krijgen. De jongelieden echter hadden geen geduld; zij waren woedend om de
langzaamheid van den voerman en toen zij eindelijk voorbij konden sneden zij hem
met hun auto den weg af en deden daarbij iets waardoor de motor geweldig begon
te ploffen, zoodat de paarden hevig schrikten en steigerden.
- Smeirlappen! Opeters! hoorde Vien den voerman schelden. Hij dacht in zichzelf:
opeters heeft hier geen zin, maar hij begreep toch wel de woede van den voerman
en keurde de handelwijze van zijn meesters niet goed. Dezen lachten, keken even
om en reden verder.
- Vien, zit hij mee zijn peirden in de gracht niet? riep de jonge graaf.
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- Nien hij, meniere; hij es weer op de goeje boane, antwoordde droogjes Vien.
Zij kwamen in een dorp. De meisjesschool was juist gedaan en de kinderen kwamen
joelend in dichte drommen buiten. Zij schrikten op van het geraas der auto en de
nonnetjes in groote, witte kappen, deden de meisjes dringend vlak langs de huizen
op zij gaan. De auto wierp een verblindende stofwolk op; maar even verder, bij 't
Gemeentehuis, stonden twee gendarmen en onmiddellijk temperde de jonge graaf
aanzienlijk zijn vaart. De gendarmen staarden zonder eenige vriendelijkheid de auto
na en de jonge graaf vroeg, zonder om te kijken, aan Vien:
- Vien, tiekenen ze mijnen numero nie op?
- Ha, 'k 'n zie ik toch niet da ze zij iets optiekenen, antwoordde Vien.
Toen zij 't dorp verlaten hadden, teekenden de grijze torens van Brugge in 't
verschiet hun nobele silhouetten boven de hooge, groene kruinen af.
- Es da Brugge, menier de groave? vroeg Vien.
- Joa 't, Vien. Hè-je doar al geweest?
- Van mijn leven nog niet, menier de groave.
- Weet-e nou hoe lank da we doar over gereeën hen, Vien?
- Hoe lank, menier de groave?
- Zjuust twie en twintig menuten! antwoordde de jonge graaf.
- O! En den trein doet er bijkans drei koartiers over! riep Vien.
***
Zij kwamen in Brugge. Zij reden door de antieke poort en door de ouderwetsche
straten. Vien vond daar al niet veel bezonders aan. D'r zijn hier veel versleten
gebouwen, die moesten omver gesmeten worden, dacht hij. Hij vond Gent, dat hij
goed kende, veel mooier, al waren daar ook wel veel oude huizen, die beter zouden
afgebroken worden. Wat hem 't meest interesseerde was de Groote Plaats, waar een
muziektent stond in 't midden en waar juist toevallig markt gehouden werd. Zouden
mijn heeren hier wellicht iets komen koopen? dacht hij. Maar 't scheen van niet. Zij
reden met de auto vóór een koffiehuis dat Bodega heette en gingen daar zitten bij
een tafeltje, in de open lucht. Zij bestelden port en vroegen aan Vien, die bij de auto
bleef, of hij ook een glas wilde.
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- Ha,.... as ge wilt zeu goe zijn, meniers, antwoordde Vien met een stralenglimlach.
Hij vond dien drank heerlijk. Nog nooit had hij zoo iets lekkers geproefd. 't Was
als wijn, en toch veel fijner dan wijn; het was als wijn met suiker!
- Hè-je da nog gedronken, Vien? lachten de heeren.
- Van mijn leven nog niet! antwoordde Vien met glinsterende oogen.
Die heeren namen dadelijk een tweede glas. Of Vien er ook nog een tweede zou
lusten, vroegen zij niet. Vien begreep dat. Het was al heel vriendelijk dat zij hem er
één hadden aangeboden. In hun plaats zou hij het er waarschijnlijk ook wel bij gelaten
hebben. Hij likte zijn glas droog-leeg en stak zijn pijpje op. Die heeren rookten
sigaretten.
Toen zij daar zoowat een klein half uur gezeten hadden stonden zij op en maakten
zich voor den terugtocht klaar. Het scheen dan toch wel dat heel hun tocht geen ander
doel had dan het gebruiken van die twee glazen port, vóór dat koffiehuis hetwelk
Bodega heette. Wel duren drank, als men daarbij de onkosten van zulk een reis en
de slijtage der machine rekent, dacht Vien. Maar dat kon hem ook verder niet schelen:
hij had het niet te betalen.
Zij stegen in den wagen en Vien nam weer zijn plaats in achter hen. De heeren
waren bizonder opgewekt en vroolijk. Zij lachten elkander toe en vertelden grapjes.
Hun koonen bloosden. De jonge graaf had een eigenaardig gezicht, slap en toch
breed, met te wijd van elkaar staande oogen, wat hem eenigszins deed lijken op den
kop van een tammen stier. De jonge ridder had onnoozele oogen vol verwondering,
alsof hij aldoor van de eene verbazing in de andere viel. Zij praatten druk in 't Fransch
onder het rijden en giegelden daarbij opgewonden, alsof zij iets heel grappigs aan 't
verzinnen waren. Zij reden minder razend-snel dan bij het heengaan; en op een
gegeven oogenblik reden zij zelfs heel langzaam en hielden eindelijk den wagen
vóór een eenzaam landelijk herbergje aan den rand der bosschen, stil.
- Vien, zei de jonge graaf zich tot den tuinman omkeerend, de moteur leupt te
woarm. Goa vroagt doar ne kier in die hirbirg 'n kanne woater om in de radiateur te
gieten.
- Heul goed, menier de groave, antwoordde Vien haastig uit de auto wippend.
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Nauwelijks was hij in het herbergje binnen, of de jonge graaf, die zijn motor aan den
gang had gehouden, schakelde in en reed met volle snelheid weg.
- Menier de groave!.... menier de groave! gilde Vien naar buiten springend. Maar
de auto was reeds verre; en de twee jonge lui, lachend-omkijkend, zagen Vien,
roerloos en als versteend van verbazing op den drempel van het kroegje staan. Zij
hielden niet in; zij keerden niet terug; zij reden in volle vaart en in dolle pret door,
Vien, die daar verre van huis en van alle verbinding was en wellicht geen cent op
zak had, aan zijn lot overlatend.
***
Toen zij even vóór twaalf op het kasteel terugkwamen, zagen zij reeds van verre
Vien's vrouw, die blijkbaar gejaagd op zijn komst stond te wachten.
- Woar es Vien, menier de groave? vroeg zij met angstige oogen, toen zij merkte
dat haar man in den wagen niet meer zat.
- Ha, Euphemie, 't'n es onz' schuld nie, zulle? zei de jonge graaf ernstig en gewichtig
doende. Hij es achtergebleven in 'n hirbirge woar dat er scheun jonk vreiwevolk zat.
Giene moyen om hem nog mee te krijgen.
- Es 't verre van huis dat hij achtergebleven es, meniere? vroeg de vrouw met
licht-bevende handen, maar verder eensklaps wonderbaar kalm. Zij scheen geen
enkel woord van het gezegde te gelooven; zij was alleen maar verlangend om precies
te weten wáár zij hem achtergelaten hadden.
- Ha.... hoeverre zoe 't van hier zijn.... 'n uur of dreië.... zeiden de jonge ridder en
de jonge graaf, elkander met gemaakten ernst raadplegend.
- Altijd rechte langs de kassieë? vroeg nog het vrouwtje.
- Altijd rechte langs de kassieë in 'n hirbirg op den hoek van de Kruisstroate, bij
de bosschen, verzekerden de jongelieden.
Het vrouwtje zei niets meer. Zij keerde zich om; en zoo, zooals ze was, in haar
werkplunje, met haar bloote haren en haar klompen, verliet zij haastig de kasteeldreef
en stapte de baan op. De jonge graaf en de jonge ridder, luid-proestend van het lachen,
zagen haar als een vlugge schim achter de stammen verdwijnen.
***
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Zij had hem langs den weg ontmoet, na ruim twee uur hard loopen, bleek van woede,
met lippen die beefden, en vuisten die balden. Hij was zóó opgewonden dat hij in
staat zou zijn tot het ergste en 't had haar heel veel moeite gekost om hem langs achter
met zich mee te krijgen, zoodat hij het kasteel niet voorbij hoefde te gaan. Hij wilde
met alle geweld naar het kasteel toe om bij de oude gravin zijn aanklacht te gaan
doen. Hij wilde zijn dienst opzeggen, luid spektakel maken; hij wist niet wat hij al
niet wilde....
Nu was hij stilaan tot bedaren gekomen. Zij had hem goed doen eten en hij zat uit
te rusten en meteen bezonk in hem de woede. Had hij de twee snotneuzen weer
gezien, dan was het voorzeker opnieuw in hem tot heftigen toorn opgevlamd; maar
hij zag ze niet; wellicht hielden ze zich voorzichtigheidshalve schuil, zooals hij zelf
van zijn kant door zijn vrouw werd schuil gehouden.
Zoo ging de dag voorbij. Werken zou hij dien dag niet meer. Stug had hij bij
zichzelf gezworen dat hij dien dag geen vin meer zou verroeren, wat er ook gebeuren
mocht en daarin had zijn vrouw hem volkomen gelijk gegeven. Dat was nu zijn
wraak, zijn stille, deugddoende wraak. Dat zou hen leeren hem met de auto mee te
nemen en hem dan achterwege te laten. Eigenlijk had hij er niets bij verloren; zij
wel. En zoo stilaan ging hij bedenken dat hij het per slot van rekening dien dag nog
niet eens zoo kwaad had gehad: een autotocht, waar hij al jaren naar verlangde; een
glas wijn, zooals hij nog nooit van zijn leven iets zoo lekkers had gedronken en verder
een wandeling, wel is waar nog al lang en vermoeiend, maar dan toch al weer heel
wat minder lang en vermoeiend, dan een ganschen langen dag ploeteren en sjouwen
in de perken in de lanen van het park.
Hij stak zijn pijpje aan en strekte zijn beenen gemakkelijk uit op een stoel, de
oogen spottend naar 't kasteel gevestigd. Waar zouden ze nu zijn, de snotneuzen en
wat zouden ze wel zeggen als zij hem morgen terugzagen? Hij was vast besloten
niets te zeggen; hij zou precies doen of er hoegenaamd niets gebeurd was. Dat zou
zijn zoete wraak zijn. Zij zouden geen pleizier van hun grapje hebben.
Iets wits kwam aangeschemerd tusschen de struiken van de rhododendrons en
Vien en zijn vrouw zagen Marie, een der dienstmeisjes van 't kasteel, in zwarten
japon en witte schort, naar het tuinmanshuisje toe komen. Zij droeg een korfje aan
den arm en zij liep vlug, met frisch-roze wangen en netjes gekapte haren.
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- Ze komt zeker om groensel, zei Vien. Goed, Os ze wil groensel hen, ze kan 't zelve
in den hof goan hoalen. Ik 'n steeke vandoage giene vijnger meer uit!
En hij strekte zijn beenen nog wat verder op den stoel, om duidelijk te bevestigen
dat hij niet van plan was op te staan.
- Zij toch veurzichtig, murmelde Euphemie angstig.
Het meisje was aan de deur. Zij duwde even half open en vroeg:
- Er es gien belet?
- Kom moar binnen, antwoordde Vien op vastberaden toon.
Het meisje kwam binnen. Euphemie ging haar schoorvoetend drie passen tegemoet.
- 'K hè hier iets veur ulder, mee de komplimenten van menier de groave, zei het
meisje eenigszins verlegen. En uit het mandje haalde zij een flesch wijn, een groot,
mooi stuk taart en een pakje sigaren te voorschijn.
- Och Hiere, Marie toch! riep de vrouw, haar handen van verbazing in elkaar
slaande. Vien trok zijn beenen van den stoel, stond op, schoof den stoel naar Marie,
en vroeg haar te gaan zitten.
- O, merci, 'k 'n hè gienen tijd; 'k moe zeere weere noar mijn werk! excuseerde
zich het meisje. En, na enkele, banaal-vriendelijke woorden over weer en wind, was
ze weer weg, zoo vlug als ze gekomen was. Vien en Euphemie, pal van verbazing,
zagen haar zwarte rok met witte schort in sierlijk-frisschen zwaai achter de
rhododendrons verdwijnen.
- Ha, da es toch de moeite wird! riep Euphemie, toen ze van haar ontzetting ietwat
bekomen was.
Vien keek naar de flesch, bevoelde even de taart, stak zijn neus tegen de sigaren.
Hij glimlachte.
- Zie, da zijn nou rijke-meinschen-farcen! zei hij. Iest mee d'oarme meinschen de
zot houën; ulder ploagen op alle manieren; en tons, os ze voelen da ze te verre gegoan
zijn, 't spel weere goe moaken mee kadoots. 'T 'n zijn toch moar virkens, es 't gien
woar?
- Loat ons kontent zijn, meende de vrouw. 'T es toch nog scheune da ze gevoeld
hen da ze misdoan hen. O! da es toch 'n scheun stik toarte! Wim er ne kier van
proeven?
- Joa w', zei Vien. En van de flassche euk! Wach; 'k goa iest iene van die sigoaren
omsteken.
- Zijn 't goeje? vroeg de vrouw.
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- Joa 't, ze meugen d'r zijn, antwoordde Vien wellustig den blauwen rook opsnuivend.
Hoal mij den aftrekker.
Vien ontkurkte; Euphemie sneed twee flinke stukken van de taart en zij aten en
dronken. 't Was fijn; 't was heerlijk.
- Ha, 'k zal nou toch wel de groave nog moeten bedanken! glimlachte Vien
opgewekt. Wil ik hem nen brief schrijven?
- Tuttuttut! hoofdschudde Euphemie smullend.
- Woarom niet! gekscheerde Vien opgewonden. Zoe da nie scheune zijn? Bij
veurbeeld als volgt: ‘Meneer de grave, gij zijt wel maar nen dwazekul en een varken,
maar ik kan toch niet nalaten u te melden dat gij eene keukenmeid hebt die bezonder
goed kan taarten bakken, en ook eenen wijnmarchand en eenen sigarenfabrikant
die....
- Ge' n meug niet! Ge'n meug niet! Ge goat mij weere doen schriemen! viel
Euphemie hem driftig in de rede.
Vien glimlachte en zweeg. Hij vulde nog eens flink de glazen, hield 't zijne in de
hoogte en zei:
- Allo, lijk of ge wilt. Op de gezondheid van de groave dan; en dat hij ons nog
dikkels zukken flasschen....
- Op òns gezondheid! protesteerde Euphemie. En loat ons doar nou nie mier over
klappen.
Vien glimlachte en stak zijn sigaar, die hij had laten uitdooven, weer aan. Op het
kasteel, dat goudglanzend stond te pralen in den gloed der ondergaande zon tusschen
zijn golvende gazons met bloemperken, zijn spiegelstillen vijver en zijn hooge,
prachtige boomen, galmde plechtig de eerste bel voor het diner.

VI. De Eter.
Als men ouder wordt, komen de herinneringen uit 't verleden levendig vóór den geest
weer op. Wat men gisteren deed, of zag, of hoorde is men den volgenden dag wellicht
reeds vergeten, maar wat gebeurde twintig, dertig, veertig jaar geleden, toen men
nog een kind was, staat in felle kleuren vóór je oogen en je zoudt het, tot in zijn
kleinste bijzonderheden, tot in zijn fijnste nuances kunnen vertellen of beschrijven.
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Er zijn ook van die vroegere herinneringen, die je leven lang als 't ware doorloopend
met je meegaan. Soms zijn ze weg, ondergeduikeld, als voor altijd verdwenen; maar
plotseling staan ze daar weer, in al hun levende kracht; en je vraagt je af wat dat toch
is, waarom ze steeds terugkomen, altijd diezelfde, meestal onbeduidende
herinneringen, die zich aan je opdringen, die feitelijk een blijvend deel uitmaken van
je eigen leven. 't Worden obsessies en ik geloof dat je, als schrijver, er eerst van
verlost raakt, als je ze eenmaal neergeschreven hebt.
Ik was heel jong, en ging in de stad op school, en had altijd grooten honger. Van
mijn kostschooljaren is dàt mij vooral bijgebleven: dat ik altijd honger had. De
schoolbanken, de leerboeken, de meesters, de kameraden, alles, álles uit dien tijd
herinnert mij aan honger. Ik denk dat de meeste knapen van dien leeftijd zoo zijn.
Ik geloof, dat bijna alle kinderen te weinig eten. Er moest, op de scholen, meer werk
gemaakt worden van het eten. De kinderen zouden er moeten samen komen, niet om
te studeeren, maar om te eten. Om te spelen en te eten. Men zou niet moeten hooren:
‘Zie je daar Piet; hij is de eerste van zijn klas in 't leeren.’ Maar wel: ‘Kijk, daar loopt
Piet, de sterkste van zijn klas in 't eten!’ Eerst als ze jaren lang heel veel gegeten
hebben, zouden ze met hun studies mogen beginnen. Ik meen, dat het flinke, knappe
kerels zouden worden; een heel ander ras dan wat we nu om ons heen zien.
Ik had dus honger, altijd honger en maakte zooveel mogelijk jacht op eten. Het al of
niet slagen van die jacht hing heelemaal af van het aantal centen dat ik op zak droeg.
Er waren dorre weken en er waren er ook betrekkelijk voorspoedige. Gedurende de
dorre weken ging ik naar de uitstalramen van de comestibel-winkels ‘kijken’. In de
vette weken kwam ik af en toe in een klein visch-restaurantje, waar ik, voor nog geen
frank, een flinke portie goedkoope visch met een glas bier kon krijgen.
Dat restaurantje was gelegen naast de vischmarkt, op een mooi, ouderwetsch
pleintje omringd door prachtige, antieke huisjes. In dien tijd vond ik die huisjes alles
behalve prachtig. Ik vond het vieze, leelijke krotten in een vuile, afgelegen volksbuurt.
Ik kwam daar eenigszins bedeesd en aarzelend binnen, ging zitten aan een houten
tafeltje, bestelde mijn gewone portie. Een meid streek even, met haar
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gore, grauwe schort over het kleverig tafelblad en al spoedig bracht ze mij mijn bord
met warmdampend eten en mijn groot glas bier, met witten schuimrand.
Ik voel nog, na zooveel jaren, de bijna pijndoende graagte waarmede ik de eerste
happen innam. Ja, het deed werkelijk pijn, onderaan de ooren, langs de kauwspieren
heen. Het gaf je 'n emotie; je voelde je week-ontroerd worden; je had wel even kunnen
schreien. Dat bedaarde onder het eten. Je werd stilaan verzadigd; en dan zat je daar,
wat de menschen noemen: te digereeren. Je rustte uit, met de ellebogen op het vieze
tafeltje; je keek eens om je heen, naar de andere bezoekers van het restaurantje.
Meestal gewone menschen, lui uit de buurt, die daar haastig iets kwamen gebruiken.
Toch ook af en toe een meneer, die eens echt lekker kwam smullen en genieten, van
eenvoudige, maar smakelijk bereide vischschotels, voor weinig geld.
Onder dat soort bezoekers was er een die, telkens als ik hem daar aantrof,
buitengewoon sterk mijn aandacht en mijn belangstelling boeide.
Zonder dat ik iets van hem afwist, noemde ik hem bij mijzelf ‘de notaris’ omdat
ik vond dat hij er als een notaris uitzag. Hoe ziet een notaris er uit? In mijn verbeelding
dik, ernstig, bezadigd, gewichtig. Zoo zag ‘mijn notaris’ er uit. Hij had een regelmatig
en plechtig gezicht, met grooten, vollen baard en ernstige oogen. Zijn buik begon al
dadelijk onder zijn kin en welfde machtig naar voren, opbollend zijn vest en de
slippen van zijn jas wegdringend. Een enkele knoop hield die jas van boven dicht.
Daaronder kwamen beenen uit, die schraal en mager leken en een beetje krom waren.
De voeten waren plat en klein, opvallend-klein voor zulk zwaar lichaam.
Hij kwam ietwat amechtig-hijgend binnen en ging terstond een praatje maken met
den restaurant-baas, die achter zijn schenktafel stond en hem met de grootste
voorkomendheid bejegende. Zij schenen over opwekkende en tevens zeer gewichtige
dingen te spreken en daarop ging de dikke meneer altijd naar zijn zelfde, vastgewone
tafeltje en ontplooide langzaam zijn servet. Hij stak er den tip van achter zijn
halsboord en zoo zat hij daar even te wachten, met koelen blik starend door de ruiten
naar de beweging op het ouderwetsche pleintje. Ik kreeg altijd den indruk of hij bij
den barbier zat, wachtend om geknipt of geschoren te worden.
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Weldra bracht de meid hem zijn eten. Hij bekeek het bord met ernstig welgevallen
en dadelijk, nog vóór hij at, gingen zijn kauwspieren langzaam aan 't bewegen. 't
Was als een strijder, die zich slagvaardig maakt. In bedaarde bewegingen, met de
grootste zorg, ontdeed hij den visch van zijn graten en legde die op een apart bord,
naast zich. Hij deed dat met een soort geringschattende afkeuring. Men kreeg den
indruk of hij het verkeerd vond dat visch graten heeft. Zijn wenkbrauwen stonden
misnoegd gefronst terwijl hij dat werk verrichtte. Maar spoedig kwam weer de
sereenheid op zijn nobel gezicht; hij schikte de mooie stukken regelmarig naast
elkander, overgoot die met de noodige saus en begon te eten.
Het was of hij een heilig ambt uitoefende. Zijn strak gezicht met vollen baard
scheen zich plechtig uit te rekken en kreeg een nobele uitdrukking. Het leek wel iets
van innig-groote wijding. 't Was als een priester die zijn eeredienst volbrengt. Af en
toe keken zijn koele oogen van zijn bord op en staarden, als in een verren droom,
over het pleintje. Toen kwam de baas gewoonlijk op zijn teenen naar hem toe, boog
serviel-glimlachend voorover, scheen hem onderdanig te vragen of het gerecht wel
naar zijn zin was. Even keek de eter op, heel ernstig, zonder tegenglimlach en met
een enkel hoofdknikje getuigde hij dat hij tevreden was. Steeds op zijn teenen, als
bij een gebed dat verder niet gestoord mocht worden, toog de baas, na een buiging,
naar zijn schenktafel terug en meteen verdween de serviele glimlach van zijn lippen
en kreeg hij weer zijn strak en stroef restaurantsbaas-aangezicht.
***
Soms vergat ik, uit pure fascineering, zelf te eten, om met de oogen van het eten van
‘mijn notaris’ te genieten. Ik kan met geen woorden uitdrukken hoe dat schouwspel
mij boeide. Het was een hypnose. Ik bezat mezelf niet meer.
Ik at werkelijk met hem mee en proefde de heerlijkheid van de spijzen die hij
veroberde. Wanneer hij zijn schuimend glas bier aan zijn nobelen mond zette, was
het alsof een koele lafenis tot diep in mijn eigen lichaam neervloeide. Ik koesterde
een soort aanbidding voor hem.
Zoo zat ik daar eens, starend en roerloos van bewondering naar hem te kijken,
terwijl hij zijn gewichtig ambt uitoefende. Nog nooit
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had hij zoo prachtig en plechtig gedaan. Het was een echte majesteit.
Ik was zóó diep geboeid, dat hij het eindelijk merkte en mij eventjes koel en strak
aankeek. Terstond sloeg ik de beschaamd de oogen neer en bloosde als een meisje;
maar de verzoeking was te almachtig: schuchter keek ik weer op en verzonk weldra
opnieuw, onbewust, in mijn onbehouden-starende, hypnotische bewondering.
Toen zag ik plotseling iets ontzettends gebeuren. De dikke meneer keek mij aan,
strak aan, en toen hij zag dat ik het merkte, knikte hij naar mij, heel duidelijk, mij
goed aankijkend, tot tweemaal toe.
Ik dacht dat ik in zwijm ging vallen. Ik voelde mij een vuurkleur krijgen, sloeg
met kloppend hart mijn oogen neer, richte ze, onweerstaanbaar, weer op.
Daar knikte hij waarachtig voor de tweede maal naar mij! Heel duidelijk, opvallend,
met koel-starenden blik. Er was van alles in dien hoofdknik en dien blik. Er was
ergernis in, en spot, en ongeduld en te nauwernood verkapte hostiliteit. Hij scheen
te willen zeggen: ‘jaja, kijk maar, ik eet, en 't smaakt me best;’ en hij scheen ook te
willen zeggen: ‘Kijk naar je eigen bord, vlegel, en laat me met rust!’ Nu durfde ik
niet meer op te kijken; ik at mijn bord haastig leeg en vroeg om af te rekenen, om
maar zoo spoedig mogelijk weg te zijn.
Hij was mij voor. Hij was ook juist klaar met zijn eten en rekende af met het meisje,
vóór ze bij mij kwam. Ik zag hem gaan, platvoetend op zijn schrale beentjes, met
zijn geweldig-vooruitstekenden buik en zijn nobel volle-baard-gezicht. Hij rookte
een groote sigaar, die recht in zijn mond stak. De baas groette hem diep-buigend.
Hij antwoordde met een tevreden hoofdknikje. Mij gunde hij geen blik meer.
Ik had hem machinaal gevolgd en zag hem deftig-waggelend loopen, langs de
antieke, kleine huisjes. Ik kon 't niet laten hem te volgen; ik was mijzelf niet meer.
Ik snoof den geur van zijn sigaar op. Hij bleef staan vóór het uitstallingsraam van
een der ouderwetsche vischwinkeltjes en staarde lang op wat daar lag te koop gesteld.
Eindelijk trok hij er zwaar-dampend binnen.
Ik zag hem staan van op het pleintje, achter de eenigszins troebele ruiten, met al
die visschen om zich heen, als een hippopotaam in een aquarium. Een dikke vrouw,
achter een houten toonbank, prees hem haar waren aan, keerde de tarbotten, de tongen,
de schollen voor hem om en plakte ze dan op elkander neer, alsof zij omkeerde de
zware bladen van een reuzenboek. Ik kon mijne geboeide oogen van het
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tafereel niet afwenden. Hij koopt alweer zijn voorraad voor vanavend, dacht ik, stil
van emotie. Ik zag hem zijn keus maken, betalen, met een pak naarbuiten komen.
Toen zag hij ook mij daar staan, als aan den grond gespijkerd en een uitdrukking van
geweldigen toorn versomberde eensklaps zijn deftig gelaat. Hij stevende recht op
mij af, vlugger dan ik ooit van zulk een lichaam zou verwacht hebben, en vóór ik
den tijd had te wijken riep hij mij dreigend toe:
- Past op, sloeber, os g'azeu noar mij blijf kijken en mij volgen!
Ik sprong op zij, strekte mijn beide handen uit, als in een stomme smeekbede. De
menschen om mij heen keken verwonderd op en ik hoorde de stem van een
marketenster:
- Ha 't'n ziet er nog giene gemakkelijken uit, dien dikken!
Er liep daar een politiediender, traag slenterend met zijn kort sabeltje over het
pleintje. De dikke smulpaap zag hem, stapte vastberaden op hem af en sprak hem
aan, opgewonden naar mij wijsvingerend.
Ik wachtte maar niet tot de diender naar mij toekwam. In enkele wilde sprongen
was ik weg, dwars over 't pleintje, tusschen de kramen door, langs een gracht en in
een steegje, tot ik buiten adem in 't gewoel van een der groote, drukke straten kwam.
Ik voelde mij eerst veilig, - en dan nog niet heelemaal, - toen ik eindelijk op mijn
kamer zat.
Naar het restaurantje ben ik nooit teruggekeerd.
Ik heb er een ander uitgezocht, zooverre mogelijk weg, aan 't ander uiteinde der
stad.

VIII. Guust de Profane.
't Was jammer, zeiden de menschen, want Guust was anders een beste kerel, - dat
hij zoo weinig eerbied had voor dingen, die door iedereen geëerbiedigd werden. Hij
had het profane in zich, als een soort behoefte. Hij kon het niet laten. Hij moest iets
doen of zeggen, een wanklank laten hooren, daar waar het volgens de algemeene,
gangbare opinie, volstrekt niet te pas kwam.
Hij was warmoezenier en ging 's zomers elken dag, met zijn jonge groenten en
zijn fijne vruchten, naar de luxe-badplaatsen aan
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de Vlaamsche zeekust. Hij vertrok 's ochtends heel vroeg, met twee zwaargeladen,
platte manden, die hij, frischjes toegedekt, aan zijn beide armen droeg; en 's avonds
keerde hij met den laatsten trein terug, dragend dezelfde breede, platte manden, die
dan gansch leeg waren en zoo goed als niets meer wogen. Iedereen kende hem;
iedereen sloeg graag met hem een praatje, omdat hij zoo leuk kon uit den hoek komen;
je begon al vast te glimlachen, ook al werd je wel eens geërgerd, zoodra hij zijn mond
opende.
Met de meeste menschen kon hij ook best opschieten; maar er waren er enkele
waaraan hij zeer gedecideerd een hekel had en die kon hij moeilijk nalaten te plagen.
Dit was het geval met Roze, de domme en verwaande pachteres der groote hofstede
niet verre van de zijne. Roze, opgetooid met linten en sieraden, toog met haar
producten naar de groote stad, zooals hij ging met de zijne naar de badplaatsen en
dikwijls waren zij te zamen aan het landelijk stationnetje, waar zij ongeveer om 't
zelfde uur den trein namen, de eene oostwaarts en de andere westwaarts reizend.
Guust keek naar Roze, met haar linten en haar kleuren en begon heimelijk in
zichzelf te glimlachen. Hij glimlachte en zei verder niets als zijzelve hem niet
aansprak. Maar Roze was als 't ware betooverd om hem aan te spreken en dan kon
men er vast op rekenen dat hij haar, tot groot en ondeugend genoegen der toehoorders,
op een of andere wijze zou weten voor den gek te houden.
- Ha, Guust, ge goat er nog ne keer op uit? begon Roze.
- Joajik, 'k goa d'r nog ne keer op uit, herhaalde Guust met leuken spot haar eigen
woorden.
- Mee druiven en pechen? vorschte Roze, die zeer nieuwsgierig was.
- Mee druiven en pechen, echode Guust.
De omstaanders begonnen te grinniken.
- Ha, Guust, voer Roze voort, die nog niet snapte dat ze heimelijk voor den gek
gehouden werd; ge zil gij zeker t'oavend mee de loasten trein weere komen.... os 't
God b'lieft?
Guust glimlachte, haalde zijn snuifdoos te voorschijn en nam langzaam een snuifje.
- O, antwoordde hij eindelijk, nadat hij goed den tijd genomen had om zijn doos
te sluiten en zijn neus te wrijven, o.... os ik niet te loat aan den trein 'n kome.... en
os den trein nie 'n breekt.... en os er nie anders veuren 'n valt da mijn belet.... zal 't
het God woarschijnlijk wel believen da 'k ik van den oavend thuis kome.
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- O gie goddeleuze meinsch! bromde verontwaardigd Roze, die zeer godvruchtig
was, terwijl de toehoorders proestten.
Zij keerde hem met hooge kleur den rug toe en ging met haar manden verre van
hem weg staan, wat niet belette dat ze bij de eerstvolgende gelegenheid zelve weer
naar hem toekwam, bezeten als ze was door de manie van steeds door hem geplaagd
te worden.
***
Guust, de cynische, de profane, was, zooals van zelf spreekt, geen bezonder groote
vriend van meneer de pastoor. Toch vervulde hij trouw zijn christelijke plichten.
Geregeld elken zondag ging hij naar de mis en met Paschen sprak hij zijn biecht en
nuttigde de Heilige Communie. Dat kon hij echter niet, zonder er een profane
aardigheid aan toe te voegen.
- Het g'al ouë Poaschen g'hèwen, Guust? vroegen hem de menschen.
- Al twie kiers, van deez joar! antwoordde Guust ondeugend.
- 'T zijn toch zeker leuëns! verbaasden zich de menschen.
- 'T 'n doet, zei Guust; 'k goa ieder joar twie kiers te biecht en te communie: te
Poaschen en te Poaschen!
***
Meneer de pastoor ging op zijn ronde, voor de verkiezingen, zooals hij gewoonlijk
deed. Hij ging bij iedereen; bij vriend of vijand. Dat was zijn plicht. Hij kwam bij
Guust.
- Guust, 'k kom ou ne kier spreken, ge weet wel, als noar geweunte, te wille van
de kiezijë. 'K hope toch da ge goed zilt stemmen.
- 'K hoop het euk, meneer de páster.
- Joa moar, ge weet wel wat da 'k wille zeggen, e-woar? Veur de katholieke partije.
Guust glimlachte raadselachtig, haalde zijn snuifdoos te voorschijn presenteerde
een snuif aan meneer de pastoor, nam er ook een.
- Hawèl, Guust?
- 'K zal goed stemmen, meneer de páster; 'k beloof het ou.
- Joa moar, veur de Katholieken?
Guust grimlachte.
- Menier de páster, zei hij eindelijk; ge weet gij toch wel, newoar? dat de kiezijë
geheim es. 'K'n mag ik ou nie zeggen veur wie da 'k goa stemmen, da zoe tegenstrijdig
zijn mee de wet.
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En meer was over dat kapittel uit Guust niet te krijgen. De pastoor mocht
onverrichterzake gaan, met het obscuur, maar niet onsterk bewustzijn, dat hij door
Guust bedot zou worden.
***
Guust was getrouwd. Hij had een vrouw, maar geen kinderen. Zij vormden een
geschikt paar menschen, die goed met elkaar overeenkwamen. De vrouw deed haar
huiswerk en zei nooit heel veel; en Guust ging met haar om als met iedereen:
grapjes-makend, leuk en ondeugend doende, zooals hij deed met Roze en den pastoor.
De vrouw verdroeg dat best; zij glimlachte eventjes, schudde het hoofd, deed aan
haar bezigheid voort.
Guust, echter, was volstrekt niet onverschillig aan de bekoring van het schoon
geslacht. Af en toe kwam er een jonge meid bij hem werken, om het onkruid uit de
broeikassen te wieden en de boel wat op te ruimen; en die dagen toefde Guust bijna
aanhoudend in de broeikassen, om haar 't werk te toonen en te helpen. Het was een
knappe, malsche deerne: volle heupen, roode wangen, felle oogen en zwart haar; en
af en toe kneep Guust haar waar hij haar kon pakken en drukte haar dicht tegen zich
aan.
- Past op! giegelde de deerne, ou wijf zoe 't keune zien!
- Zoe ze wel, zei Guust. Z'es bezig mee pap koken.
De dikke meid schoot in een onbedaarlijken schaterlach. Zij vond het een dol-gek
iets, dat de vrouw daar kalmpjes in haar keuken aan het paproeren was, terwijl Guust
in de broeikassen zijn parten speelde.
- Zwijg, gie dwoazekonte! zei Guust. Ze 'n kan 't wel nie zien, moar ze zoe 't
keunen heuren. Wilt ge 'n krabbe druiven hên?
Natuurlijk wou de meid een ‘krabbe druiven hên.’ Guust sneed haar met zijn
zakmes een der mooiste trossen af; en zij at die gulzig op, achter zijn rug neergehurkt.
***
Guust was, althans in zijn stand, een vrij vermogend man. Hij woonde op zijn
eigendom en bezat ook enkele effekten. Eens.... o, wat een dag!.... won een van die
effekten het groot lot van honderd duizend frank!
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Guust zag dat in zijn krantje en duizelde ervan. Zeer zeker wel tien keer na elkaar
spelde hij een vóór een de cijfers van het winnend lot, tot hij eindelijk niet meer
twijfelen kón.
- We zijn al mee ne keer rijke, schatrijke! zei hij tot z'n vrouw. En hij begon te
lachen, stil, zonder uitbundigheid, te lachen. Anders kon hij zijn gevoelens niet
uitdrukken, maar wat hij voelde was iets enorms, zei hij; iets van weelde en geluk,
dat met geen woorden uit te drukken was.
- Och Hier och God! Zie toch da ge die actie nie 'n verliest! gilde zijn vrouw, bij
wie 't geluk tot een soort schrik omsloeg.
- Zij moar gerust, antwoordde Guust, steeds lachend.
De ‘actie’ werd door de vrouw in Guust's binnenzak vastgenaaid en zoo trok Guust
onmiddellijk ter stad, naar zijn wissel-agent.
- 't Greut lot! riep deze verwonderd. Proficiat, zulle! Loat ne keer zien.
- Kijk zie, meniere, zei Guust, hem met bevende vingers het effekt overhandigend.
De wissel-agent bekeek aandachtig het nummer, hij glimlachte en zijn gezicht
straalde, tot het plotseling in teleurstelling versomberde.
- Helalalala! hoorde Guust hem hoofdschuddend murmelen.
- Nie zjuust, meniere? schrikte Guust.
- De numero wel, moar de serie niet, zei de man. Gij het de Serie B en 't winnend
lot es van C de Serie.
Guust stond daar even, roerloos, gapend, als versteend.
- Sakkerdzju! riep hij eindelijk.
- Serie C.... Serie C!.... Niets aan te doen! zuchtte de man.
Guust was over zijn teleurstelling reeds heen. Zijn hart, dat eerst onstuimig joeg,
begon stiller te kloppen. Hij glimlachte, schudde 't hoofd, nam een snuif en zei:
- 't Es gelijk; 'k hè nou toch ne keer gevoeld wat dat 't es van 'n greut lot te winnen.
En hij ging, zonder verder te treuren.
***
Guust's vrouw werd ziek, heel ernstig ziek. De dokter zette een bedenkelijk gezicht
en zei:
- Hm!.... 't 'n zoe nie kontroarie zijn da ge ne kier de páster ging hoalen.
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Meneer de pastoor werd gehaald en kwam. Hij zette een nog veel bedenkelijker
gezicht dan de dokter en zei:
- Ze moet d'Heilig Olie hên. Het-e gij gewijde palm in huis?
Guust schrikte even, maar bedwong zich. Hij hield wel van zijn vrouw en de
gedachte dat hij haar zou kunnen verliezen maakte hem heel triestig. Maar hij had
ook het intuitief gevoel dat de pastoor met opzet overdreef en dat maakte hem kregel.
Hij had hem gaarne met iets willen plagen.
- Hawèl.... het-e gij gewijde palm in huis? herhaalde de geestelijke ietwat
ongeduldig.
- Joajik, zei Guust, 'k zal hem ou sebiet goan brijngen zie, meneer de páster.
Hij ging in de ‘beste kamer’ en kwam er spoedig weer uit, met een lijvigen bundel
droge palmtakken in zijn armen.
- Meneer de páster, zei hij, d'r es hier gewijdte palm bij, moar euk ongewijdten.
Ik 'n kan hem uit mallekoar nie schien. Moar aangezin dat dat ouë stiel es, zilt-e gij
dat natuurlijk seffens ontdekken.
De pastoor sprak geen woord, maar keek hem aan met fonkelende woede-oogen.
Hij rukte ruw een tak uit Guust's armen en liep er brommend mee de ziekenkamer
binnen.
Guust's vrouw genas, dank zij de palm, grinnikte Guust ondeugend.
- Joa moar, Guust, wàs da nou gewijdte palm? vroegen gekscherend de menschen,
die van de geschiedenis gehoord hadden.
- Joa 't, zei Guust; en da es gemakkelijk te verstoan. De gewijdten die d'r bij was
hêt den ongewijdten euk gewijd.
***
Toen ook voor Guust het uur gekomen was, dat voor ons allen, vroeg of laat, eens
komt, nam hij dat wonder kalm en filosofisch op.
Hij voelde heel goed zijn einde naderen en sprak daar zeer gewoon over, als over
iets dat nu eenmaal niet anders kon.
- 'K wee da 'k goa stirven, zei hij; moar 't'n spijt mij niet: 'k hè 'n doanig scheun
leven g'had.
De enkele oude vrienden, die nog bij hem toegelaten werden en die kwamen om
hem op te beuren en te troosten, wisten soms niet wat ze daarop moesten antwoorden.
- Tuttuttut, Guust, ge zil gij nog al lank bij ons blijven, zeiden zij.
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- Om wat te doen? vroeg Guust. 'k Worde ginter verwacht! En hij wees naar omhoog.
De vrienden, om met hem in stemming te zijn, gooiden het ook op een grapje.
- In den Hemel....! Ge zil Roze ginter zien, lachten zij. Roze was al een paar jaar
gestorven.
Een fijne, weeke glimlach, nog vol ondeugende schalkschheid, zweefde even over
Guust's verkleurde lippen.
- Os 't God b'lieft,.... murmelde hij.
Meneer de pastoor werd ontboden. Guust hield wel niet van hem, maar hij wilde
toch als een goed Kristen sterven. Hijzelf had de palm klaar gelegd, die voor het
Heilig Oliesel moest dienen.
Hij wees er naar toen de geestelijke binnen kwam en zei, met een onnaspeurlijk
spotlachje:
- 't Es gewijdten.
- Zijde gij geried om d'ieuwigheid in te goan? Moet-e gij gien biechte meer spreken?
vroeg de pastoor zonder van de palm notitie te nemen.
- Es da nog wel de moeite weird? vroeg Guust. De deud es toch de stirkste.
- Wa wilt-e doarmee zeggen? vroeg de pastoor wenkbrauwfronsend.
Guust wist het niet. Hij was vermoeid en wist het niet. Hij herhaalde het nog een
paar keeren, met diepovertuigden nadruk: ‘De deud es stirk! Oo.... z'es zeu stirk....
zeuveel stirker dan het leven!’
En heel kalm, heel zacht, heel sereen, met een mysterieuzen glimlach op de lippen,
blies hij zijn laatsten adem uit.
wordt vervolgd.
CYRIEL BUYSSE.
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Twee gedichten
I In Memoriam
Dit geluid alleen:
Een klok, die gaat,
Die gaat en slaat
In regelmaat,
'k Weet beter geen.
Zoo uur aan uur;
Tot op den duur
De klok-slag breekt,
En over tijd
Een Eeuwigheid
Doods woorden spreekt.
Dan: wijd en zijd
Komt weer terug, 't Heen en terug,
Niet traag, niet vlug: Gaan van den tijd.
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II Herdenken en Uitzicht
Zoo menig lied heeft mij
Dit jaar
Door u ontbroken;
Een enkel woord hebt gij
Dit jaar
Niet uitgesproken.
Zoo menig lied heeft diep
In mij
Voor u gezongen;
Een enkel woord, dat riep,
Hebt gij
Ver weg gedrongen.
Zoo menig lied van vreugd
Is stil
In mij vergleden;
Het ééne woord der jeugd
Is kil
Door u gemeden.
Nu staan wij bei' alleen,
Alleen
In dit klein leven;
De dagen, één voor één,
Gaan heen
Van ons dood leven....

JAN J. ZELDENTHUIS
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Goethe en de Nederlandsche kunst
In Goethe's leven heeft de kunst altijd eene groote plaats ingenomen; niet alleen als
liefhebber en verzamelaar, maar ook als teekenaar en etser, en voorts als schrijver,
heeft hij getracht zich met de beeldende kunst vertrouwd te maken. Over de richting,
waarin zijne belangstelling en liefde voor de kunst gingen, worden wij voldoende
ingelicht door den beredeneerden catalogus van zijne kunstverzamelingen, in 1848
door Chr. Schuchardt opgemaakt, die twee deeltjes omvat. Naast schilderijen,
teekeningen en prenten, vinden wij hier eene uitgebreide collectie munten en
penningen en zelfs Italiaansche majolica-schotels beschreven; de groote veelzijdigheid
van Goethe, die van de voortbrengselen van alle kunstuitingen genieten en zich
daarvan op de hoogte stellen wilde, blijkt ook weder uit dit gedeelte van zijn
levenswerk, dat thans nog ongerept in Weimar te zien is. In dezen catalogus is ook
eene verzameling teekeningen van Goethe zelf opgenomen, die aantoonen, hoeveel
moeite en tijd hij aan de praktijk van de beeldende kunst besteed heeft. Er was zelfs
eene periode in Goethe's leven, waarin hij er ernstig over dacht, schilder te worden;
gedurende zijn verblijf in Italië, op vijf en dertigjarigen leeftijd, onder den
overweldigenden indruk van de kunstschatten en bouwmomumenten van Rome,
begon hij weer ijverig naar de natuur en naar antieke beelden te teekenen en ook te
boetseeren; eenigen tijd werkte hij onder leiding van den Duitschen landschapschilder
Hackert; en als een van de resultaten van zijne Italiaansche reis noemde hij in een
schrijven aan Herzog Karl August (17. III. 1788), dat hij zichzelf als kunstenaar
teruggevonden had. Is Goethe als verzamelaar en dilettant over het algemeen slechts
in een kleinen kring van vakmenschen bekend, zijne geschriften over kunst zullen
door geen literatuurvriend onopgemerkt zijn gebleven, daar het grootste gedeelte
ervan in de meest gelezen uitgaven van zijne werken is opgenomen; in de oude editie
van Hempel vullen deze geschriften, als men de Italiaansche reis en de vertaling van
de autobiographie van Cellini en Hackert's leven medetelt, drie lijvige deelen; en al
is voor de kunstgeschiedenis uit deze geschriften niet veel te
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leeren, belangrijk blijven zij toch, ook afgescheiden van de figuur van Goethe, als
getuigen van den kunstsmaak van een bepaald tijdperk. Deze bijzondere richting in
den smaak was natuurlijk geworteld in het volk, waartoe Goethe behoorde; de
heerschende tijdgeesten stijl ondervond door dat volk een wijziging, zooals het
nationale altijd aan den internationalen stijl eene andere nuance verleent. De tijd,
waarin Goethe's leven valt, is de tijd van de classicistische modes, den Louis XVIen den Empirestijl; daarnaast loopt een sentimenteele onderstroom, die in Frankrijk
van Rousseau is uitgegaan, daar zich tot het algemeen-menschelijke beperkt, maar
die in Engeland en Duitschland een nationaal-romantisch cachet draagt; dit laatste
komt echter vooral in de letterkunde van dien tijd aan den dag. Ossian wordt ontdekt,
of juister geschapen, de belangstelling voor de Gothische bouwkunst ontwaakt, en
de schilders beginnen de schoonheid van de middeleeuwsche kunst te waardeeren.
Reynolds, de Engelschman, en I.H.W. Tischbein, de Duitscher, schrijven voor het
eerst over de Primitieven, en beiden kiezen middeleeuwsche onderwerpen voor hunne
schilderijen: Reynolds schildert den Ugolino in zijn hongertoren en Tischbein
Konradin, den laatsten Hohenstaufe, die in de gevangenis zijn doodsvonnis verneemt.
Maar deze middeleeuwsch-romantische beweging is alleen een onderstroom van
geringe beteekenis, die weder spoedig verloopt. De hoofdstrooming is en blijft de
classicistische; de antieke kunst en de hoog-renaissance, die nauw hiermede verband
houdt, voornamelijk Raffael, zijn de voorbeelden, die men navolgt en bewondert.
Ook Goethe kan zich aan dezen invloed op den duur niet onttrekken. Alleen in zijne
jeugd, vóór zijne Weimarsche periode, staat hij tegenover dezen classicistischen
geest nog eenigszins zelfstandig; hij is een van de eersten, die hunne bewondering
uiten voor de toen als barbaarsch gesmade gothiek, zooals zijne geestdriftige hymne
op de munsterkerk te Straatsburg bewijst (1772); de classicistische theorieën van een
Winckelmann en Oeser, den directeur der teekenacademie in Leipzig, wiens lessen
hij volgde, hadden toen nog weinig vat op hem; alleen werd hem hier een afkeer
ingeprent van de speelsche en wufte, de drukke en grillige kunst van de Rococo, die
hem zijn geheele leven lang door onsympathiek is gebleven. Natuur was het groote
tooverwoord, dat men tegenover de oververfijning van de hoofsche, aristocratische
cultuur van de Rococo stelde, in maatschappelijk en aesthetisch opzicht; door de
beschaving nog niet ‘besmette’ natuur vond men bij
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den landman, bij het eenvoudige volk en voorts in het volkslied en in het nationale
verleden, dat men op dezelfde wijze idealiseerde, als Rousseau zijne primitieve
volkeren. Aan deze stemming geeft Goethe uitdrukking in zijn ‘Werther’ en in zijn
‘Götz’. Deze zin voor het eenvoudig-menschelijke, deze liefde tot de natuur, die bij
den jongen Goethe den boventoon voerden, moeten hem ook ontvankelijk gemaakt
hebben voor de Nederlandsche, speciaal voor de Hollandsche kunst, wier groote
bekoring in eene volkomen overgave aan de natuur en het algemeen-menschelijke
ligt. En juist in dit tijdperk vinden wij dan ook bij Goethe de innigste verhouding tot
de Hollandsche kunst; het intieme en het schilderachtige dezer kunst zeggen hem nu
meer dan de edele vormen en het meer sculpturale en monumentale karakter der
antieke kunst en der renaissance. Misschien doen zich hierbij ook nog herinneringen
gelden uit zijne kindsheid en zijn ouderlijk huis, waar hij vroeg met kunstenaars in
aanraking was gekomen. Zijn nuchter-verstandelijke vader, die naar het principe
handelde, in de eerste plaats aan levende kunstenaars werk te verschaffen, had vele
schilders voor zijn nieuw huis in dienst, en de Fransche Lieutenant du Roi, Graaf
Thoranc, die in 1759 in Goethe's huis ingekwartierd was, gaf eveneens aan deze
Frankfortsche schilders vele opdrachten; zij moesten voor zijn Fransch kasteel te
Grasse in de Provence wandbekleedingen schilderen. In het huis van Goethe's vader
was toen een atelier ingericht, waar al deze kleine grootheden werkten; zij schilderden
allen in min of meer Hollandschen trant. Goethe beschrijft hunne wijze van schilderen
zelf in ‘Dichtung und Wahrheit’; de een, J.G. Trautmann, had zich Rembrandt tot
voorbeeld gekozen, zooals meer Duitsche schilders in de XVIIIe eeuw; hij schilderde
binnenhuizen met Rembrandtiek clair-obscur en dorpsgezichten met branden, deze
laatste waarschijnlijk naar van der Neer en den weinig bekenden Rotterdammer de
Colonia. Goethe vertelt, dat hij het in het Rembrandtieke zoover had gebracht, dat
hem eens gevraagd werd om een tegenhanger van een schilderij van Rembrandt te
vervaardigen. Dan was er een zekere Chr. G. Schütz, die op de manier van Saftleven
de Rijnstreken volgens Goethe ‘eifrig bearbeitete,’ een derde J. Juncker, volgde de
Nederlanders in vrucht- en bloemstukken en binnenhuizen met kalmwerkende figuren,
die zeer accuraat uitgevoerd waren. Door het beschouwen van de kunst dezer meesters
had Goethe een open oog gekregen voor de werken van die Nederlanders, die hun
als
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voorbeeld gediend hadden. Toen hij daarna als jeugdig zestienjarig student in 1765
in Leipzig kwam, werd zijn smaak nog meer in deze richting gedreven, omdat de
liefhebbers en verzamelaars in deze stad in het algemeen aan de Nederlandsche kunst
de voorkeur gaven; maar toch had hij hier ook gelegenheid om Italiaansche
schilderijen te zien. Zijn leeraar Oeser had eene kleine verzameling late Italianen,
waarmede de eigenaar zelf zeer ingenomen was. ‘So ward doch’, zooals Goethe zich
uitdrukte, ‘indem man sein Auge an den unendlichen Verdiensten der nordwestlichen
Künstler übte, ein ‘sehnsuchtsvoll verehrender Blick nach Südosten immer offen
gehalten.’ Maar dat het verlangen naar Italiaansche kunst toen nog zeer platonisch
geweest is, moeten wij wel daaruit opmaken, dat Goethe, toen hij aan het eind van
zijn academietijd in 1768 van Leipzig uit een uitstapje naar Dresden maakte, om de
beroemde galerij te zien, alleen voor de Nederlanders belangstelling en waardeering
toonde. ‘So nahm ich den Werth der italienischen Meister mehr auf Treu und Glauben
an, als dass ich mir eine Einsicht in denselben hätte anmassen können. Was ich nicht
als Natur ansehen, an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekannten Gegenstand
vergleichen konnte, war nicht auf mich wirksam. Der materielle Eindruck ist es, der
den Anfang selbst zu jeder höheren Liebhaberei macht.’ En de Italianen maakten
toen weinig indruk op hem, de door hen afgebeelde menschen met hunne plechtige
gebaren, in hunne edele standen, hunne ongewone kleeding en zeker ook de
onderwerpen, haast uitsluitend aan den bijbel en het leven der heiligen ontleend,
verplaatsten hem in eene hem vreemde wereld, waarin hij zich niet thuis gevoelde.
Daarentegen waren hem de menschen op de Nederlandsche schilderijen in hunne
alledaagsche omgeving, in hunne halfdonkere binnenhuizen, bij hunne gewone
bezigheden, en verder de landschaps-motieven dadelijk vertrouwd. Goethe bezat
toen nog niet de gave de ideale sfeer der Italiaansche kunst te doorvoelen, slechts in
de realistisch voorgestelde werkelijkheid, die hij kende, vermocht hij zich in te
denken; en hij leefde toen zoo sterk in de Nederlandsche kunst, dat hij de
werkelijkheid soms door de oogen van deze schilders zag. Goethe nam in Dresden
zijn intrek bij een eenvoudig schoenmakertje; het was een gril van hem; zijn vader
had hem een afkeer van logementen ingeboezemd, en van de gastvrijheid van
kennissen wilde hij geen gebruik maken, omdat hij ongestoord wilde blijven; daarom
had hij zich door zijn buurman in Leipzig,
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een student in de godgeleerdheid, een aanbevelingsbrief laten medegeven aan een
armen achterneef, die het bedrijf van schoenmaker uitoefende en die voor Goethe
door de verhalen van zijn buurman reeds geen onbekende meer was. Toen Goethe
nu, na zijn eerste bezoek aan de Galerij, weer bij zijn vriend, den schoenmaker,
terugkeerde, om zijn middagmaal te nuttigen, geloofde hij een schilderij van Ostade
voor zich te zien: ‘Stellung der Gegenstände, Licht, Schatten, bräunlicher Teint des
Ganzen, magische Haltung, alles was man in jenen Bildern bewundert, sah ich hier
in der Wirklichkeit.’ Een anderen keer, toen hij laat in den nacht thuis kwam, en de
familie al was gaan slapen, en de verlaten, waarschijnlijk rommelige woonkamer
alleen door eene lamp verlicht was, die de schoenmaker voor hem had laten branden,
tooverde het lichteffect een schilderij van G. SCHALCKEN voor zijn geest. Over de
schilderijen, die hij in Dresden zag, wijdt hij niet verder uit; alleen den algemeenen
indruk, dien eene zoo groote kunstverzameling op hem maakte, geeft hij weer. Geen
woord zegt hij over de beroemde REMBRANDTS, den Ganymed, de bruiloft van
Simson, het offer van Manoah of de groep van Rembrandt en Saskia, die zich toen
reeds alle in Dresden bevonden. Slechts H. VAN SWANEVELT noemt hij; een landschap
van dezen Hollandschen schilder en etser, die gedurende een groot gedeelte van zijn
leven in het buitenland, in Frankrijk en Italië vertoefd had, bracht den jongen Goethe
zelfs in verrukking. Dit schilderij echter bevond zich niet in de Galerij, maar maakte
deel uit van de particuliere verzameling van den directeur, C.L. von Hagedorn, aan
wien Goethe kort voor zijn vertrek voorgesteld werd.1)
Hij gaf ook aan den eigenaar zijne bewondering voor dit werk van Swaneveld te
kennen, wat dezen natuurlijk veel genoegen deed; hij werd niet moe het in alle détails
te prijzen en te roemen. Merkwaardig is de reden, die Goethe voor zijn uitbundigen
lof opgeeft; het was namelijk niet zoo zeer de kunst van den schilder,

1) Düntzer, aan wien men de uitvoerigste commentaar van ‘Dichtung und Wahrheit’ te danken
heeft, heeft Goethe hier blijkbaar verkeerd begrepen. Goethe zegt: ‘(ich) wurde dem Direktor
von Hagedorn vorgestellt, der mir seine Sammlung mit grosser Güte vorwies.’ Dünter dacht,
dat Goethe met ‘zijne verzameling’ de Galerij, waarvan hij directeur was, bedoelde, en zocht
daarom in de oude catalogussen van de Galerij naar deze schilderij van van Swanevelt,
waarover Goethe zoo in verrukking was; en hij zocht vergeefs, want de eenige van Swanevelt,
die in Dresden wordt bewaard (No. 1844), werd eerst in 1832 verkregen; deze kon dus
onmogelijk door Goethe bedoeld zijn.
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dan wel de voorstelling, het soort van landschap, dat Goethe zoo in verrukking bracht.
‘Denn gerade Landschaften, die mich an den schönen heiteren Himmel, unter welchem
ich herangewachsen war, wieder erinnerten, die Pflanzenfülle jener Gegenden, und
was sonst für Gunst ein wärmeres Klima den Menschen gewährt, rührten mich in
der Nachbildung am Meisten, indem sie eine sehnsüchtige Erinnerung in mir
aufregten.’ Goethe's bewondering was dus niet zuiver aesthetisch, een sterk
persoonlijk motief mengde zich hierin; de beteekenis van het kunstwerk werd voor
Goethe verhoogd door de herinneringen aan de voorgestelde werkelijkheid, die het
in hem opwekte. Ook bij het verzamelen liet Goethe zich, zooals wij nog zullen zien,
dikwijls door zulke motieven beinvloeden, die geheel buiten het aethetische gebied
lagen; de vele prenten met Italiaansche landschappen of gezichten uit Rome, van
Nederlandsche kunstenaars, die zich in zijne verzameling bevinden, zijn zeker niet
alleen om hare kunstwaarde, maar ook om hare voorstellingen door hem
bijeengebracht.
Ik wees al op het merkwaardige feit, dat Goethe in zijne autobiographie niet over
de werken van Rembrandt in de Galerij van Dresden spreekt, maar wel over een
tweederangs-kunstenaar, als Swanevelt. Men zou zeggen, dat dit niet voor zijn zuiver
kunstgevoel pleit; maar daartegenover mag men niet over het hoofd zien, dat deze
mémoires meer dan veertig jaar later (1811-1824) zijn opgesteld, toen de
herinneringen aan dezen tijd natuurlijk eenigszins vervaagd waren, te meer vervaagd,
omdat Goethe zich intusschen in de antieke en Italiaansche kunst en de classicistische
kunstopvatting van zijn tijd geheel had ingeleefd en daardoor van de Nederlandsche
kunst vervreemd was. Daarom herinnert hij zich nu zoo levendig den
half-Italiaanschen Swanevelt, van wien hij bovendien een groot gedeelte der origineele
etsen in zijne collectie had. Wat Goethe zooveel later over zijne indrukken vertelt,
is alleen onder een zeker voorbehoud te aanvaarden; veel meer waarde is te hechten
aan aanteekeningen, die in dezen vroegen tijd zelf zijn ontstaan. In een opstel van
Goethe uit dit tijdperk, in zijn ‘Nach Falconet und über Falconet (1776)’, dus maar
acht jaar na zijn bezoek aan Dresden, hebben wij zulk een document, dat ons over
zijne kunstopvattingen beter inlicht dan zijne autobiographie; dit als programma
bedoelde geschrift is het resultaat van ‘de stille nawerking’ van zijne studie der
Nederlandsche kunst. In ‘Dichtung und Wahrheit’
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duidt hij even aan, hoe het vele, dat hij in Dresden had gezien, hem eenigszins
overweldigd had; hij slaagde er niet in zijne indrukken te ordenen, hoe veel moeite
hij ook deed; daarom gaf hij het ten slotte op: ‘ich musste mir ein stilles Nachwirken
gefallen lassen.’ En als den ‘Niederschlag’ van deze en andere bemoeiingen, speciaal
met de Nederlandsche kunst, moeten wij zijn ‘Falconet’ opstel beschouwen.
Met de kunst van dien Franschen beeldhouwer hebben deze beschouwingen niets
uit te staan; zij gaan slechts uit van de gedachten, die Falconet, die veel over kunst
heeft geschreven, uiteengezet heeft in zijne ‘Observations sur la Statue de Marc
Aurèle et sur d'autres objets relatifs aux Beaux Arts. Amsterdam 1771.’ Het is een
lofzang op de natuur, die Goethe hier zingt: de natuur is overal en altijd mooi; maar
voor den gewonen mensch is deze schoonheid meestal verborgen; de kunstenaar
moet haar eerst voor hem ontdekken. Hij is een tweede schepper, die zooals God na
zijne scheppingsdaad vol verrukking uitroept: ‘Zie daar, alles is schoon en goed.’
Daarom is het onderwerp bijzaak. Goethe verstout zich hier tot eene bewering, die
den aanhangers van de oude rococo-kunst evenzeer tegen de borst gestuit moet hebben
als den nieuwerwetschen vereerders van de antieke kunst: Er (der Künstler) mag die
Werkstätte eines Schusters betreten oder einen Stall, er mag das Gesicht seiner
Geliebten, seine Stiefel oder die Antike ansehen, überall sieht er die heiligen
Schwingungen und leise Töne, womit die Natur alle Gegenstände verbindet.’ Het is
door de gekozen voorbeelden, de werkplaats van een schoenmaker, de stal en de
schoenen duidelijk, dat Goethe hier aan de Hollandsche kunst denkt, wier alledaagsche
onderwerpen voor hem dezelfde waarde hebben als zijne beminde of de antieke
kunst; wij kunnen zelfs verder gaan: door den moed te hebben deze twee categorieën
van onderwerpen als gelijkwaardig voor te stellen, iets ongehoords in de aesthetica
van toen, verraadt hij, waar zijne voorliefde toen was: bij de Nederlanders.
‘Nur da, wo Vertraulichkeit, Bedürfnis, Innigkeit wohnen, wohnt alle
Dichtungskraft, und weh dem Künstler, der seine Hütte verlässt, um in den
akademischen Prachtgebäuden sich zu verflattern’ zegt hij eenige regels verder. Slaat
die ‘Vertraulichkeit, Bedürfnis und Innigkeit’ niet weer op de Nederlanders? Bij de
Ouden of bij de Italianen van de Renaissance en den lateren tijd, welke toen alleen
gewaardeerd werden, zoekt men deze dingen zeker te vergeefs. Dat
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Goethe iets verder Raffael en Rubens met Rembrandt in één adem noemt, als
voorbeelden van den echten kunstenaar, mag ons niet van de wijs brengen; deze twee
fungeeren naast Rembrandt alleen als voorbeelden en wij zouden kunnen zeggen,
slecht gekozen voorbeelden voor het echte gevoel in de kunst. Het is hier
waarschijnlijk alleen de groote kunst, het genie van deze meesters, die Goethe er toe
brengt, de drie meesters samen te noemen, en die, zooals hijzelf zegt, ‘man fast immer
durch Berge und Meere zu trennen pflegt.’ Wij zijn geneigd Rembrandt als den
meester van het menschelijk gevoel bij uitnemendheid te beschouwen. Goethe vreest
ook tegenspraak, omdat hij Rembrandt met de beide anderen op één lijn gesteld heeft,
en hij verdedigt Rembrandt reeds bij voorbaat tegen het mogelijk verwijt, dat hij
Maria niet als hemelskoningin, maar als eene Nederlandsche boerin heeft voorgesteld.
Voor Goethe is immers de hoofdzaak, dat het eigenlijke onderwerp van Rembrandt
de innigheid van de moederliefde is; en dat was, volgens hem, ook het thema van
Raffael. Maar in Rembrandt dringt Goethe hier toch dieper in, dan in Raffael, hem
begrijpt hij beter, om de eenvoudige reden, dat hij toen Rembrandt en de Nederlanders
beter kende dan Raffael en Rubens. Daarom komt hij in dit opstelletje altijd weer op
Rembrandt terug, en geeft hij eene korte, maar fijngevoelde beschrijving van de ets
van REMBRANDT. (B. 46), de aanbidding der herders bij lantaarnlicht, die hij om
haren eenvoud en natuurlijkheid, hare warme menschelijkheid tegenover de ‘kalte
Veredlung und gesteifte Kirchenschicklichkeit’ van de barok- of rococo-schilders
stelt, die alleen voor de ‘gaffenden Augen des Dumpfsinns’ geschilderd hebben.
‘Sitzt nicht Maria zwischen den Schnörkeln1) aller Altareinfassungen vor den Hirten
mit dem Knäblein da, als liess' sie's um Geld sehn oder habe sich nach ausgeruhten
vier Wochen mit aller Kindbettsmusse und Weibseitelkeit auf die Ehre dieses Besuchs
vorbereitet?.... Wie behandelt Rembrandt nun diesen Vorwurf? Er versetzt uns in
einen dunklen Stall; Not hat die Gebärerin getrieben, das Kind an der Brust, mit dem
Vieh das Lager zu teilen; sie sind beide bis an Hals mit Stroh und Kleidern zugedeckt;
es ist alles düster ausser einem Lämpchen, das dem Vater leuchtet, der mit einem
Büchelchen da sitzt und Marien einige Gebete vor-

1) Die Schnörkel (krullen) wijzen er op, dat Goethe barock- of rococo-werken op het oog heeft.
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zulesen scheint. In dem Augenblick treten die Hirten herein; der vorderste, der mit
einer Stalllaterne vorangeht, guckt, indem er die Mütze abnimmt, in das Stroh. War
an diesem Platze die Frage deutlicher auszudrücken: ‘Ist hier der neugeborene König
der Juden?’ En ten slotte legt hij er den nadruk op, dat er maar ‘één’ Rembrandt is.
Doordat hij altijd bij dezelfde onderwerpen van zijne gewone omgeving gebleven
is, ‘an dem Schrank voll alten Hausrats und wunderbaren Lumpen,’ heeft hij deze
voorwerpen zoo grondig leeren kennen, dat ze voor hem geene geheimen meer
bevatten, en op het laatst een deel van hemzelf werden; en daarom eindigt Goethe
zijne in den hartstochtelijken stijl der jeugd geschreven beschouwingen met de
vermaning tot den jongen kunstenaar: ‘geh vom Häuslichen aus und verbreite dich,
so du kannst, über alle Welt,’ een grondbeginsel, waarnaar zich de Hollandsche kunst
en vooral een Rembrandt kon hebben gevormd.
Ook van Rubens wordt in het laatste gedeelte gewag gemaakt; en wat voor Goethe's
kunstopvatting van dien tijd zeer merkwaardig is, hij neemt diens weelderige vrouwen,
die aan het klassieke schoonheidsideaal zoo weinig beantwoorden, in bescherming.
Het was Rubens' goed recht zulke vrouwen te schilderen: ‘Ihr findet Rubensens
Weiber zu fleischig! Ich sage euch, es waren seine Weiber, und hätte er Himmel und
Hölle, Luft, Erde und Meer mit Idealen bevölkert, so wäre er ein schlechter Ehemann
gewesen, und es wäre nie kräftiges Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem
Bein geworden.’ Want, zooals Goethe het in dit verband formuleert, wat de kunstenaar
niet bemind heeft, niet bemint, moet hij niet schilderen, kan hij niet schilderen.
Dus levenswaarheid beteekent voor Goethe meer dan de ideale schoonheid der
antieke en classicistische kunst; het karakteristieke staat hooger dan het ‘schoone’,
het leven hooger dan de abstractie. ‘Wer allgemein sein soll, wird nichts.’ Dat was
eene oorlogsverklaring aan de heerschende opvattingen van zijn tijd, zooals ze 20
jaar vroeger door Winckelmann verkondigd waren. Winckelmann had juist het begrip
van het ‘algemeene schoone’ ingevoerd, den eisch van het ideale gesteld, hetgeen
aan het schoone in de natuur tegenovergesteld is; de Nederlanders, die alleen de
natuur nabootsten, waren voor Winckelmann maar kopiisten (Gedanken über die
Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildenden Kunst); de echte
schoonheid vond men alleen bij de Grieken en dan bij Raffael
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en enkele Italiaansche meesters. Ook Rubens, aan wien hij het praedicaat ‘groot’
niet kan ontzeggen, vindt geene genade in zijne oogen, omdat aan zijne figuren de
edele Grieksche contour ontbreekt. Het is duidelijk, dat Goethe's opstel, dat door
Falconet geinspireerd werd, tegen Winckelmann gericht was, en het is verder duidelijk,
dat de regels, die Goethe hier uiteenzet, het gevoel, de liefde tot het gewone en
eenvoudige, waarin dit gevoel beter tot uiting kan komen, de antipathie tegen alle
pose en uiterlijk vertoon, dat dit alles van de Nederlandsche Kunst van de XVIIe
eeuw afgeleid is.
Andere uitingen uit dien tijd, waaruit Goethe's verhouding tot de Nederlandsche
Kunst blijkt, hebben wij niet. Wel vinden wij in brieven namen van Hollandsche
schilders, waarvan hij werken heeft gezien of waarnaar hij heeft geteekend; zoo uit
hij eens in een brief aan Frau von Stein (8. III. 1781) zijne bewondering voor de
landschappen van A. VAN EVERDINGEN, waarvan de Graaf von Wertern-Neunheiligen
‘ausserordentlich schöne’ werken bezat; ‘es ist eine Grösse und Kraft drinne, an der
man sich ewig erlaben kann.’ Uit Leipzig, waar hij de Kerstdagen van 1782 doorbracht
en zijn ouden leermeester Oeser weer opzocht, met wien hij prenten in de beroemde
collectie van Gottfried Winkler bekeek, schreef hij eveneens aan Frau von Stein over
twee teekeningen van v. EVERDINGEN en VAN RUISDAEL, die hij daar gezien had;
zij gaven hem aanleiding tot de ontboezeming: ‘Wie köstlich ist's, wenn ein herrlicher
Menschengeist ausdrücken kann, was sich in ihm bespiegelt.’ Maar dergelijke
uitlatingen bewijzen niet veel, te meer, omdat daartegenover ook weer opmerkingen
kunnen gesteld worden, waarin hij aan zijne verrukking over Italiaansche kunst uiting
geeft, zooals over eene schets voor de bruiloft van Cana door VERSONESE (5. XI.
1779). Of hij zich in dezen eersten Weimarschen tijd nog altijd in de Nederlandsche
kunst meer thuis gevoelt dan in de Italiaansche, valt uit zulke brieven en
dagboekaanteekeningen niet met zekerheid op te maken; maar uit het telkens sterker
wordend verlangen naar Italië als het vaderland der kunst, mogen wij toch wel de
conclusie trekken, dat de belangstelling in Nederlandsche kunst meer en meer op
den achtergrond geraakt. En als hij dan eindelijk in Italië is, van 1786 af, is hij de
Nederlandsche kunst bijna geheel vergeten; immers in de plaatsen, die hij bezocht,
voornamelijk in Rome, ontbraken in de toen bestaande collecties Nederlandsche
schilderijen ook ten eenenmale, en in Florence, waar de Nederlanders goed
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vertegenwoordigd waren, vertoefde hij slechts op de terugreis maar één dag. De
indruk van de Italiaansche kunst was zoo machtig, dat de herinneringen aan de
Nederlanders daarnaast vervaagden. Opmerkelijk is, wat hij in de Italiaansche kunst
waardeerde; in deze richting van zijn smaak toonde hij zich een echt kind van zijn
classicistisch tijdperk. Als het hoogtepunt der kunst beschouwde hij Raffael, ‘der
göttliche Raffael’ en daarnaast de school van Bologna, vooral de Carraccis; tegenover
de Primitieven toonde hij zich geheel onontvankelijk, een gebrek in zijne
kunstopvatting, dat hij met de meesten van zijne tijdgenooten gemeen had; slechts
bij de onmiddellijke voorloopers der renaissance-meesters kon hij langs historischen
weg tot waardeering, weliswaar onder een zeker voorbehoud, komen. Ook de
eigenlijke barokkunst met hare extase, zelfs reeds een Michelangelo, bleef hem in
haar wezen vreemd, al was de eerste impressie, die hij van Michelangelo's
muurschilderingen in de Sixtijnsche Kapel ontving, geweldig, zoodat hem daarna
‘sogar die Natur nicht mehr schmeckte;’ maar later hooren wij niet veel meer van
Michelangelo. Het gemis aan evenwicht, het matelooze, dat aan Michelangelo's door
één overmachtig gevoel beheerschte figuren eigen is, beantwoordde zoo weinig aan
zijn classicistisch ideaal van rust en eenvoud, dat wij begrijpen, hoe hij zich hoe
langer hoe meer van Michelangelo verwijderde en Raffael zijn uitverkoren lieveling
werd. In het algemeen kwam zijn smaak overeen met dien van een grooten Franschen
schrijver ongeveer uit denzelfden tijd, met Henri Beyle (1732-1842), of zooals deze
zich Winckelmann ter eere naar diens geboorteplaats noemde: Henri Stendal; ook
bij hem worden wij getroffen door de groote bewondering voor Raffael en de school
van Bologna, het zijn haast dezelfde epitheta ornantia, die beiden voor deze
kunstenaars bezigden.
Alleen één Hollandsche meester wordt door Goethe in zijne ‘Italienische Reise’
met lof aangehaald; dat is H. VAN SWANEVELT, voor wien Goethe zijn leven lang
een zwak heeft gehad; hij vergelijkt diens etsen van de bouwvallen in en om Rome
met die van Piranesi, en het is wel opvallend, dat Goethe's sympathieën aan den kant
van den Hollander zijn. (Dezemberbericht van 1787). Piranesi's schilderachtige,
barokke, onrustige, door de sterke tegenstellingen van licht en donker zoo
indrukwekkende, scherp geëtste prenten met de langgerekte figuren in hunne theatrale
standen bevredigen Goethe niet; hij geeft de voorkeur aan de eenvoudige, zich tot
eenige teere
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lijnen beperkende lichte en vroolijke etsjes van VAN SWANEVELT, die voor de
grootsche bouwvallen uit de klassieke oudheid gewone menschen van zijn tijd in
hunne dagelijksche bezigheden laat bewegen. Piranesi is Goethe te subjectief, deze
houdt zich niet, zooals de Hollander, trouw aan de werkelijkheid, maar verandert en
overdrijft. Dit werd Goethe bijzonder duidelijk, toen hij de Thermen van Caracalla
voor het eerst zag, waarvan, zooals hij zich uitdrukte, ‘Piranesi so manches
Effektreiche vorgefabelt.’ Doch sollte bei dieser Gelegenheit Swanevelt lebendig
werden, welcher mit seiner zarten, das reinste Natur- und Kunstgefühl ausdrückenden
Nadel, diese Vergangenheiten zu beleben, ja sie zu den anmutigsten Trägern des
lebendig Gegenwärtigen umzuschaffen wusste.’
Goethe stond met zijne waardeering van de italianiseerende Nederlanders niet
alleen; het was de mode van den tijd. De bekende d'Argenville geeft in zijne ‘Vies
des peintres’ (1745) wel levensbeschrijvingen van Asselijn, Both, Breenbergh,
Berchem, Swanevelt en dergelijke schilders, maar van meesters als Hobbema, als
van Goyen zwijgt hij ten eenenmale; dit is wel kenteekenend. Evenzoo verkondigt
tegen het midden der XVIIIe eeuw de reeds genoemde von Hagedorn, de directeur
van de Dresdensche Galerij, hunnen roem, en nog honderd jaar later, tegen het midden
der XIXe eeuw wordt van Swanevelt in één adem genoemd met Both door niemand
minder dan den grooten Zwitser Burckhardt in zijn Cicerone door Italië; als navolger
van Claude Lorrain noemt hij hem onder de Hollanders in de eerste plaats, al is zich
Burckhardt wel bewust van den grooten afstand, die deze Hollanders van Claude
Lorrain scheidt. (Der Cicerone, Basel 1855 p. 1055) ‘Von seinen Nachfolgern ist
nichts in Italien, das ihm irgend nahe käme. Die Bilder von Swanevelt (in Pal. Doria
zu Rom und im Pal. Pitti), von Joh. Both, von Tempesta-Molijn geben immer nur
einzelne Strahlen des Lichtes, das sich im Poussin und Claude so mächtig gesammelt
hatten.’
Andere Nederlanders worden door Goethe in zijne Italiaansche reis maar terloops
aangehaald, soms om eene beschrijving meer aanschouwelijk te maken, soms schiet
hem, bij wat hij juist ziet, de gedachte aan de eene of andere schilderij onwillekeurig
te binnen. Zoo verbeeldde hij zich, als hij langs de bruisende Etsch Italië binnenkomt,
tafereeltjes van VAN EVERDINGEN te zien. Bij een straattooneel, in Napels: een
potsenmaker mèt een aap, daarnaast een kwakzalver
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en op een balkon eene verleidelijke schoone, komt de herinnering aan Dou bij hem
op; en op eene nachtelijke wandeling in dezelfde stad, bij maneschijn aan de haven,
moet hij aan de nachtstukjes van van der Neer denken: Nachts durch die Stadt
spazierend, gelangte ich zum Molo. Dort sah ich mit einem Blick den Mond, den
Schein desselben auf den Wolkensäumen, den sanft bewegten Abglanz im Meere,
heller und lebhafter auf dem Saum der nächsten Welle. Und nun die Sterne des
Himmels, die Lampen des Leuchtturms, das Feuer des Vesuvas, den Widerschein
davon im Wasser und viele einzelne Lichter ausgesäet über die Schiffe. Eine so
mannigfaltige Aufgabe hätt' ich wohl von van der Neer gelöst sehen mögen.’ Men
zal uit deze fijne gedétailleerde beschrijving den schilder Goethe voelen, en men zal
hem geen ongelijk geven, als hij juist een van der Neer in staat acht, zulk een
nachtgezicht met de weerkaatsing van de verschillende lichtbronnen in het bewegelijke
element, het water, het duister met al zijne teere schakeeringen en tusschentinten op
de juiste wijze weer te geven. Al deze Hollandsche meesters kende Goethe uit de
Dresdensche Galerij. Maar zooals gezegd, deze aanhalingen staan geheel op zichzelf,
het zijn onbestemde reminiscenties; zoolang hij in Italië vertoefde, bestond voor hem
alleen de klassieke kunst der oudheid en der hoog-renaissance. En ook in latere jaren,
toen zijne Italiaansche reis al lang tot het verleden behoorde, vormt deze klassieke
kunst het middelpunt van zijne kunststudies. De groote opstellen, die Goethe over
kunst heeft nagelaten, houden zich toch voornamelijk met de Italianen of de antieken
bezig. Hij schrijft lange verhandelingen over Polygnots Gemälde (1804) en over de
schilderijenbeschrijvingen van Philostrat (1818), hij geeft een zeer uitvoerig verhaal
van Mantegna's Triomphtocht van Caesar (1823) en hij verdiept zich in
onderzoekingen over Leonardo's meesterwerk, de ruine van het avondmaal. Wat hij
over Nederlandsche kunst in het door hem tot zijn dood geredigeerde tijdschrift
‘Kunst und Altertum’ publiceert, zijn uitsluitend kleine bijdragen; toch blijkt uit deze
opstelletjes over ‘Blumenmalerei,’ over ‘Ruysdael als Dichter,’ over de dierenschilders
(Skizzen zu Castis Fabelgedicht), ‘Rembrandt der Denker,’ en de schets over de
ontwikkeling van het landschap wel degelijk, hoe Goethe, ook bij de Nederlanders,
in het bijzonder de Hollanders thuis was en zich thuis gevoelde. En als men zijne
gesprekken en brieven raadpleegt, valt zelfs eene toenemende genegenheid tot deze
kunst niet te ontkennen. Een
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soort kringloop schijnt zich, niet alleen op dit gebied van Goethe's geestelijk leven,
te voltrekken; de grijsaard keert tot de idealen van zijne jeugd terug; wat hij toen in
de eerste jaren van zijn geestelijk ontwaken heeft lief gehad, dringt zich nu weder
opnieuw aan hem op. Zoo neemt hij als grijsaard het werk weder op, waaraan hij als
jongeling zijne beste krachten heeft gewijd, en waarin hij het diepste, wat hij te
zeggen had, heeft neergelegd, den Faust en brengt dit, tot toen slechts fragment
gebleven werk tot een einde; en zoo wendt hij zich ook weder meer tot zijne oude
vrienden, de Hollanders, die hem als jong student in Dresden zoo in verrukking
hadden gebracht, dat hij voor de Italianen, die daar prijken, geen oog had.
Wij zijn, door de resultaten van Goethe's verderen ontwikkelingsgang te noemen,
dezen een eind vooruitgeloopen. Het is een stil en langzaam proces, dat zich in
Goethe, haast zonder dat hij zich daarvan bewust geworden is, voltrekt.
Ongeveer tien jaar na de Italiaansche reis, kort na den veldtocht in Frankrijk in
1792, waaraan Goethe had deelgenomen, komt hij naar Dusseldorp en bezoekt hier
het beroemde keurvorstelijke kabinet met de zoo talrijke schilderijen van Rubens,
dat zich nu in München bevindt. Hier is het geregeld rendez-vous, waar hij zijne
vrienden ontmoet. Het valt Goethe bij deze kennissen op, dat zij eene zoo sterk
uitgesproken voorliefde voor de Italianen aan den dag leggen, zich daarentegen
uitermate onbillijk tegenover de Nederlanders toonen. Een keer, toen men langen
tijd in de zaal vertoefd had, waar de werken van Rubens en andere Nederlanders
hingen, en naar de aangrenzende zaal ging, zag men op eens de hemelvaart van Guido
Reni voor zich, wat een van zijne vrienden den hartstochtelijken uitroep ontlokte:
‘Ist es einem nicht zu Mute, als wenn man aus einer Schenke in gute Gesellschaft
käme’. Goethe was niet zoo eenzijdig en bekrompen om dat te beamen: ‘An meinem
Teil konnt' ich mir gefallen lassen,’ schrijft hij, ‘dass die Meister, die mich noch vor
kurzem über den Alpen entzückt, sich so herrlich zeigten und leidenschaftliche
Bewunderung erweckten; doch sucht' ich mich auch mit den Niederländern bekannt
zu machen, deren Tugenden und Vorzüge in höchstem Grade sich hier den Augen
darstellten, ich fand mir Gewinn fürs ganze Leben.’ Deze woorden schreef Goethe
in 1822, juist dertig jaar later; de herinnering aan dit voorval moet wel bijzonder
sterk geweest zijn, dat hij deze episode
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zoo uitvoerig beschrijft; zij kunnen als motto dienen voor zijne verdere ontwikkeling.
Wat Goethe het meest in de Nederlanders waardeerde, was het landschap, een
domein, dat, al was het niet door de Hollanders als zelfstandige kunstuiting ontdekt,
toch door hen tot den grootsten bloei was gebracht. Maar, en dat is weder zoo
kenschetsend voor de richting van Goethe's belangstelling, niet die schilders, die
altijd aan de lage landen aan de zee gebleven waren en de schoonheid van deze
eenvoudige natuur, met hare wijd uitgestrekte weilanden, de traag vloeiende breede
rivieren, de hooge luchten afgebeeld hadden, boeiden hem, maar de anderen, die
buitenslands waren gegaan, naar het Zuiden en hier onder den invloed van de groote
Fransche Landschapschilders waren gekomen en in hunnen trant de natuur
idealiseerden. De regels van De Lairesse, die de kunstopvattingen van deze aan hun
vaderland ontvreemde kunstbroeders tot eene wet had gemaakt, den theoreticus van
alle classicisten en idealisten, voor wien de natuur, zooals ze zich aan iedereen
vertoonde, in hare dagelijksche kleedij, niet mooi genoeg was, die de natuur eerst in
een naar Italiaansch model geknipt staatsiekleed moesten tooien, zoo mogelijk met
klassieke bouwwerken en menschen uit de oudheid gestoffeerd, deze opvattingen
werkten bij Goethe, zooals bij de meeste zijner tijdgenooten nog na. De nu
heerschende smaak is daaraan geheel tegenovergesteld. Voor ons kan de natuur, om
zoo te zeggen, niet natuurlijk genoeg, het gegeven niet eenvoudig genoeg zijn; wij
geven in het algemeen aan een landschap van van Goyen de voorkeur boven een van
Both.
Goethe's voorliefde voor deze veritaliaanschte Nederlanders wordt ten deele
verklaard door het feit, dat Goethe het Italiaansche landschap wel kende, daarentegen
hem het Hollandsche en het Noordduitsche landschap, dat daarmede zoo veel
verwantschap toont, zoo goed als onbekend was. De voorstellingen met zuidelijke
landschappen hadden voor hem daarom nog eene bijzondere waarde, als herinneringen
aan het land, waar hij de gelukkigste jaren van zijn leven had doorgebracht; de
heerlijkheid van het Zuiden met zijn altijd blauwen hemel, zijne groote lijnen, zijne
heldere lucht, waartegen zich alle voorwerpen, boomen en gebouwen zoo duidelijk
afteekenden, leefde in deze prenten weer voor hem op; de geheele Italiaansche groep
van de Hollandsche landschapsschilders, is door talrijke voorbeelden in zijne
verzameling ruim vertegenwoordigd;
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naast Jan Both en P. Bril ook de late verwaterde afstammelingen van Claude Lorrain,
Adr. van der Cabel, François Millet, Abraham Genoels, Gottlieb en Jan Glauber,
Albert Meyeringh, J. Ossenbeek, Herm. van Swanevelt, daarnaast ook de Italiaansche
dierenschilders N. Berchem en K. Dujardin, de schilders van het Italiaansche
volksleven, Pieter van Laer, J. Lingelbach, Thomas Wijck; en de schilders van
stadsgezichten van Rome: Robert van Audenaerde, Barthol. Breenbergh, Hendrik
van Cleef, W. van Nieuwland en Jan Asselijn.
Goethe hield van deze italianiseerende Hollanders, maar hij overschatte ze aan
den anderen kant ook niet; als het hoogste, wat de landschapschilderkunst had
voortgebracht, beschouwde hij toen de werken van Lorrain en Poussin, hunne
leermeesters en voorbeelden, en aan zijne bewondering voor dezen geeft hij dan ook
dikwijls uiting. Wij moeten het ons even duidelijk maken, welke eischen Goethe aan
een goed landschap stelde, omdat zij zoo verschillen van, wat wij in het algemeen
van een landschap verwachten: geen portret der werkelijke natuur met al hare
toevallige détails moest de schilder geven, maar een ideale, om zoo te zeggen,
gezuiverde natuur in hare volkomenheid; niet op uiterlijke, fotografische
nauwkeurigheid legde hij den nadruk, maar op innerlijke waarheid en eenheid; en
aan dit ideáal beantwoordde het meest de kunst van Lorrain, die hij eens in een
gesprek met Eckermann met de volgende woorden gekarakteriseerd heeft: ‘Die Bilder
haben die höchste Wahrheit, aber keine Spur von Wirklichkeit; Claude Lorrain kannte
die reale Welt bis ins kleinste Détail auswendig; und er gebrauchte sie als Mittel, um
die Welt seiner schönen Seele auszudrücken. Und das ist die wahre Idealität, die sich
realer Mittel zu bedienen weiss, dass das erscheinende Wahre eine Täuschung
hervorbringt, als sei es wirklich.’ (Gesprek van 10 April 1829).
Wat Goethe hier met betrekking tot Lorrain zegt, dat kan ook onder zeker
voorbehoud van de landschappen van den grootsten Zuid-Nederlander, van RUBENS
gezegd worden; en Goethe plaatst Rubens als lanschapschilder dicht bij deze
Franschen. Zeker staat Rubens door de grootsche behandeling van zijne landschappen,
waarin alles vereenvoudigd is, waarin alle détails verdwijnen, door het grootsche
rythme, dat het geheel doortrilt, veel dichter bij de klassieke Franschen dan bij de
nuchtere of op de kleinheid of veelheid der dingen verliefde Hollanders. Maar hij
mist dan ook de
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intimiteit der Hollanders. Aan den anderen kant ontbreekt aan zijne landschappen
het classicistische element, de strengheid en het rustige evenwicht, die ons bij Lorrain
en Poussin zoo bekoren; ook het soort landschap, dat Rubens meestal aan zijn
noordelijk vaderland heeft ontleend, verschilt door zijn bouw en zijne lijnen niet
onbelangrijk van de zuidelijke natuur, die de Franschen tot voorbeeld kozen; toch
heeft Rubens dat met hen gemeen, en dit is principieel van groote beteekenis, dat hij
in tegenstelling met de meestal naturalistische Hollanders de natuur niet copiëert,
maar ze verandert, hier iets weg laat, daar iets bijvoegt, zooals het de compositie
eischt; hij staat tegenover de natuur, als een tweede schepper; wat in de werkelijkheid
meestal gescheiden is, geeft hij in één beeld; wat in de natuur alleen als kiem of in
aanleg aanwezig is, laat hij in zijne landschappen zien, als tot volle ontwikkeling
gekomen, hij toont ons de natuur in haren onuitputtelijken rijkdom, als de nooit
verdrogende bron van leven en kracht, soms in strijd met de andere, doodbrengende
elementen, met zee en storm, die alles dreigen te verslinden en te verpletteren. Er is
een bekend landschap van Rubens, dat zich in Florence bevindt, en hetwelk Goethe
in een gesprek met Eckermann (18. IV. 1827) aanleiding geeft zijne opvatting over
het verschil tusschen natuur en kunst nader uiteen te zetten: dat namelijk de kunstenaar
boven de natuur staat en in sommige gevallen zelfs de natuur geweld mag aandoen.
In dit landschap treft het oog van den aandachtigen beschouwer een zeer merkwaardig
verschijnsel: eene dubbele schaduw. De lichtbron, de ondergaande zon, zendt van
voren rechts hare stralen op het landschap; de verschillende voorwerpen, de grazende
paarden, de wagen en de stevig voortstappende boerenmeiden werpen daarom hunne
schaduw schuin naar links in de schilderij, maar tegelijk werpt de groep van zes
boomen in het middenplan hare schaduw naar rechts in de tegenovergestelde richting.
Dit is in tegenstrijd met de natuur, maar heeft het effect, dat de in helder licht staande
figuren zich tegen den donkeren achtergrond scherp afteekenen en daardoor plastischer
uitkomen. ‘Das ist es,’ zegt Goethe tot Eckermann, ‘wodurch Rubens sich gross
erweiset und an den Tag leget, dass er mit freiem Geiste über der Natur steht und
sie seinen höheren Zwecken gemäss tractiert. Das doppelte Licht ist allerdings
gewaltsam, und Sie können immerhin sagen, es sei gegen die Natur. Allein wenn es
gegen die Natur ist, so sage ich, es sei der kühne Griff des Meisters, wodurch er auf
geniale Weise an den Tag legt, dass die
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Kunst der natürlichen Notwendigkeit nicht durchaus unterworfen ist, sondern ihre
eigenen Gesetze hat.... Der Künstler will zur Welt durch ein Ganzes sprechen; dieses
Ganze aber findet er nicht in der Natur, sondern es ist die Frucht seines eigenen
Geistes, oder wenn Sie wollen, das Anwehen eines befruchtenden göttlichen Odems.
Betrachten wir diese Landschaft nur so obenhin, so kommt uns alles so natürlich
vor, als sei es nur geradezu van der Natur abgeschrieben. Es ist aber nicht so. Ein so
schönes Bild ist nie in der Natur gesehen worden, eben so wenig wie eine Landschaft
von Poussin oder Claude Lorrain, die uns auch sehr natürlich erscheinet, die wir aber
gleichfalls in der Wirklichkeit vergebens suchen.’
Daar voor Goethe een landschap meer moest zijn, dan een getrouwe afbeelding
van een bepaald stuk natuur, omdat hij ook den geest van zijn schepper, den
kunstenaar daarin wilde bespeuren, gevoelde hij zich zoo aangetrokken tot den
landschapschilder JACOB RUIJSDAEL, die tegenwoordig door de meer eenvoudige en
meer Hollandsche meesters op dit gebied, zooals een van Goyen, eenigszins op den
achtergrond is geraakt; wat wij nu juist nog van Ruysdael het meest waardeeren, zijn
de onopgesmukte tafereelen uit het specifiek Hollandsche landschap, zooals de zoo
vaak geschilderde gezichten op Haarlem van uit de duinen van Overveen of het strand
van Scheveningen; en wat ons nu eenigszins koud laat, zijne woeste bosschen en
zijne watervallen, deze meer of min romantische schilderijen, werd vroeger juist het
meest bewonderd, ook door een Goethe, en een klein opstel van hem ‘Ruysdael als
Dichter’ (1816) is aan drie werken van dit soort, die zich in Dresden bevinden, gewijd.
De reden van Goethe's belangstelling voor deze drie werken was gedeeltelijk ook te
vinden in den gedachten-inhoud, die volgens zijne meening daarin verborgen lag;
Goethe bracht namelijk die drie werken in een zeker door den kunstenaar
waarschijnlijk nooit bedoeld cyclisch verband.
Hier moeten we even wijzen op eene in Goethe's latere levensjaren steeds sterker
wordende neiging, in zijne verzen de ondervindingen van een lang leven in een zoo
gecomprimeerd mogelijken vorm te geven. Zijne dikwijls duistere bewoordingen,
voor zoovele opvattingen vatbaar, zijn dan, om zoo te zeggen, met diepzinnigheid
geladen; zooals hij zelf b.v. in het tweede deel van Faust een maximum van gedachten
en toespelingen, zonder commentaar haast onbegrijpelijk, neergelegd heeft
‘hineingeheimnist hat’ zoo zocht hij ook bij anderen,
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ook in schilderijen, alle mogelijke gedachten, die in den schepper misschien nooit
waren omgegaan; en het ontdekken van deze gedachten en het verder uitspinnen
daarvan had voor Goethe soms meer bekoring, dan het zich verdiepen in de
zintuigelijke, alleen tot het oog sprekende, schoonheden van een schilderij; men zou
haast kunnen zeggen, dat de waarde van een kunstwerk voor Goethe verhoogd wordt,
naarmate het voor zulke beschouwingen meer aanleiding gaf. Daarom gevoelde hij
zich in het laatste tijdperk van zijn leven juist door kunstwerken aangetrokken, die
zich tot dergelijke bespiegelingen leenden. In de genoemdeschilderijen van Ruysdael
geloofde Goethe telkens aan een verband tusschen het voorgestelde ‘heden’ en het
‘verleden’ door den dichter-schilder herinnerd te worden. Het zwakst is het verband
zeker in het door Goethe het eerst en het kortst besproken werk, bekend onder den
naam ‘de Waterval’; in het boerenhuis aan den voet van een hoogen, steilen berg
met het oude kasteel ziet Goethe met eenige overdrijving of in zijne eischen zeer
bescheiden ‘die ansehnliche Wohnung behaglicher Grundbesitzer.’ Hier zijn de
oeroude pijnboomen de schaarsche vertegenwoordigers van het verleden: ‘sie zeigen
uns an, welch ein langer, friedlich vererbter Besitz einer Reihe von Abkömmlingen
an dieser Stelle gegönnt gewesen.’ De gedachte, dat die boomen hier deze functie
hebben te vervullen, lijkt ons zeer gezocht, en zal bij Ruysdael waarschijnlijk niet
zijn opgekomen.
Niet te ontkennen is daarentegen de beteekenis, die aan het verleden wordt
toegekend in de tweede schilderij: Het Klooster. Dit gebouw zelf, een bouwval,
spreekt duidelijk genoeg van de macht des tijds, die alle scheppingen van
menschenhand langzamerhand vernielt. Langeren tegenstand biedt de natuur: de
groep van linden voor het gebouw, waarschijnlijk even oud als het gebouw zelf, is
nog ongeschonden gebleven. Maar dat ook aan de natuur zelf geen eeuwig leven
beschoren is, moet de afgestorven, kale boomstam op den voorgrond illustreeren.
Dat alles wordt door Goethe op de breede, epische en eenigszins omslachtige wijze,
die voor het proza uit zijne laatste jaren kenschetsend is, verder uitgesponnen, hetgeen
ik hier niet in zijn geheel kan weergeven. Ten slotte wordt door den teekenaar geheel
op den voorgrond het verleden met de toekomst in verband gebracht: ‘Er sitzt hier
als Betrachter, als Representant von allen, die das Bild künftig beschauen werden,
welche sich mit ihm in der Betrachtung der Vergangenheit und Gegenwart, die sich
so lieblich durch-
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einander weben, gern vertiefen mögen.’ Zeer opmerkelijk en kenschetsend voor
Goethe's kunstopvattingen is het eindoordeel over deze schilderij. Goethe staat hier
zeer dicht bij de romantici, wien de natuur op zichzelf niet voldeed, als ook niet nog
een of andere gedachte erbij te pas kon komen. ‘Glücklich aus der Natur gegriffen
ist das Bild, glücklich durch den Gedanken erhöht und überdies nach allen
Erfordernissen der Kunst angelegt und ausgeführt.’ Dus de waarde van het werk
wordt bepaald door de gelukkige keuze van het onderwerp, en zij wordt verhoogd
door de gedachte, daarin uitgedrukt; dat het volgens de eischen van de kunst
uitgevoerd is, komt eerst in de tweede plaats. Of de schilder nu het vervallen klooster
en den afgestorven beukenboom alleen in zijne compositie opgenomen heeft, om de
vergankelijkheid te illustreeren, is moeilijk uit te maken; het lijkt ons waarschijnlijker,
dat hij hier geene nevenbedoelingen had, doch slechts een gegeven, dat hem als
natuurvriend had getroffen, naief heeft weergegeven. Zekerheid over zijne bedoelingen
hebben wij alleen bij de derde schilderij, het ‘Jodenkerkhof’, en hier schrijft de dichter
den schilder gedachten toe, die hij zonder twijfel ook heeft gehad. Als bijdrage tot
de psychologie van Ruysdael, dien ook Fromentin als een droefgeestigen mijmeraar
heeft voorgesteld, is Goethe's opstelletje niet zonder belang. Door de opeenhoping
van monumenten van het verleden wordt het hier duidelijk, dat de schilder aan eene
gedachte uiting wilde geven; het is een vanitas-voorstelling, uit de natuur
samengesteld, een soort tegenhanger van de vanitas-voorstellingen der
stillevenschilders. Van de broosheid van het geschapene spreekt hier, als in de
boetprediking van een Calvinistisch leeraar, de bouwval van het kerkgebouw, de
kale, naakte, door den bliksem getroffen, spookachtig witte boom, en voorts de
graven, die de koude en gevoellooze natuur zelfs niet voor verwoesting gespaard
heeft. Door den doodenakker heeft eene bruisende beek haren weg gebaand en zware
zerken met zich mede gevoerd, en de duistere onweerhemel dreigt elk oogenblik nog
meer te vernietigen. In tegenstelling met de tweede schilderij, waar het heden toch
ook tot zijn recht kwam, en waar vooral uit en bij de ruïnen van het verleden nieuw,
krachtig leven opbloeit, herinnert hier niets meer aan het leven, is hier alles dood en
verwilderd. ‘Die Grabmale sogar deuten in ihrem zerstörten Zustande auf ein
nichts-als-Vergangenes; sie sind Grabmäler auch von sich selbst.’ Wat Ruysdael hier
heeft voorgesteld, heeft hij in deze samenstelling in de
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werkelijkheid niet gezien, alleen de elementen, waaruit hij zijn tafereel heeft
opgebouwd, zijn naar de natuur gecopiëerd. Waar één van de onderdeelen van
afkomstig is, de grafzerken en grafmonumenten, kunnen wij zelfs met zekerheid
aanwijzen; Ruysdael heeft ze naar de natuur geteekend op de Jodenbegraafplaats te
Ouderkerk, die men op het eerste gezicht in dit romantische en onhollandsche
landschap niet herkennen zou. Maar er bestaat geen twijfel. Men kent zelfs de
voorstudies van den kunstenaar, die te Haarlem in Teyler's Stichting worden bewaard
en die door A. BLOOTELING in prent gebracht zijn. Goethe bezat deze prenten, en
het verband tusschen teekeningen en schilderij was hem daarom niet verborgen.
Eckermann bericht in zijne ‘gesprekken’, dat men de studies van Ruysdael voor zijn
kerkhof bestudeerd had, waaruit men zag, welk eene moeite zulk een kunstenaar aan
zijn werk besteedde (17. II. 1830). Waar Ruysdael de andere gegevens van zijne
schilderij gevonden heeft, is van minder belang; het is voor ons hier voldoende, dat
de omgeving der grafmonumenten er in werkelijkheid heel anders uitzag, en door
den kunstenaar dit motief met opzet voor zijne artistieke doeleinden veranderd werd,
en ik geloof, dat Goethe's opvatting hier juist is, als hij in de schilderij een rouwzang
op de vergankelijkheid wil zien, eene elegie op de vernielende natuurkrachten en de
macht des tijds.
Ongeveer in denzelfden tijd als het opstelletje over Ruysdael schreef Goethe twee
kleine artikelen over Hollandsche dieren- en bloemenschilders. De illustraties bij de
dierenfabelen van den Italiaanschen dichter Casti gaven hem de gewenschte
aanleiding, om over afbeeldingen van dieren in de schilder- en teekenkunst uit te
weiden; aan den dichter van ‘Reinecke Fuchs’ moest dit iconographisch onderwerp
natuurlijk bijzonder belang inboezemen. Als eerste voorwaarde eischt Goethe van
den illustrator van dierenfabelen: humor, luchthartige ironie, maar zonder hartstocht
en bitterheid. Dus de dieren mochten geene charge, geene carricaturen worden. Dit
zou ingedruischt hebben tegen Goethe's min of meer klassiek schoonheids-ideaal,
waaraan alle overdrijving, alle mateloosheid vreemd was. Daarom moesten naast
JOBST AMMANS' houtsneden vooral VAN EVERDINGEN's geestige illustraties bij
‘Reinke de Vos’ in Goethe's smaak vallen. Hier waren het dieren gebleven, alleen
verheffen zij zich door meerdere intelligentie boven het gewone dierenpeil. Goethe
is daarom vol bewondering voor zijn buitengewoon talent.
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Vooral roemt hij bij van Everdingen de gave de verschillende viervoetige dieren en
vogels aan het dagelijksch leven, aan de menschen, die zich daarin bewegen,
voornamelijk reizigers en voerlui, boeren en papen, en aan het landschap zoo
volkomen aan te passen. Allen zijn zij steeds op hunne plaats. ‘Doch man muss
hinzusetzen, dass van Everdingen's landschaftliche Kompostionen, ihre Stoffage mit
inbegriffen, zu Licht und Schattenmassen vortrefflich gedacht, dem vollkommensten
Helldunkel Anlass geben, so bleibt wohl nichts weiter zu wünschen übrig.’ Goethe
was altijd een groote vriend van van Everdingen's fijne, intieme kunst geweest, zooals
wij trouwens al vroeger opgemerkt hebben. Hij bezat ook bijna het geheele oeuvre
van den meester, weliswaar in afdrukken van de door S. Fokke opgewerkte platen.
In zijne lofrede op de illustraties van ‘Reinke de Vos’ gaat Goethe naar ons gevoelen
misschien te ver; aan het landschap heeft van Everdingen juist in deze platen niet
die zorg en liefde besteed, waarom wij zijn ander werk zoo waardeeren; het landschap
vormt immers juist in de illustraties een ondergeschikt element; het geeft slechts den
achtergrond; de actie van dieren en menschen is hoofdzaak. Bij het ‘volkommenste
Helldunkel’ heeft Goethe waarschijnlijk aan die paar meesterlijke zwartekunstprenten
van van Everdingen gedacht, die zich onder de illustraties bevinden, maar ook hier
is het landschap bijzaak, ja, het ontbreekt hier juist in de meeste gevallen, omdat de
voorgestelde tooneelen binnenshuis plaats hebben. Nog boven Van Everdingen's
geestige prenten uit de dierenwereld plaatste Goethe het werk van een schilder, die
in de uitvoerige teekening van dieren alle bentgenooten heeft overtroffen: PAULUS
POTTER. Goethe heeft hierbij slechts één werk op het oog, dat tot zijne minst bekende
behoort en dat van hem als schilder, zooals Goethe zelf erkent, geene goede
voorstelling geeft. Het is de satirieke schilderij: het leven van den Jager, eene reeks
van kleine jachtscènes op één paneel geschilderd.
Goethe had het vroeger in Kassel gezien, van daar had Napoleon het naar Parijs
medegenomen; daardoor was het in het bezit van Keizerin Josephine gekomen, en
van haar had Alexander I van Rusland het gekocht. Het bevond zich tot voor kort
nog in de Ermitage te St. Petersburg. Goethe's belangstelling voor dit werk werd niet
door de kunst gewekt, doch gelijk zoo dikwijls, door het onderwerp. Van het ruimere,
moderne standpunt, dat het op het onderwerp niet aankomt, dat elk voorwerp mooi
kan zijn, was Goethe, zooals
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immers zijn geheele tijd nog ver verwijderd. Aan een verheven, een grootsch
onderwerp werd toen meer waarde gehecht dan aan de behandeling ervan. Dit geldt
even goed voor het classicistisch als voor het romantisch tijdperk. Verheven was het
onderwerp in het schilderij van Potter nu allerminst. Maar Goethe stelde bovendien
nog eenige andere eischen, waarop wij reeds vroeger hebben gewezen, eischen, die
ten deele wel met de Duitsche neiging tot wijsgeerige bespiegelingen in verband
staan. Een kunstwerk moest gedachten in hem opwekken; de aangename
gewaarwording, het streelen der zinnen alleen was voor Goethe niet voldoende; het
kunstwerk moest nog eene diepere beteekenis hebben. Daarom interesseert hem ook
de genoemde schilderij van Potter, vooral de twee groote tafereelen der verkeerde
wereld, waar de dieren zich op de menschen, hunne pijnigers, wreken. Op het eene
worden de gevangen jager en zijne honden voor de dieren-rechtbank geleid, waarvan
de leeuw de voorzitter is, en een wild zwijn, een olifant, een geitebok, een stier en
een luipaard de jury vormen; op het andere worden de honden aan een kalen boom
opgehangen en de jager aan het spit gebraden. De geestige vondst van den schilder,
die de dieren hier op dezelfde wreede manier tegen de menschen laat optreden, als
deze gewoon zijn de dieren te behandelen, en de doorvoering daarvan tot in de kleinste
détails vond bij Goethe grooten bijval: ‘Das Werk scheint uns als gemaltes Gedicht
ausserordentlich hoch zu stehn. Wir sagen absichtlich: als gemaltes Gedicht; denn
obgleich Potter der Mann war, dass alles von ihm Herrührende von Seite der
Ausführung Verdienste hat, so gehört doch gerade das erwähnte Stück nicht unter
diejenigen, wo er als Maler Bewunderung abnötigt. Hingegen wird schwerlich ein
anderes, selbst das vollendete Meisterwerk der pissenden Kuh nicht ausgenommen,
dem Beschauer grösseres Vergnügen gewähren, sich seinem Gedächtniss so lebhaft
und ergetzend einprägen.’ In de rationalistische, verstandelijke XVIIIe eeuw moet
overigens dit werk van Potter wel in bijzonder aanzien hebben gestaan, gedeeltelijk
ook om het verstandelijke element, de ironie, waardoor het Goethe zoo vermaakte,
als men tenminste de prijzen, die ervoor besteed werden, als maatstaf mag nemen.
Valerius de Roever betaalde er op de veiling de Bije in 1731 fl. 700. - voor, twee
jaar later kreeg hij er een bod van fl. 2000. - voor, daarna kocht het in 1751 Landgraaf
Wilhelm VIII von Hessen-Kassel, en toen het zich later in de collectie van Keizerin
Josephine bevond, werd het op frs. 70.000 geschat.
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Behandelt Goethe in zijn opstelletje over dierenschilders de Hollandsche meesters
vrij uitvoerig, in zijne schets over de bloemenschilderkunst (1817), waar hij met de
reliefs van LUCA DELLA ROBBIA begint, bepaalt hij zich tot eenige algemeene
opmerkingen over de Hollandsche bloemenschilders, wier bloeitijdperk hij in verband
brengt met de bloemenliefde der rijke Hollandsche kooplieden, en noemt hij eenige
namen van schilders, waarvan hij waterverfteekeningen te Frankfort in de verzameling
Grambs had gezien. Nog bij eene andere gelegenheid, in een appendix van zijne
Italiaansche reis, waar hij eene definitie van de drie begrippen: ‘Naturnachahmung
Manier und Stil’ geeft, weidt hij over het bloemstuk uit. Het bloemstuk is voor hem
het domein van het naturalisme, van de trouwe en uitvoerige afbeelding der natuur.
De kunstenaar copiëert hier de natuur, alle kleine trekken van de voorgestelde
voorwerpen geeft hij met de grootste zorg weer, hij verandert niets en vereenvoudigt
niets. Deze methode is slechts toe te passen op voorwerpen, die men lang en
nauwkeurig bestudeeren kan, dus bij doode voorwerpen binnenshuis, waar ook de
belichting niet veel verandert, bij het stilleven, het bloem- en vruchtstuk. Goethe
meent, dat om zich met liefde in deze kleine dingen te kunnen verdiepen, een zekere
geestelijke bekrompenheid in den schilder moet verondersteld worden. ‘Diese Art
der Nachbildung würde von ruhigen, treuen, eingeschränkten Menschen in Ausübung
gebracht werden. Sie schliesst ihrer Natur nach eine hohe Vollkommenheit nicht
aus.’ Als het hoogste, wat op dit gebied gepraesteerd is, beschouwt hij de werken
van een JAN VAN HUIJSUM en van eene RACHEL RUIJSCH, die hij ‘Wunderwerke’
noemt: ‘Diese Künstler haben sich gleichsam über alles Mögliche hinausgearbeitet.’
In zijn opstel over ‘Blumenmalerei’ voegt hij aan deze twee Hollanders nog den
Vlaming DANIEL SEGHERS als derde toe. De afbeeldingen van bloemen boezemden
Goethe in twee opzichten belang in, als kunstvriend en als natuurkenner, en het is
merkwaardig, hoe in het genoemde opstel deze twee richtingen in Goethe gedeeltelijk
samengaan, gedeeltelijk ook met elkander in botsing komen. Zonder twijfel vloeit
de belangstelling voor deze toch vrij ondergeschikte kunstsoort voort uit de liefde
voor bloemen van den plantkundige; de verschillende categorieën planten
interesseerden hem; daarnaast is het de aesthetische werking dezer voorwerpen, die
het oog van den kunstenaar streelen, het spel van licht en schaduw, de rijkdom en
de harmonie der kleuren, de scha-
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keering der tusschentinten. Ook bij den schilder zullen deze twee richtingen
oorspronkelijk samengegaan zijn, al mag men veronderstellen, dat de vreugde over
de schoonheid bij hem het primaire is en de wetenschappelijke belangstelling zich
eerst later ontwikkelt. Of de meerdere kennis van planten, de grootere vertrouwdheid
met de botanie, zooals Goethe veronderstelt, den artist van voordeel zal zijn, zijn
werk op een hooger peil zal kunnen brengen, lijkt ons zeer twijfelachtig (‘Es ist
offenbar, dass ein solcher Künstler um desto grösser und entschiedener werden muss,
wenn er zu seinem Talente ein unterrichteter Botaniker ist’). Integendeel, wij gelooven
dat een te groote kennis van de dingen, die men wil afbeelden, aan eene onbevangene,
zuivere beschouwing daarvan, toch de eerste vereischte bij een kunstenaar, in den
weg zal staan. Bij de Hollandsche bloemenschilders, die Goethe noemt, overweegt
het zuiver aesthetische element, daarom hebben ‘diese Werke auch den grossen
Vorteil, dass sie den sinnlichen Genuss vollkommen befriedigen.’ Slechts eene
kunstenares, SIBYLLA MERIAN, neemt eene exceptioneele plaats in, omdat, volgens
Goethe, hare voorstellingen van Surinaamsche bloemen en insecten tegelijk leerzaam
zijn en ons kunstgenot geven. Voor ons gevoel behooren deze afbeeldingen juist
door haar tweeslachtig karakter eerder thuis in de natuurlijke historie dan in de kunst.
Men kan geen twee heeren dienen. Goethe heeft zich daarom ook in zijne voorspelling
vergist, dat de vereeniging der wetenschappelijke doeleinden met de artistieke eischen
een nieuw tijdperk in het bloemenschilderen zou openen. Hij dacht, dat de oude wijze
van bloemenschilderen, waarin van Huyssum, Ruysch en Seghers zoo hadden
uitgeblonken, had afgedaan, en dat deze kunst, die weliswaar in de Nederlanden van
toen nog op de oude wijze beoefend werd, op een keerpunt was aangekomen. De
wetenschappelijke studie der bloemen moest ook eene nieuwe kunst brengen. Dit
heeft zich niet bewaarheid. De groote bloemenschilders, die wij in de XIXe eeuw
hebben gehad, een FANTIN LATOUR of een VERSTER zijn geen botanisten geweest,
en uit de teekenaars voor botanische werken zijn geen kunstenaars voortgekomen;
de naam van den schilder FERDINAND BAUER, wiens illustraties voor een Engelsch
werk: ‘A description of the Genus Pinus bij Lambert. London 1803’ afbeeldingen
van de verschillende soorten van dennenboomen met de détails van hunne naalden,
knoppen, bloesems, vruchten enz., Goethe zoo roemt, wordt niet in de
kunstgeschiedenis vermeld.
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Ongeveer gelijktijdig met deze kleine artikelen over bloemen- en dierenuitbeelders
verscheen in het door Goethe uitgegeven tijdschrift ‘Kunst u. Altertum’, een van de
oudste Duitsche kunstperiodieken, de beschrijving van eene reis, die Goethe in deze
jaren langs den Rijn had ondernomen; een hoofdstuk daarin is uitsluitend gewijd aan
de bouwmonumenten en kunstschatten, die hij bij deze gelegenheid had leeren kennen.
Haar bijzonder belang ontleent deze beschrijving aan de collectie primitieve meesters,
die de Keulsche kunstliefhebbers, de gebroeders BOISSERÉE en BERTRAM bij elkaar
hadden gebracht en die Goethe in Heidelberg zag. Deze verzameling was toen in
haar soort eenig; de belangstelling voor de vroege meesters der Nederlandsche en
Duitsche School werd immers eerst door de Boisserées gewekt; zij hadden, beinvloed
door de geschriften der Duitsche Romantici, mannen als TIECK, WACKENRODER en
SCHLEGEL, die gedeeltelijk uit godsdienstige en nationale motieven met de ‘vrome
schilders’, vooral met Dürer dweepten, deze meesters aan de vergetelheid ontrukt,
waarin zij sedert en door de renaissance geraakt waren. Goethe ‘de oude heiden,’
voor wien de klassieke oudheid en de renaissance het hoogste in de kunst waren en
die bovendien tegenover Christelijke onderwerpen een zekeren afkeer nooit geheel
kon onderdrukken, had tegen deze Germaansche en Christelijke kunst altijd een
vooroordeel gehad, en het had aan de Boisserées dan ook heel wat moeite gekost,
hem over te halen, de collectie toch eens te komen zien. In een onderhoud met een
van de eigenaars der collectie, met Bertram, vertelt hij zelf in zeer kernachtige
uitdrukkingen, hoe hij eindelijk na een jarenlang aandringen er toe gekomen is toch
ten minste een kijkje te nemen: ‘Seit drei Jahren werde ich um die Bilder hier gequält.
Da kommen sie und schwatzen VON HEMMELING (sic!) und VAN EIJCK, dass mir
braun und blau vor den Augen wird. Kommen die Narren und machen mich toll,
kommt dann auch ein Mann von Einsicht und lobt mit Verstand, sodass ich's in
Ueberlegung nehme. Zuletzt kommt Frau von Helvig, und macht eine recht poetische
Beschreibung, da geht mir der Ekel an. Ich denke, nun muss ich selbst sehen, dass
dem Ding ein Ende wird; und nun bin ich da. Was mich aber freute das ist, dass die
Lumpen all dass Rechte nicht gesehen haben; ich habe's gesehen.’
En hij heeft goed gezien; dat bewijst het korte overzicht, dat hij van de collectie
geeft. De uit kunsthistorisch oogpunt belangrijkste schilderijen, d.w.z. die schilderijen,
welke een keerpunt in de kunst-
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ontwikkeling vormen, heeft hij met scherpen blik uit de collectie gekozen, om daaraan
de bijzonderheden der verschillende stijlperiodes, waartoe zij behooren, duidelijk
aan te toonen. De collectie Boisserée bevatte, behalve meesterwerken der
Nederlandsche primitieven, talrijke voorbeelden van de aan deze Nederlanders
verwante Duitsche scholen, voornamelijk van de Keulsche school, welke stellig van
het midden der vijftiende eeuw af sterk onder Nederlandschen invloed stond; een
van de belangrijkste vertegenwoordigers dezer Keulenaars, de ‘Meister des
Marienlebens’ b.v., was waarschijnlijk een leerling van den Haarlemmer DIRK BOUTS.
Wegens het nauwe verband tusschen Keulen en Vlaanderen en omdat Goethe in zijn
vertoog deze Nederlanders en Duitschers als eene samenhangende reeks beschouwt,
zal ik hier ook deze Duitsche schilders kort behandelen. Het zijn drie schilderijen,
die Goethe, als vertegenwoordigers van drie verschillende stijlperioden uitvoerig en
met groote bewondering bespreekt. Het oudste is het doek der Heilige Veronica, dat
Goethe nog voor een voortbrengsel van de dertiende eeuw hield, de eeuw, waarin
de Dom te Keulen gesticht werd, en dat later aan een Meister Wilhelm toegeschreven
werd en nu als het werk van een onbekenden Keulenaar uit het begin der XVe eeuw
geldt.
Dit paneel behoort door zijn stijl tot het vroegste tijdperk der nieuwere
schilderkunst. Wat Goethe daarover zegt, wordt ook nu nog als juist erkend; hij noemt
als kenteekenen van dezen vroegen stijl den gouden achtergrond, de strenge symmetrie
der compositie en de afwezigheid van elk streven naar naturalistisch juiste weergave
der figuren; het laatste blijkt vooral uit de onjuiste proporties en standen. Waar moeten
bijvoorbeeld de voeten van de Heilige zich bevinden, zij behoorden op den steenen
vloer te staan; maar dan zouden de beenen in verhouding tot het zichtbare
bovenlichaam veel te kort zijn. Waar zit ‘überhaupt’ haar lichaam; schouders heeft
zij niet en beenen evenmin. Voor het lichamelijke had de schilder geene
belangstelling; hij was als de meeste kunstenaars uit het idealistisch tijdperk der
middeleeuwen een schilder der ziel. Meer naar de natuur heeft de schilder zich gericht
bij de miniatuurengeltjes in de hoeken; dat zijn roodwangige, echt kinderlijke
krullebolletjes; maar een lichaam zit er evenmin onder de wijde gewaden, en zij
verdraaien hunne kopjes in anatomisch onmogelijke standen; dat alles vergeten wij
echter, als wij onder den indruk van het werk komen. De hoofdzaak is de expressie,
het godsdienstig gevoel, de diepe zielesmart
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in het edele gelaat des verlossers. Goethe legt ook nog bijzonderen nadruk op den
symmetrischen bouw van het werk, iets wat hij, de zoon van een rationalistisch en
klassicistisch tijdperk, in een kunstwerk altijd zeer op prijs stelde. Raffael stond bij
hem vooral zoo hoog aangeschreven om het rustige evenwicht, de harmonische
beredeneerde orde zijner compositie, iets dat in de eerste plaats tot het verstand
spreekt, in tegenstelling met de kleur, die bij alle classicisten, van Raffael zelf tot
aan Ingres of de Duitsche Nazareners toe, als een ondergeschikt element gold. Toch
laat Goethe in zijne analyse der Heilige Veronica ook de kleur niet geheel buiten
beschouwing; hij roemt uitdrukkelijk ‘die Anmut und Weichheit, womit die Heilige
gemalt ist’ en hij vat zijn oordeel in de volgende volzinnen samen: ‘Das Werk übt
daher, weil es das doppelte Element eines strengen Gedankens und einer gefälligen
Ausführung in sich vereinigt, eine unglaubliche Gewalt auf die Beschauenden aus;
wozu denn der Kontrast des furchtbaren medusenhaften Angesichtes zu der zierlichen
Jungfrau und den anmutigen Kindern nicht wenig beiträgt.’
De tweede schilderij, die Goethe in dit verband bespreekt, is de bekende
‘Aanbidding der Koningen,’ van STEFAN LOCHNER, een werk, dat weliswaar niet tot
de Collectie Boisserée behoorde, maar dat Goethe toch ook op zijne Rijnreis leerde
kennen. De schilderij bevindt zich nu in den Dom te Keulen. In dit werk naderen wij
al het Nederlandsche realisme, dat door het genie der van Eijk's reeds voor een halve
eeuw in de schilderkunst ingevoerd werd, al is het nog door eene diepe kloof daarvan
gescheiden. Nog hebben wij hier het gouden gordijn, dat de van Eijk's juist opgehaald
hadden, om de natuur in al haren rijkdom en hare heerlijkheid aan den verbaasden
toeschouwer te laten zien. Alleen op den voorgrond doet de schilder eene schuchtere
poging om enkele planten en bloemen naar de natuur gecopiëerd juist weer te geven;
maar verder doet hij geene moeite om de ruimte in hare drie dimensies voor te stellen:
alle diepte ontbreekt. Een stap verder in de richting naar natuurwaarheid gaat de
kunstenaar in de uitbeelding zijner figuren, en dit laat Goethe ook in zijne beschrijving
duidelijk uitkomen. De twee knielende koningen tenminste lijken naar het leven
geschilderd te zijn; vooral de figuur van den grijsaard links met den witten baard,
den hoekigen neus en het opvallend individueele oor is een volkomen portret. Ook
in de weergave van het lichamelijke, bij het in acht nemen der juiste proporties, in
de teekening der handen van de hoofdfiguren is de
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vooruitgang in vergelijking met den meester der Heilige Veronica duidelijk te
bespeuren. Daarentegen houdt de kunstenaar in de Maria en de personen van het
gevolg aan een zeker ideaal type vast. Zoo staat het werk tusschen den ouden idealen
stijl der Keulsche school en het opkomend realisme der Nederlanders, maar toch
dichter bij den ouden idealen stijl, wiens hoogte- en eindpunt wij hierin moeten zien.
Goethe noemt het niet ten onrechte ‘die Achse der rheinischen Kunstgeschichte.’
Het oude Keulen sterft nu af, van het westen, uit Vlaanderen, komt een nieuw geluid;
het heeft vrij lang geduurd, tot het naar Keulen was doorgedrongen. Lochner, de
schepper van het ‘Kölner Dombild’ is in 1451 overleden, Hubert van Eijck († 1426)
was toen reeds 25 jaar en Jan van Eijk 16 jaar dood. De enorme voorsprong, dien de
Nederlandsche kunst op de Keulsche had, blijkt duidelijk uit een werk van ROGIER
VAN DER WEIJDEN, dat ten tijde van Lochners dood voor de St. Columba-Kerk te
Keulen geschilderd werd en dat Goethe als het derde werk in zijne schets bespreekt.
Goethe beschrijft het als een werk van van Eijck, op gezag der Boisserées; maar van
de van Eijck's was geen enkel origineel werk in de collectie. Wat Goethe dus als het
karakteristieke in de kunst dezer voorvaderen der Nederlandsche schilderkunst
aangeeft, heeft hij aan dit werk, een groot drieluik, ontleend. De meeste benamingen
en toeschrijvingen in deze collectie hebben immers voor de moderne stijlcritiek niet
kunnen stand houden; dit behoeft ons niet te verwonderen; de wetenschap der
primitieve schilderkunst was toen nog niet geboren, aan de bemoeiingen der
Boisserées is zij juist haar ontstaan verschuldigd. In het algemeen werden de werken
dezer vijftiende eeuwsche schilders, men kan zeggen, dertig jaar, ongeveer eene
generatie, te vroeg gedateerd; maar omdat deze fout steeds werd begaan, was de
vergissing niet zoo hinderlijk, daar overigens de chronologische en stilistische
volgorde juist was. Ook met betrekking tot dit werk van van der Weijden is de onjuiste
toeschrijving van Goethe vrijwel zonder belang; het staat in zijne verhandeling slechts
als representant van het nieuwe, dat de Nederlandsche kunst had gebracht; en dat
nieuwe is evengoed bij Rogier als bij van Eijck aanwezig; de ontdekking van het
landschap, dat nu in plaats van het stereotype gouden gordijn den natuurlijken
achtergrond vormt, de ongedwongen groepeering der figuren, waardoor de strenge
symmetrie vervalt, en de individueele behandeling dezer figuren, die daarmede
ophouden gedachten en ideën te symboliseeren: deze geheele vooruitgang
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komt voort uit het streven naar natuurwaarheid. Het portretachtige karakter, dat
Fromentin bij de Hollandsche schilders uit het bloeitijdperk als kenteekenend voor
de Hollandsche kunst beschouwt, - het portret in den ruimsten zin genomen, ook het
landschap daaronder begrepen - treedt in de kunst van deze vroege Nederlanders
voor den eersten keer naar voren. De groote stap, dien de van Eijck's doen, wordt
door Goethe in de volgende bewoordingen nader omschreven: ‘Nun wirft van Eijck
alles Gestempelte (hij bedoeld ingedrukte glories, stofpatronen en heiligen-namen)
und den Goldgrund völlig weg; ein freies Lokal tut sich auf, worin nicht allein die
Hauptfiguren, sondern auch alle Nebenfiguren vollkommen Porträt sind von
Angesicht, Statur und Kleidung, so auch völlig Porträt jede Nebensache.’ Ook aan
een ander belangrijk element in de schilderij, het picturale, dat door de van Eijck's
door hunne technische bedrevenheid op een zoo hoog peil werd gebracht, dat zij in
de overlevering als de uitvinders der olieverfschilderkunst voortleefden, wijdt Goethe
zijne bijzondere aandacht; het groote verschil tusschen de eenigszins koude, doffe
kleuren der Keulsche primitieven en de warme, sappige, rijpe der Nederlanders met
haren diepen gloed en haast emailachtigen glans moest een gevoelig oog als dat van
Goethe dan ook treffen; het sterk ontwikkelde kleurgevoel, de subjectieve voorwaarde
voor deze kunst, beschouwt Goethe hier en wel terecht, als een specifiek
Nederlandsche gave, ‘Das Gefühl aber für Farbe hatte ihm als einem Niederländer
die Natur verliehen. Die Macht der Farbe war ihm wie seinen Zeitgenossen bekannt,
und so brachte er es dahin, dass er, um nur von Gewändern und Teppichen zu reden,
den Schein der Tafel weit über alle Erscheinung der Wirklichkeit erhob’; dat wil
zeggen, door de als het ware bovennatuurlijke kracht en schoonheid dezer kleuren
wordt het schilderij boven de werkelijkheid in eene ideale sfeer verheven. Het
idealistisch karakter van Goethe's aesthetica, dat de kunstenaar nooit een zuiver
copiïst mag zijn, maar boven de natuur staat, waarop ik bij de bespreking van het
landschap van Rubens wees, blijkt weer duidelijk uit deze zinsnede.
Juicht Goethe dus in het algemeen den grooten vooruitgang, dien de van Eijck's
brachten, toe, aan den anderen kant, betreurt hij, dat de schilders een tot toen bewaard
beginsel der compositie, de symmetrie hebben opgegeven; en dat vindt hij toch
eigenlijk een gebrek in de schilderijen van onzen van Eyck-Rogier: ‘die strengen

Groot Nederland. Jaargang 20

330
Kunstforderungen befriedigen sie nicht; ob sie gleich von der grössten Wahrheit und
Lieblichkeit sind’. Hier komt weer de classicist naar voren, die in de eerste plaats
orde en evenwicht van een schilderij eischt. Toch wil hij deze regels niet op pedante
wijze toegepast zien; want hij erkent, dat Rogier in deze schilderij in plaats van de
kunstmatige symmetrie iets hoogers en beters heeft weten te geven, ‘etwas was
anmutiger und eindringlicher wirkt als das Kunstgerechte’; en dit hoogere ziet hij in
de cyclische orde van de triptiek in haar geheel, in de ‘fortschreitende Trilogie des
Ganzen’: verkondiging, aanbidding en aanbieding in den tempel, waaraan drie
opeenvolgende stadia uit het leven van Maria beantwoorden: jonkvrouwelijke maagd,
gelukkige moeder en ten laatste ‘Matrone, die in hohem Ernste vorfühlt, was dem
vom Hohenpriester mit Entzücken aufgenommenen Knabe bevorstehe.’ En in dit
derde tafereel treft Goethe in de groepeering der figuren ook weder dit hoogere, een
soort van parallelisme, dat zonder middelpunt, alleen door het
tegenoverelkanderstellen van de verschillende karakters tot stand komt; aan den
eenen kant Joseph en Maria, aan den anderen Simeon en Anna en in het midden het
kindeke Jesus ‘eine geistige Symmetrie, so gefühlt und sinnig, dass man angezogen
und eingenommen wird, ob man ihr gleich den Massstab der vollendeten Kunst nicht
beilegen darf.’ Deze laatste beperking mocht niet ontbreken. Goethe blijft tegenover
deze primitieven altijd critisch, zijne verhouding tot hen is platonisch; de technische
onvolkomenheden, het stijve en gedwongene in groepeering en stand der figuren en
van de voorgestelde figuren zelf beantwoordden zoo weinig aan zijn aan de antieke
kunst of aan de kunst der hoog-renaissance ontleend schoonheidsideaal, dat wij ons
over deze erkenning onder voorbehoud niet mogen verwonderen; integendeel, het
is reeds veel en het pleit voor Goethe's groote geestelijke elasticiteit, dat hij als
65-jarige grijsaard zich voor deze kunst nog zoo ontvankelijk toont en dat hij de
partij van deze door het groote publiek nog zoo miskende, of bij dit publiek nog
geheel onbekende meesters opneemt.
Behalve met de figuren in het drieluik van Rogier houdt Goethe zich ook met
omgeving en achtergrond bezig, en dezelfde variatie en climax, die hem in de
uitbeelding der hoofdfiguur, de Maria, heeft getroffen, wekt zijne bewondering ook
hier: het nauwe, smalle vertrek, het tooneel der verkondiging; het wijde vergezicht
in de aanbidding, en het hooge kerkgebouw op de aanbieding in den tempel.
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Bijzonder ingenomen is Goethe met het landschap en de vele détails op het
middenpaneel, en beschrijft hij het daarom zoo uitvoerig; er is hier immers ook het
meest te zien, met groote liefde heeft zich de schilder in alle voorwerpen verdiept,
niets was hem onbelangrijk. Goethe zegt dan ook, terecht: ‘von den Flechtbreiten
auf dem verwitterten, zerbröckelten Ruingestein, von den Grashalmen, die auf dem
vermoderten Strohdache wachsen, bis zu den goldenen juwelenreichen
Bechergeschenken, vom Gewand zum Antlitz, von der Nähe bis zur Ferne - alles ist
mit gleicher Sorgfalt behandelt, und keine Stelle dieser Tafeln, die nicht durchs
Vergrösserungsglas gewönne.’ Deze laatste zinssnede is wel merkwaardig, het is, of
Goethe het verband voelde, dat tusschen deze schilderijen en de miniaturen bestond,
die ook van heel dichtbij moeten bekeken worden, en zooals vele studies op dit gebied
bewijzen ‘durch das Vergrösserungsglas gewinnen’ of tot interessante ontdekkingen
leiden. Wat Goethe hier als lof bedoelt, het miniatuurachtige, den rijkdom van détails,
die détails blijven, zijn wij in den tegenwoordigen tijd geneigd, als een gebrek te
beschouwen; de analytische behandeling der primitieve meesters doet geene eenheid
ontstaan, iets, wat wij in de eerste plaats van een schilderij eischen; wij willen bij de
beschouwing van schilderijen niet van een vergrootglas gebruik hoeven te maken.
Andere schilderijen dan deze drie hier aangehaalde bespreekt Goethe niet; hij somt
alleen de namen der belangrijkste schilders op, die in de collectie Boisserée nog
vertegenwoordigd waren; en hij verdeelt ze, zooals wij dit nu ook nog zouden doen,
in twee groepen, de echte primitieven, bij wie nog geen invloed der Italiaansche
Renaissance-meesters te bespeuren is, en de latere Romanisten, die, of ze nu in Italië
geweest zijn of niet, den invloed van de zooveel meer ontwikkelde Italiaansche Kunst
reeds hebben ondergaan. Tot de eerste groep behooren dan van de Nederlanders:
DIRCK BOUTS, de ‘Meister der Perle von Brabant’ en MEMLING, die door Goethe
toen nog als één meester beschouwd werden. Van de Duitschers werden door Goethe
daartoe gerekend de stille en ingetogen ‘meester van het leven van Maria,’ die toen
ISRAEL VAN MECKEMEM gedoopt werd, de drukke en onrustige ‘Meister der heiligen
Sippe,’ dien men met QUINTEN MASSYS vereenzelvigde, en de sierlijke en kokette
‘Meister des Bartholomäus-altars’, in dien men den ongeveer in denzelfden tijd
levenden LUCAS VAN LEIDEN meende te herkennen. Van deze groep
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werd en wel terecht aangenomen, dat zij niet onder Italiaanschen invloed heeft
gestaan.
De andere groep wordt in de eerste plaats gevormd door de Vlamingen MABUSE
en VAN ORLEY. Wat ons niet verwonderen mag, is dat deze toeschrijvingen evenmin
voor de latere critiek kunnen stand houden. De SCOREL van Goethe is de ‘Meester
van den Dood van Maria,’ of zooals de moderne wetenschap heeft doen blijken, de
Antwerpenaar JOOS VAN KLEEF. De HEEMSKERK is de in stijl daarmede verwante
BARTHOLOMAEUS BRUIJN, die in dezen zelfden tijd werkzaam was, en wat men toen
aan MABUSE toeschreef, geldt nu als een Herri met de Bles of BAREND VAN ORLEY.
Alleen één toen als eene VAN ORLEY gedoopte schilderij, de preek van den Heiligen
Norbert, heeft hare oude benaming mogen behouden. Dat de werken van deze
italianiseerende meesters toch hun eigen nationaal, Nederlandsch cachet bewaard
hebben - Goethe beschouwt ze als Nederlanders - geeft dezen aanleiding tot de
merkwaardige generalisatie: ‘der Niederländer bleibt Niederländer, ja die
Nationaleigentümlichkeit beherscht sie dergestalt, dass sie sich zuletzt wieder in
ihren Zauberkreis einschliessen und jede fremde Bildung abweisen’; en hij illustreert
dit feit aan REMBRANDT, wanneer hij voortgaat: ‘So hat Rembrandt das höchste
Künsterlertalent betätigt, wozu ihm Stoff und Anlass in der unmittelbarsten Umgebung
genügten, ohne dass er die mindeste Kenntniss genommen hätte, ob jemals Griechen
und Römer in der Welt gewesen wären.’
En al is gebleken, vooral door de onderzoekingen in de laatste jaren, dat Rembrandt
van de klassieke oudheid en de Italianen veel meer heeft afgeweten, dan men vroeger
veronderstelde, zoo heeft Goethe toch wel juist gezien, als hij Rembrandt in de eerste
plaats als Nederlander wil beschouwen; wat de moderne Rembrandtgeleerden als
vreemden invloed of als ontleening aan vreemde kunst ontdekt hebben, betreft toch
alleen zekere vormen, motieven en uiterlijkheden; in zijn wezen, in zijn voelen en
denken is hij toch door en door Nederlander. En wij kunnen ons hier weer op Goethe
beroepen, die aan den vreemden invloed in het algemeen geene te groote beteekenis
hecht. In het aan de italianiseerende Nederlanders gewijde hoofdstuk bevindt zich
ook de volgende zinsnede: ‘Uberhaupt ist es nur ein schwacher Behelf, wenn man
bei Würdigung ausserordentlicher Talente voreilig auszumittlen denkt, woher sie
allenfalls ihre Vorzüge genommen.’ Van de primitieven zijn wij zoo geleidelijk
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weer tot de XVIIe-eeuwers en wel tot Rembrandt teruggekeerd. Wij hebben vroeger
gezien, dat de schilderijen van Rembrandt, die hij in Dresden zag, geen diepen indruk
op hem kunnen gemaakt hebben; hij spreekt er niet van, slechts over de etsen heeft
hij zich toen, en ook later, uitgelaten. In deze intiemste kunstgewrochten des meesters
voelde hij zich meer thuis, dan in de schilderijen, waarvan hem sommige stellig om
hun barok karakter tegen de borst moeten hebben gestuit, zooals ‘De Roof van
Ganymedes’ in Dresden. Van de etsen had Goethe ook verscheidene in zijne
verzameling, en er waren er vele door zijne handen gegaan. In zijn voor-Italiaanschen
tijd had hij ze voor Herzog Karl August verzameld; in Italië was hij weliswaar
Rembrandt eenigszins ontrouw geworden en hij had den hertog geadviseerd zijne
collectie etsen van Rembrandt niet verder te completeeren, doch liever te trachten
van de belangrijkste prenten betere afdrukken te verkrijgen. In verband hiermede
maakt hij dan gewag van den Italiaan Marc-Antonio Raimondi, door wien hij blijkbaar
van Rembrandt is vervreemd geraakt. Hij stelt beiden tegenover elkander, vergelijkt
beiden met elkander. ‘Besonders fühle ich hier in Rom, wie interessant doch die
Reinheit der Form und ihre Bestimmtheit von Marc-Antonio vor jener markigen
Rohheit und schwebenden Geistigkeit (Rembrandt's) ist und bleibt’ en hij besluit
zijn brief met den lof te verkondigen van den Italiaan: ‘es ist eine Welt in den Blättern,
und gute Abdrücke davon unschätzbar.’ (Brief van 7. Dec. 1787). Maar zooals gezegd,
deze afvalligheid is maar tijdelijk geweest; in zijn lateren tijd wordt Rembrandt
dikwijls aangehaald, en er spreekt altijd een juist begrip voor zijne kunst uit zulke
uitingen. Een van zijne laatste artikeltjes, dat eerst na zijn dood in ‘Kunst und
Altertum’ verscheen, is aan de bekende ets van REMBRANDT, ‘de barmhartige
Samaritaan’, gewijd, en heeft tot titel ‘Rembrandt der Denker.’ Zooals uit zijn reeds
genoemd opstel over Ruysdael, blijkt ook hieruit weer de neiging van den ouden
Goethe om dingen met elkander in verband te brengen, die door den schilder moeilijk
zoo bedoeld konden zijn, om verborgene toespelingen op te speuren, waar een
onbevangene beschouwer slechts eene toevalligheid zou zien. Zoo laat hij Rembrandt
aan dit eenvoudige bijbelsche verhaal van den barmhartigen Samaritaan eene
romantische wending geven, die misschien in een ingewikkelden detectiveroman op
hare plaats zou zijn. Goethe is er namelijk van overtuigd, dat Rembrandt in den
jongen man, die volgens Goethe zoo onverschillig en koud uit
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het raam kijkt, een van de roovers heeft willen afbeelden, die den reiziger pas
overvallen hebben, en dat dus de Samaritaan met de roovers in het complot is. Hij
vindt het opvallend, dat de reiziger, die door een knecht van het paard getild wordt,
om de stoep opgedragen te worden, de taak van dezen knecht bemoeilijkt, door zijn
hoofd krampachtig naar links te wenden, en met gevouwen handen, als het ware,
biddend, op te kijken. Wat boezemt hem vrees in? Wien tracht hij door zijne angstige
expressie en door zijn smeeken te vermurven? Natuurlijk den jongen man, in wien
hij een van de roovers herkent, die hem pas tot op het hemd toe uitgeschud hebben.
Dit verband lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Wij kunnen niet gelooven, dat Rembrandt
het oorspronkelijke verhaal op eene zoo willekeurige wijze heeft willen wijzigen.
Rembrandt laat den reiziger zich ter zijde wenden, om zijn gezicht te laten zien,
waarop zich nog de herinnering aan de pas doorgestane angst moet afspiegelen; en
de jongeling in het raam kijkt alleen nieuwsgierig-onverschillig. Goethe's zucht ‘zum
Hineinheimnissen,’ die den lezer in de producten van Goethe's laatsten tijd, in den
‘West-östlicher Divan’ en Faust's tweede deel zoo treft, heeft hem hier parten
gespeeld. Zijne aandacht werd op deze ets gevestigd door het boek van Longhi,1) die
vol lof is over de houding van den herbergier, waarin Rembrandt zoo meesterlijk de
zwakte van den grijsaard heeft weten uit te drukken, wiens oude, rimpelige handen
altijd schijnen te beven. Maar Goethe gaat stellig veel te ver, als hij dit ‘Blatt eines
der schönsten des Rembrandtschen werkes’ noemt.
Uit de laatste levensjaren van Goethe zijn ons nog meer uitingen juist over
Nederlandsche kuntsenaars door zijn getrouwen Eckermann bewaard gebleven,
waaruit wij slechts enkele willen aanhalen. Het gaat hier om kunstenaars van den
tweeden of derden rang, SAFTLEVEN en VAN SWANEVELT en zijne waardeering voor
deze kunstenaars vloeit zeker gedeeltelijk voort uit motieven, die buiten de kunst
liggen.
Beiden trokken hem aan door de rust die zij aan den aandachtigen beschouwer
mededeelden, door het stille genoegen, dat de kunstenaars bij het kalme opnemen
en weergeven der natuur moet vervuld hebben en dat op den beschouwer overging.
Het gevoel van harmonie, dat tusschen den kunstenaar en de natuur had bestaan,
vond een dankbaren weerklank in de ziel van Goethe, den meer dan tachtigjarigen,
die nu eindelijk ‘des Treibens müde war.’ Het is de moe-

1) ‘Le teorica della Calcografia’. 1830.
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heid des avonds, die hem zulke eenvoudige en onbeduidende meesters zoo sympathiek
doet zijn. Over VAN SWANEVELT zeide hij tot Eckermann: (21. XII. 1831): ‘Man
findet bei ihm die Kunst als Neigung und die Neigung als Kunst, wie bei keinem
andren. Er besitzt eine innige Liebe zur Natur und einen göttlichen Frieden, der sich
uns mitteilt, wenn wir seine Bilder betrachten.’ Maar bestaat daarin niet juist de
bekoring van zoovele Nederlandsche kunstwerken, in de stille melodie, die zij ons
toefluisteren en waarin alleen het intiemste van den kunstenaar ons geopenbaard
wordt. Niet de dikwijls onbelangrijke onderwerpen zijn het, waardoor de
Nederlandsche kunst zulk een diepen indruk maakt, maar de stemming van deze
onderwerpen, die door den kunstenaar tot ons spreekt. Welke rust, welke vrede moet
deze kunstenaars vervuld hebben, dat zij zoo geheel in hunne onderwerpen konden
opgaan, dat de dingen, die hen omringden, zich zoo rein in hen konden weerspiegelen.
‘Was der Künstler tat oder getan hat,’ zegt Goethe (20 XII 1829) tot Eckermann,
‘versetzt uns in die Stimmung, in der er selber war, da er es machte. Eine freie
Stimmung des Künstlers macht uns frei, dagegen eine beklommene macht uns
bänglich. Diese Freiheit im Künstler ist gewöhnlich dort, wo er ganz seiner Sache
gewachsen ist, weshalb uns denn bei den niederländischen Künstlern so wohl wird,
indem jene Künstler das nächste Leben darstellen, wovon sie vollkommen Herr
waren.’
Over den bevrijdenden en kalmeerenden invloed der Nederlandsche kunst, in het
bijzonder van het landschap, vinden wij nog eene zeer merkwaardige uiting ongeveer
uit denzelfden tijd, in een brief (van 18 Juni 1831) aan Zelter, zijn muzikalen vriend
te Berlijn; het betreft hier eene teekening van H. SAFTLEVEN, die Goethe kort te
voren verkregen had. Voorgesteld is, zooals op zoovele werken van dien meester,
het Rijndal. Goethe gevoelde zich toen, - het was in Juni 1831, - minder goed; ‘von
katarrhalischen Unbilden und dem widerwärtigsten Wetter niedergehalten,’ zooals
hij zich uitdrukt, kon hij deze depressie slechts meester worden door zich te dwingen
onvermoeid door te werken, en daarbij hielp hem het eenvoudige, bescheidene
gegeven van Saftleven. De vrije, blijde stemming, waarin de kunstenaar het
teekeningetje had ontworpen, ging ook op den beschouwer over. Een tevreden
gemoed, dat met zichzelf en de natuur in harmonie was, uitte zich hier op zijne kalme,
bezadigde wijze. En dat verjoeg zijne vlagen van zwaarmoedigheid. Ja, hij kwam
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zich in zijne ontevredenheid onwaardig voor, het prentje te bekijken. Wat Goethe
hier over zichzelven zegt, is zoo kenschetsend, men gevoelt zijne stemming zoo
zuiver daaruit, dat ik niet kan nalaten de geheele passage woordelijk aan te halen:
Das Merkwürdige dieses Blättchens ist, dass wir die Natur und den Künstler im
Gleichgewicht miteinander gehen und bestehen sehen, sie sind ruhig befreundet; er
ist, der ihre Vorzüge sieht, anerkennt und sich aufs Billigste mit ihnen abzufinden
sucht. Hier ist schon Nachdenken und Ueberlegung, entschiedenes Bewusstsein, was
die Kunst soll und vermag, und doch sehen wir die Unschuld der ewig gleichen Natur
vollkommen gegenwärtig unangetastet. Dieser Anblick erhielt mich aufrecht, ja es
ging so weit, dass wenn ich mich augenblicklich schlecht befand, und davor trat,
fühlt' ich mich unwürdig es anzusehen. Der tüchtige, mutige Geselle, der solches vor
hundert Jahren in heiterster Gegenwart niedergeschrieben hatte, konnte den
kümmerlich Beschauenden, in Mitten der tristen Thüringischen Hügelberge kaum
erdulden. Wischt' ich mir aber die Augen aus und richtete mich auf, so war es dann
freilich heiterer Tag wie vorher.’
Zoo zien wij hier den ouden Goethe in zijne laatste levensjaren weer den nadruk
leggen op het subjectieve element in een kunstwerk, de stemming, waaruit het is
voortgekomen, en dat het nu rust en berusting is, hetgeen hij in een kunstwerk zoekt,
wien kan dit bij een grijsaard van boven de tachtig verwonderen? In zijne jeugd was
het het leven, waarvan hij den warmen adem in de kunst wilde bespeuren; en de hem
bekende werkelijkheid, maar door den kunstenaar doorvoeld, wilde hij in een
kunstwerk afgebeeld zien. Het sterke, oorspronkelijke gevoel sprak toen meer tot
hem dan vorm en stijl. In de midden-periode van zijn leven, de periode der
objectiviteit, was het juist het tegenovergestelde, wat hij van de kunst eischte; toen
waren het de beheersching van het gevoel, de stileering van natuur en leven, wat
hem aan het edele, statige, evenwichtige der klassieke kunst de voorkeur deed geven
boven het ongeretoucheerde beeld van het leven, dat de Nederlanders in hunne kunst
gaven. Maar dit klassieke tijdperk is in Goethe's leven ook slechts eene episode.
Andere invloeden doen zich gelden, andere problemen dringen zich aan hem op, de
natuurwetenschappen beginnen eene groote rol bij hem te spelen, en door deze meer
op de werkelijkheid gerichte studies wordt hij ook met de Nederlanders weder meer
vertrouwd. Dat die Nederlanders, waarmede hij zich bezig houdt, dikwijls an-
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deren zijn, dan die, in wie nu algemeen belang wordt gesteld, daarvan mogen wij
Goethe geen verwijt maken, dat was zijn goed recht. Naast de mode, is niets
veranderlijker dan de richting van den kunstsmaak. Wat gisteren als Kunst geprezen
werd, wordt morgen verfoeid. In de kunst is slechts de verandering bestendig.
M.D. HENKEL.
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Geschiedenis van de Nederlandsche caricatuur, door Cornelis Veth*)
‘Le sage ne rit qu'en tremblant.’
(geciteerd door) BAUDELAIRE
Met dit citaat schijnt de uitspraak van Cornelis Veth: ‘geen kunstenaar is ooit te groot
geweest om een caricatuur te maken, om dat geen mensch ooit te groot is geweest
om te lachen’, weinig vereenigbaar. Eenerzijds wordt de lach den wijzen mensch
onwaardig gekeurd, en zou dus te schuwen zijn, (‘le sage tremble d'avoir ri’ herhaalt
ter verduidelijking Baudelaire) aan den anderen kant, kunnen we, onder verwijzing
naar het uitgelezen deel der menschheid, den lach zelfs aangeprezen vinden. Indien
Veth had gezegd: geen kunstenaar is ooit groot genoeg geweest om geen caricatuur
te maken, omdat nooit een mensch groot genoeg kan zijn om niet te lachen, zou hij
zich insgelijks - zij 't ook vergoeilijkend - in misprijzenden zin over het wezen van
den lach uitgelaten hebben - en daarmee over alle humoristische kunst, wat hier dan
wel erg misplaatst ware! Toch houden beide uitspraken, hoe tegenstrijdig zij schijnen,
met elkaar verband en wel door de erkenning, dat aan de menschelijke natuur een
onweerstaanbare neiging tot den lach eigen is. In Baudelaire's citaat ligt niet
opgesloten, dat de lach iets zondigs is, maar eerder een vergeeflijk, wijl uiterst moeilijk
ontkoombaar euvel op den weg naar de volmaaktheid, welk euvel bij Veth echter
wordt begrepen als verschijnsel van een levenslust, die opbruischend zich manifesteert.
Het verschil ligt niet zoozeer in goed en afkeuring, maar in de vraag of het, om tot
een hoogeren levensstaat te komen, noodig is alle vreugde en geestesdartelheid te
bannen, dan wel tot leuze te kiezen: ontwijk het leven niet. Het laatste lijkt wel
redelijker. ‘Le sage ne rit qu'en tremblant’ van den Anonymus onderstelt de
mogelijkheid van het uitzonderlijk-menschelijke, Veth's gezegde constateert slechts
het algemeen-menschelijke. Het is de tegenstelling van het buitennatuurlijke en het
soortelijk-eigene, of wel van het afgezonderde

*) Cornelis Veth. Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur en van de scherts in de
Nederlandsche Beeldende Kunst. O.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij. Leiden.
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en het gemeenschappelijke. En een kunstenaar is uit den aard van zijn roeping een
gemeenschapsmensch.
Veth wilde slechts zeggen: de grootste kunstenaars zijn van eenzelfde
geschapenheid als alle andere menschen - alleen zooveel rijker en fijner bewerktuigd.
Tusschen hun geboorte en sterfuur worden zij gedreven door gelijke levensinstincten;
ze kunnen zich zoomin geestelijk als stoffelijk onttrekken aan de motorische wetten,
die voor allen en alles wat aardsch bestaat, gelden. Ware het anders, zij zouden in
onvruchtbaar isolement hun leven uitduren. Zij kennen de anderen uit zich zelf, en
de anderen herkennen zich uit hen - wat den laatsten tot heil kan strekken.
Er wordt verhaald van den Budha, (in la Tentation de St. Antoine van Flaubert)
dat hij leefde van slechts één rijstkorrel per dag; hoe hoog hij dus boven het zinnelijke
was uitgestegen, bleef hij toch nog aan de stof gebonden en daarmee, als soortgenoot,
binnen de orde der menschelijke natuur.
Is er echter niet iets ongerijmds in het geval van den wijze, die het betreurt gelachen
te hebben? Hij vervalt daarmee in zijn streven naar volmaaktheid van kwaad tot
erger, want het nóg aardscher leedgevoel, na den lach ondervonden, vermocht hij
evenmin af te weren, waarmee hij te meer bewijst onderhevig te blijven aan de macht
van actie-en-reactie in de wisselvallige werking der menschelijke aandoeningen. Hij
kon het dus niet ontgaan een natuurlijk mensch te zijn, beroerd door driften, gelijk
de grootste heiligen, die, volgens de kerkvaders, nog wel zevenmaal per dag vallen.
Het zou wellicht den wijze, die, om te geraken tot absolute geestelijke bevrijding
den lachlust zoekt te bedwingen, voegzamer zijn indien hij erom lacht gelachen te
hebben! Den stuur over zich zelf toch zou hij daarmee méér behouden en een
vruchtbare ervaring op den weg ter volmaking ware hij er mee rijker. Het stijgen is
een beweging met als tegenstelling een gedaaldheid, zooals een oprichting slechts
mogelijk is uit een ligging. Heeft Schopenhauer niet gezegd, toen hij oud was, dat
hij één onherstelbare fout beging in zijn leven en wel die, dat hij nimmer een
dwaasheid deed! En spreekt Multatuli niet van de ‘zonde der zondeloosheid’ - dat
is: het tegennatuurlijke, de geestelijke afgestomptheid, het roerlooze.
Wijzer dan te trachten den lach, als ijdel, te ontvlieden, zal het wel zijn te leven
in gestadig mistrouwen van den ernst.
En, om hier op de stelling van Veth terug te komen, met zijn ver-
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wijzing naar de kunstenaars, zou ik geneigd zijn nog verder te gaan met de
onderstelling, dat, waar in het oeuvre van een kunstenaar geen ontspannende
momenten van humor zijn waar te nemen, er een beperktheid is in zijn
wereldbeschouwing, een onvolledigheid.
Toen Cornelis Veth dit nieuwe boek over den humor in de beeldende kunst zou doen
verschijnen, heeft hij niet dan na rijp beraad er den titel van ‘Caricatuur’ voor
uitgekozen, achtend dit het ‘verzamelwoord dat alle uitingen van scherts, spot en
hoon, van humor en satire, ironie en sarkasme, speelsche en chimèreske fantasie
omvat’. Want niet, zooals in zijn voorgaande werken: ‘Fransche Caricaturisten’ en
‘De politieke prent in Nederland’ bepaalt hij zich thans tot de tendentieus-illustratieve,
of de spotprentkunst, die ruimelijk haar stof vindt in actueele maatschappelijke
toestanden en gebeurtenissen, maar bezorgt hij ons een overzichtelijke beschouwing
van alle schilderijen, teekeningen en prenten uit de Nederlandsche School, die, in
hun groote verscheidenheid van vorm en strekking, als scheppingen van een luimigen
(dit woord zoo ruim mogelijk te verstaan) geest zijn saam te vatten.
Omvang en verscheidenheid van het materiaal leiden er ons toe - als den schrijver
- vooraf de vraag te stellen: wat zijn caricaturen? wat is in 't algemeen het caricaturale?
In hollandsche woorden zou daaronder verstaan kunnen worden: grappigheden,
het lachwekkende. Al te simpele definitie echter, die moeielijk voldoen kan tegenover
de velerlei en zeer verschillende gedaanten, waaronder het lachwekkende en het
grappige zich vertoonen.
Allereerst is het niet alleen in blijhartige en gemoedelijke gestemdheid, dat gelachen
wordt!
Daar is de schertsende lach en de spottende lach, de gulle en schampere lach, dan
de smartelijke, de bittere en de honende. Daar wordt zoowel hartelijk meegelachen,
als smadelijk uitgelachen. De spot (als satire) heet bij den intellectueelen strijd het
meest geduchte wapen. Niet alleen omdat de bekwame en sierlijke hanteering daarvan
op zich zelf een overrompelende bekoring heeft, maar ook - en hierom allermeest wijl het wapen gericht is op ontmaskering van den huichel, die in allerlei vormen en
in meer of mindere mate een menschelijke kwaal is. Daarbij valt dan op te merken,
dat de een gnuift aan de spotternij, die den ander treft.... met de heimelijke voldoening
daarvan gevrijwaard te zijn. Want daar is wel niemand, die
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zich volkomen vrij weet van kwetsbare plekken voor dat gevaarlijke wapen. Een
ieder is te caricaturiseeren en - verwonderlijk - 't voordeeligst hij, die het gewichtigste
en ernstigste voorkomen vertoont. Dààr treft bij voorkeur de hoon. Toch is de spotlust
geen satanische eigenschap, waarmee alles wat ernstig en heilig is in 't leven, uit
louter boosaardigen moedwil wordt aangerand. Wij kunnen opmerken, dat de ernst
van een kind niet bespottelijk is te maken. Zijn ernst kan ons soms grappig aandoen,
maar dan om de tegenstelling, die we er vinden met wat voor ons, grooteren, van
werkelijk gewicht is (of schijnt). We zullen hier dan ondervinden den stillen
verkwikkenden lach, die nu niet bespottend doch eerder eerbiedigend is - de
verblijdende ontmoeting van het zeldzame ‘echte’. In de tranen van een kind (dat
nog niet tot maatschappelijk wezen is uitgegroeid!) vertoont zich zuiver de natuur
van het verdriet, in zijn lachen de natuur van de vreugd, terwijl de volwassene zelfs
bij zijn hevigste smart, nog niet zijn zelflettende houding geheel kan afleggen en
zich bewust blijft van de uitwerking, het effect, naar buiten.
Toch is er wellicht niet de onnatuurlijke lach - (in den zin van bedriegelijk) - wèl
de gedwongene of de gemaakte. Het is althans gemakkelijker zich te verbergen achter
een uitgestreken ernstig gelaat, dan achter een, dat lachend zich ontspant. Een
professor in de geneeskunde antwoorde eens op de vraag, wat het stelligste merkteeken
van een doode was: wanneer het lichaam een natuurlijke houding heeft aangenomen!
Men zou misschien ook kunnen zeggen, dat uit den lach kan gemerkt worden of
iemand leeft!
Zoo keert zoowel de goedaardige scherts als de felle spot zich tegen alles wat pose
aanneemt in het leven en daar de pose den mensch tot een tweede natuur is geworden,
dient de spot tot schutse der bedreigde waarheid, is zij in wezen ongekunsteldheid dat is volle ernst. De spot pleegt geenszins profanatie, maar eerbiedigt wat twijfeloos
ernstig - heilig - is. Sommige toestanden en menschelijke handelingen zijn niet
belachelijk te maken, als daar zijn: de gehechtheid van een moeder aan haar kind,
een stervende, groote rampen en alle gevallen, waarbij het leven naar zijn primordiale
wetten zich manifesteert, of in volkomen naaktheid zich vertoont - het onbekleede
dus. Met het rijpen der jaren, maar ook met den groei der beschaving - met de
bewustwording - ontwikkelde zich de spotzin, noodwendig en.... heilzaam.
***
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Een caricatuurteekening - (en alle caricaturale uitbeelding) - is een, opzettelijk,
vervormde (wanvormige?) voorstelling der werkelijkheid.... waarop de toeschouwer
reageert met een uitdrukking, die zijn gelaatswezen oogenblikkelijk vervormt. Nu
kan gezegd worden, dat iedere voorstelling der werkelijkheid vervormd is, gelijk
alle kunstuiting, als natuurafbeelding, overdreven is te noemen.
Indien een ieder voldoend beeldend vermogen had om uit te drukken in lijn - en
ook in kleur - wat hij, als hem treffend, waarneemt, zouden we even zoovele
(schijnbaar) overdreven voorstellingen der werkelijkheid krijgen. Deze mogelijkheid
laat zich indenken en zou dan proefondervindelijk aantoonen, dat het overdrevene
slechts iets betrekkelijks is, niet anders dan een telkens eigen-aardige verklaring der
werkelijkheid uit haar zichtbare kenteekenen, bepaald naar de gesteldheid van den
geest en de bewogenheid van het gemoed bij den waarnemer. Een kunstwerk is dus
niet een nabootsing, maar een afleiding van de natuur.
Het kan ons slechts treffen door wat we erin afwijkend vinden van de normale
zienswijze, of wel door een meer dan oppervlakkige waarneming, die slechts
constateert de herkenningsteekenen van het uiterlijk. Van die afwijking geven we
ons geen rekenschap door de overtuigende macht van het kunstwerk; alleen als het
van een kleuraard en vormgesteldheid is, waaraan onze oogen nog niet gewend zijn,
kan het als een afwijking van het natuurlijke ons voorkomen. Zoo kunnen wij
Hollanders, bijv. denken aan de eerste kennismaking met de fransche impressionisten,
die het gras voor onze oogen veel te groen schilderden, de lucht te blauw en eveneens
al 't andere in een hinderlijke - en ons voorkomend onwaarschijnlijke - kleurschelheid.
Ook bij sommige zeer oude en uitheemsche kunstwerken kan de afwijking weer
opvallen, dat is: het verschil in de wijze van zien, het ergends anders dan we
verwachten den klemtoon gelegd vinden bij het karakteriseeren.
Een karikatuurteekenaar echter heet in 't bijzonder een karakterteekenaar; hij zoekt
te kenmerken wat buiten de begrenzing der objectieve waarneming is. Hem is de
overdrijving - de charge - tot welkom hulpmiddel. Hij maakt een vervorming van de
werkelijkheid. - in voorbedachte rade, maar ook wel onwillekeurig. Daar hij echter
uitbeelden wil, minder wat hij ziet dan wat hij wéét achter het oogenschijnlijke, kan
hij meenen naar waarheid de werkelijkheid voor te stellen, al leest hij uit deze de
symbolische teekenen van de verscholene
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levensbeweging daarachter. Zoo wordt het reëele en het onreëele gecombineerd tot
een vormstelsel, dat in waar-schijnlijkheid bestaat. Een karikaturist is dus een
scheppend, of wel een overwegend verzinnend kunstenaar en zijn werk kan zich
slechts handhaven naar de mate van het scheppend vermogen, of de origineele vinding,
die er uit getuigt. De karikatuurkunst is hierom reeds van zoo onschatbare waarde,
daar zij tot ontwikkeling voert de voor alle kunst vitale waarden van vernuft en
verbeeldingszin, daarbij wegens haar sterk impulsieven aard, en het plotseling
uitfonkelen van den geest, snelbesloten in de daad. In tijdperken van sentimenteele
femelarij en kunstmatig idealisme is de caricatuur een heilzame remedie (al zijn de
periodes van verval ook hier weer gekenmerkt door, gelijk Veth het uitdrukt, ‘de
herkauwers van deze hartige geestesspijs, moeitemakende uitpersers van dit goddelijk
levensap’)
Ze werkt dan als een verfrisschende tocht door een dompige broeikastatmosfeer,
ze rukt oneerbiedig aan het masker der zwaarwichtigheid en noodzaakt de verslapte
zenuwen zich te sterken tot de erkenning, dat de wezenlijke ernst niet in het
denkbeeldige bestaat, naar 't welgevallen van sentimenteele zielen. Want ze is uiting
van den humor (die door waarheidsliefde geleid wordt) zij het onder velerlei
gedaanten. De caricatuur willen we hierbij niet nemen onvoorwaardelijk als een
potsierlijke overdrijving. Het begrip van den humor, gelijk ook Veth het zich voornam,
zij hier zoo wijd mogelijk uitgezet. De humor is daar waar tegenstellingen zijn,
verrassingen, onverwachtheden, dààr waar de geest schielijk uitlicht. Ze hoeft ook
geenzins onveranderlijk van lachwekkenden aard te zijn. De tegenstellingen kunnen
het voermiddel zijn van een lustigen, vernuftigen geest, maar in het andere uiterste,
hun ontstaan vinden uit hevige emotioneele werkingen, die echter in toom blijven
gehouden door een helderzienden geest. Want naar beide zijden is er helderziendheid;
een openbaring, van de schalksche, maar ook van de barre waarheid.
Zoo is, gelijk Cornelis Veth opmerkt, de humor nog aanwezig in een bijbelsche
compositie van Rembrandt: bij het hondje, dat den ouden Jacob aanblaft, die plotseling
achterover slaat op het zien van Jozefs' bloedigen rok. Ik weet alleen niet, of Veth
den humor hier opvat gelijk ik, dan wel, of hij hier een humoresk incidentje vindt,
door Rembrandt in een schertsende luim aangebracht, zonder verband. Ik geloof dit
niet, althans niet als een soort komisch intermesso, maar meen daarentegen, dat door
tegenstelling, deze naar 't uiterlijk
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grappige bijkomstigheid de ontstellende leedgebeurtenis snijdender accentueert.
Anders toch zou dit aanblaffende hondje storend werken en zelfs twijfel doen ontstaan
over de vervuldheid bij den kunstenaar van zijn onderwerp. We zullen immers weinig
geneigd zijn om onze ontroering hier even uit te schakelen, en te lachen over deze
oolijke naturalistische opmerking!
Indien er hier van scherts of humor sprake kan zijn, is het ‘de ironie van het
noodlot,’ de hooghartige spot van het àlomvattende, alle onstaan en vergaan regelende
leven met de steunloosheid van den enkeling in het wisselvallige kansspel van zijn
kortstondigen duur. Alle groote kunstenaars hebben in hun hevige en verdiepte
levensaanvoeling dit cynisme van het universum als een tragische, onafwendbare
beschikking, als onwrikbare mathesis in de natuurorde, dus als opperste
rechtvaardigheid, geraden. Ze blijven daarom tegenover de meest ontroerende
tooneelen de situatie als koelbloedig beschouwer beheerschen, zij het een treur- of
lachtooneel (zie ook Jan Steen); zij zullen zich zelf gelijk blijven, hun
tegenwoordigheid van geest bewaren, hoe hevig het gemoed ook door deernis geschokt
moge zijn, om uit de afzonderlijke lotgevallen het beeld te construeeren van de
algemeen-menschelijke ellende. Rembrandt had hier ook het hondje den ouden
rampzaligen man de hand kunnen doen likken.... wat echter een melodramatischen
indruk zou hebben gemaakt! Maar feller, en waarder, dan door een zoodanig
sentimenteel bejammeren, heeft hij met dat aanblaffende hondje in het bijzondere
geaccentueerd een hartbrekende leedtoestand en in 't algemeene: den vloek van het
altijd alleen-geleden leed. Bij treurspeldichters - Shakespeare vooral - zijn ook
herhaaldelijk van die onverwacht humoristisch-tragische accenten te vinden, die uit
de diepten van het leven doen opborrelen als de bàrre waarheid: het zielig isolement
van ieders gedragen jammer, de (menschelijkdenkbeeldige) tragiek, dat alles wat
uitduurt zijn lotsbestemming heeft in het alzijdig en onverstoorbare proces van
vernietiging en opbouw, noodwendig tot de instandhouding van het mateloos
organisme, waaruit we naar het levenswezen zelf raden.
We raken wellicht wat buiten het bestek der beschouwingen, waartoe dit boek
over de Caricatuur aanleiding geven. Het begrip humor is hier echter in zijn
rekbaarsten vorm genomen, of liever, in zijn diepsten zin, als de hatende houding
van de natuur jegens het kunstmatige, als de ernstige strekking achter het baldadige
schen-
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nen van zoeten waan, valschen schijn en zelfingenomenheid. De humor is
meedoogenloos, maar alleen uit hang naar het ware; als een wel dikwijls pijnlijke
maar genezende behandeling van de wangroeisels op het lichaam der natuur. Ze is
het ondoofbare lantaarntje van Diogenes. Ze stelt in het licht wat uit het donkere
vermoed werd. Ze leidt tot erkenning en.... berusting, waaruit nieuwe levenskracht
welt. Die een ander belachelijk vindt, zal het ook zich zelf durven te weten. De lach
wordt dan een zelf-verdedigingsmiddel; die kan lachen is van buiten af onkwetsbaar
en in zich zelf onverstoorbaar.
Er is niet: gezond verdriet, gezonde vreugde, zelfs geen gezonde ernst, maar wel
‘gezonde humor.’
We mogen wel vaststellen, dat Cornelis Veth niet tot het schrijven van zijn laatste
boek gedreven werd door de ambitie van den navorscher, wien elk thema even
belangwekkend is.... of onverschillig. Integendeel zelfs, moet hier het onderwerp
voor den auteur der bekende Prikkel-idyllen een meer dan gewone aantrekkelijkheid
hebben gehad. Na zijn vroegere werken over ‘Fransche Caricaturisten’ en de Politieke
prent in Nederland’ vond hij thans gelegenheid de paaltjes wat wijder uit te zetten
op het reeds verkende terrein, waar het hem een lust is rond te zwerven. Hij ondernam
dus deze ‘Geschiedenis van de Nederlandsche Caricatuur,’ waaruit genoegzaam
blijkt, niet alleen een zakelijke en volledige studie van de uitgebreide stof, maar ook
een hartelijke behandeling daarvan. Het blijkt daaruit echter tevens, dat hij zich
gebonden achtte aan de eischen van den geschiedschrijver, die geen volle vrijheid
mag vinden tot een zorgeloos rondzwerven naar eigen welbehagen, doch gehouden
is het aangewezen arbeidsveld schoon af te grazen. Dat is het boek ten voor' en ten
nadeele geweest - al naar men het nemen wil. Ik ben geneigd het laatste aan te nemen,
doordat de inhoud kwalitatief - als hoofdwaarde - verstoord wordt door de
plichtmatig-aangevoerde, kwantitatieve nevenwaarde. Bij een meer subjectieve
behandeling van de stof had het boek nog niet van zijn ernst en, leerzaamheid, hoeven
in te boeten. Trachten we den inhoud te overzien.
De inleiding, met een globale kenschetsing van den middeleeuwschen luimigen
geest, gemanifesteerd in bouwkunstige figurale versieringen en
handschriftverluchtingen, dient om de atmosfeer te
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scheppen waarin de specifiek Nederlandsche humor voortleeft sinds de tijden van
den Vos Reinaerde tot aan Jan Steen en waarvan zelfs in den spottrant bij minder
geciviliseerde volkskringen van heden, nog wel eens de grondtrekken zijn na te
speuren. Die inleiding in haar beknopten overzichtelijken vorm geeft juist wat er
dienstig is tot een voorlichting van het begrip bij de navolgende afzonderlijke
karakteriseeringen. Lezenswaardig in cultureelen zin, zijn de verwijzingen naar
gedaantevormen op Egyptische papyrussen en Pompeaansche schilderingen, die op
het verbeeldingsleven van die vroegste Nederlandsche caricaturisten hebben ingewerkt
en naar d'eigen geestesgesteldheid herschapen werden. Ook verzuimde de schrijver
niet er op te wijzen, dat het caricaturiseeren van heilige zaken in die geloovige
middeleeuwen geenzins uit profaneerende zucht of ongeloovigheid voortsproot, maar
dat die spotlust verklaard moet worden uit een lakonieken opmerkingszin die niets
heeft te ontzien, en uit een intimiteitsgeest, die zelfs in den omgang met wat als
gewijd of heilig wordt aangenomen, geen afstanden kent. Daar is ook een mystiek
in deze gemeenzaamheid met het heilige, die ons oneerbiedigheid kan toe schijnen!
Van uit deze algemeene kenschetsing volgen dan de afzonderlijke beschouwingen,
aanvangende met Jeroen Bosch, wiens verbeeldingswerking nog geheel doortrokken
is van den naturalistisch-mystischen geest, die aan de middeleeuwsche grotesken het
aanschijn gaf. Ik kan het niet met den schrijver eens zijn over de psychische gronden
van deze.... caricatuurkunst, waar hij - hoewel zich verzettend tegen de kwalificatie
van grappige verzinsels (‘drollerijen’) door Carel van Mander - uit die uitzinnige
fantasiën toch niet anders ziet dan een ‘nuchtere en een spotter.’ Eenige regels tevoren
trouwens lezen we: ‘We gevoelen dat de monsters, duivels, geesten in al hun grillige,
en angstwekkende gedaanten, die de Middeleeuwer zich droomde, niet met meer
overtuiging konden zijn geschilderd (cursief van mij) en dat die overtuiging het
geheim is van zijn geniale scheppingskracht’ - en nog een zin daarvoor wordt gezegd,
dat hij bezeten is door visioenen van de hel, en door een procédé van auto-suggestie
zijn hallucinatie's een eigen leven schonk.’ Voor iemand, wien het nog mogelijk is
zich voor te stellen die huiveringwekkende realiteit van duivel en hel, niet naar de
meening maar naar het vaste weten van den geloovige, heviger nog bij den
primitief-geloovige (van Mander, die protestant werd, had daar zelfs in de 16e eeuw
al geen vermoeden
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meer van) moet de houding van een ‘nuchtere en een spotter’ tegenover die uiterste
verschrikkingen uitgesloten lijken. Onder dat ‘procédé van auto-suggestie’ zou ik
dan willen verstaan een vorm van sadisme, of zelf-kwelling, bij een pathologisch
aangelegde natuur. Intusschen kunnen we deze dwaling van inzicht van nevengaand
belang rekenen, waar de schrijver vaststelt bij dezen vroegen vertegenwoordiger der
Nederlandsche Caricatuur, dat de scheppingen van een kunstenaar, uit welke
abnormale en (schijnbaar) bizarre verbeeldingswerking ze dan al ontstonden, en
welke wangedaanten ze daaruit aannamen, als ons wel onbekende, maar toch redelijke
organismen te gemoet treden en dus geen looze verzinsels kunnen zijn.
Op Jeroen Bosch volgt de oude Pieter Breughel, met een niet minder vruchtbare
en avontuurlijke verbeeldingszin, maar van uit een reëeler wereldbeschouwing. Waar
de eerste met zijn visioenen nog in de spelonken van het middeleeuwsche geestesleven
verwijlt, staat Breughel in de opener ruimte van een nieuwen tijd, die de oogen deed
vestigen op de omringende werkelijkheid en het drama van het aardsche bestaan.
Met, als overgang, een algemeene beschouwing over de geestelijke en nationale
zwenkingen in de Nederlanden, waarmee, in 't begin der 16e eeuw, de wegen van
Noord en Zuid naar verschillende richtingen uiteen gaan, vervolgt Veth zijn
karakteriseeringen, naar tijdsorde, met van de Venne, Brouwer, Jan Steen (naast vele
anderen nog) om de rij dezer Hollandsche humoristische schilders te besluiten met
Cornelis Troost. Die karakteriseeringen zijn niet van een kunstgeleerde maar van
een kunstgevoelige; ze zijn - gelijk te voren bij Bosch en Breughel - scherp en
indringend op het wezen der kunst zoowel van Brouwer met zijn fel en wreed
sarcasme, met zijn ‘heroïsme atroce’ (waarmee in één trek de mensch en de kunstenaar
geteekend is), als van den veelzijdiger Steen, die zijn levenslust uitviert in den
ruimgeestigen lach en den menschlievenden spot van een wijsgeer. Van den lateren
Troost wordt zeer terecht, tegenover de gangbare meening, opgemerkt, dat er meer
geest in zijn schilderwerk is dan in zijn grappige voorstellingen.
De geschiedenis der Nederlandsche caricatuur zet zich echter voort: de XVIIe
eeuw uit, de XVIIIe en eindelijk nog de geheele XIXe met het aanhangsel van de
eeuw, waarin wij leven. Er valt al die tijdperken lang, heel wat te verzamelen aan
uitingen in de beeldende kunst, die onder de rubriek: ‘humor’ zijn te brengen en 't
is
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te begrijpen, dat Veth, met zijn liefde voor dit genre er pleizier in vond den geheelen
inventaris der hollandsche kunst door te snuffelen.
Maar daarmee werd uit het oog verloren, als bij zooveel geschiedboeken, dat veel
wat als curieus even opvalt, slechts ‘en passant’ kan worden opgemerkt, doch bij
nadrukkelijke vermelding een stempel ontvangt van cultureel belang als het
meerderwaardige.
Wèl releveert hij daaruit verschillende figuren, die essentieele waarden uitmaken
in de caricatuurkunst, als, onder-meer, van Woensel met zijn ‘spits vernuft’ (wiens
woorden ‘een behagelijke dwaling is mij liever dan een verlepte waarheid
‘kenteekenend zijn voor zijn geest) of den ongelijkmatigen maar genialen Holswilder
- ook is menige verschijning in onderhoudenden causerietoon historisch
gecommentarieerd, maar wat beperking van die boedelbeschrijving ware toch wel
gewenscht geweest! Uit het verleden vooral. Uit het tegenwoordige kan zulk een
volledige opsomming meer zin en vrucht hebben. Waar, in het eerste geval, de tijd
vanzelf zoovelen doet vergeten, wier beteekenis niet verder dan in een
vandaag-en-gister valt uit te meten, moet de critische beschouwing dien taak om te
effaceeren overnemen door uit tegenstelling van het minder- en meerderwaardige
aan het laatste relief te geven. Dat bijv. Verhoezen, Kagchel ten Kate etc, etc,
humoristische bijdragen aan periodieken hebben geleverd, of dat Victor de Stuers
grappige invallen op superieurdilettantische wijze heeft geteekend, kan ons
onverschillig zijn, maar de juiste waardeschatting op een stevig critischen grondslag
van het werk van den populairen Braakensiek, als een uit het actueele leven zich aan
onze aandacht opdringende verschijning, kan zijn nut hebben tot verscherping van
het publieke kunstinzicht. En toch, uit onzen tijd zelfs had Veth zijn verzamelzucht,
of zijn ijveren naar volledigheid, nog wel kunnen intoomen. Hij brengt noodeloos
veel onder de opmerkzaamheid wat slechts weinig opgemerkt werd en als uiting van
humor ook van te geringe of geen beteekenis is om opgemerkt te worden. Mogelijk
achtte hij zich, naar den eisch van een ‘Geschiedenis der Nederlandsche Caricatuur,’
tot deze nauwgezetheid in documenteeren verplicht, zonder er aan te denken, dat het
onderste uit de kan wel wat troebel kan zijn - al valt er hier dan niet te gewagen van
een ‘deksel op den neus’. Dat troebele, het is het laatste uitschraapsel waaraan nog
maar een twijfelachtige smaak van humor is. De schrijver zegt zelf heel juist bij
Frans Hals: ‘geestigheid onstaat niet uit vroolijkheid vooral.’ Maar ook alle
komiekerigheid en ver-
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genoegde levenskijk is nog geen humor. Het wordt tijd, dat voor het algemeene
kunsthistorisch overzicht de ontwikkelingsgang minder angstvallig op den voet wordt
gevolgd ter wille eener volledigheid van historieele aanteekeningen.
In de ruime kringen van den tijd vallen de secondewijzers weg. Voor zoovelen,
wier verschijning in de aaneenschakeling der tijdvakken slechts den duur van een
dag beteekent, zal het bij den toekomstigen kunsthistoricus moeten gelden: der Mohr
hat seine Arbeit gethan, der Mohr kan gehen.’ Deze Geschiedenis der Nederlandsche
Caricatuur is een deugdlijk stuk werk; een boek zelfs dat geacht kan worden een
verrijking van de literatuur der kunstgeschiedenis, begeerenswaaridg voor hem, die
over de Nederlandsche Caricatuurkunstenaars in den loop der eeuwen, naar een
volledige en betrouwbare vraagbaak uitziet. Het is echter een boek, dat niet alleen
te raadplegen maar ook te lèzen is, dat genoeg boeiende bladzijden bevat om te
getuigen, naast den vlijt, ook van de geestdrift voor zijn stof bij den schrijver. Daarom
zou het gewonnen hebben, ten spijt van zekere weetgierigen, indien het minder
wetenschappelijk overladen was geweest. Indien Veth zich had gezet tot het schrijven,
niet van een ‘Geschiedenis,’ maar van een ‘de Caricatuur in de Nederlandsche kunst’,
was hij vrij geweest zich te bepalen tot dat, waarvan hij zelf, van uit zijn eigen neiging,
gretig kennis nam - en hij had daarmee toch in het plan van een
overzichtelijk-historische beschouwing kunnen blijven; of wel, mocht hij, met nog
breeder opzet van het aanlokkelijk onderwerp, een studie ondernemen op het wezen
zelf van den humor in al zijn kernen en verschijnselen, gedemonstreerd uit
kunstwerken, en dan eens niet uitsluitend op 't gebied der beeldende kunst. Op 't een
of 't ander willen we gaarne in afwachting blijven.
W. STEENHOFF.
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Mediaevalia
I Inleiding
Ik hoop in dit tijdschrift, eenmaal in de twee maanden, een klein aantal essays te
schrijven over Middelnederlandsche letteren. Ik wil daarin spreken over het genot,
dat diverse geschriften uit dat tijdvak mij hebben geschonken, en, mocht het mij
gelukken, op deze wijze iets van dat genot op den lezer over te dragen, hem aldus
die werken en de periode waarin, het menschdom waaruit ze ontstonden, wat nader
brengen.
Dat genot was van verschillenden aard. Soms - bijvoorbeeld ten opzichte van het
onderwerp, dat ik in de eerste plaats zal behandelen - was het eenvoudig aesthetisch.
Een andere maal had het een meer wetenschappelijk accent, was het vooral de vreugde
van historisch begrijpen. Een enkelen keer schonk mij middelnederlandsche schriftuur
aandoeningen, waarvoor het woord ‘genot’ te aardsch schijnt; daar namelijk waar
ze opvoert:
Tote dat ghi comt in dat weldeghe lant
Daer lief in lief sal al doervloyen1)...

Nog één punt wil ik hier vooropstellen. Ik wil mijn lezers niet te zware eischen stellen
- wat eigenlijk zeggen wil: ik hoop tot een ruimen kring van lezers het woord te
mogen richten -; maar ik acht de teksten waarover ik zal handelen, bekend. Dit is,
geloof ik, een alleszins billijke eisch. Wie zich met mij wil verdiepen in een werk,
moet in de eerste plaats dat werk door eigen lectuur althans oppervlakkig voor den
geest hebben. En....
Nu hoert na mi, ic sal beginnen!
En wel met den

1) Hadewijch.
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Reinaert1)
De laatste beschrijvers onzer letterkunde - Kalff, Prinsen - plegen ‘Van den Vos
Reinaerde’ te brengen onder de ‘poëzie der gemeenten’. Daar is veel voor te zeggen;
- wát, dat behoef ik hier niet in extenso over te nemen. Maar er is ook veel tegen.
Genoemde historici kwamen tot deze rubriceering in een tijd, toen de
‘historisch-materialistische’ richting haar invloed sterk deed gelden, en men
dientengevolge zeer geneigd was, het verschil in mentaliteit tusschen de verschillende
standen te accentueeren, en dit verschil bij de beschrijving der kunstwerken naar
voren te brengen - ik vrees: veel meer dan én met het wezen der kunst-schepping,
én met de historie vereenigbaar is. Wat dit laatste punt betreft: in de XIIIde eeuw,
en in onze gewesten - de te veelgebruikte term ‘in de Middeleeuwen’ is te vaag om
hier bruikbaar te zijn - was het verschil in beschaving tusschen de ‘standen’ gering;
er is alleen deze belangrijke voorsprong voor de geestelijken, dat zij - althans de
groote meerderheid van hen - lezen en schrijven kunnen, maar vele edelen en poorters
kunnen dat ook; meestal niet de landbevolking; dat ‘dorper’ een scheldwoord kon
worden, wijst op een groote inferioriteit van deze groep.2)
Rubriceeringen nu hebben altijd haar groote gevaren. Men kan voorzeker van den
Reinaert zeggen, dat hij niet behoorde tot die soort ‘romans’ die riddermoed en
riddereer verheerlijken; en nog minder behoort hij tot de geschriften die de devotie
verheffen of tot devotie aansporen; - maar veel verder dan tot deze negatieve definities
kan men eigenlijk niet gaan. De geest der verhalen? Jawel! - als men daarover begint,
gaat alles eerst recht aan 't wankelen! Is de Ferguut soms naar den geest een
verheerlijking van den adel? En heeft de ‘Carel ende Elegast’ niet in de eerste plaats
de beteekenis van een geestelijk exempel?
En toch, de geest van het verhaal zal het eenige kunnen zijn, dat in dezen van
belang is. De ‘Reinaert’ nu is, gezien zijn langzamen groei en vervolmaking, door
eeuwen heen, uit volks- - en: klooster- -

1) Namelijk den z.g. Reinaert I.
2) Het Vde tot en met IXde hoofdstuk van het 3de boek van Blok's ‘Geschiedenis van het
Nederlandsche Volk’ zijn zeer geschikt om vele te summiere beschouwingen omtrent de
‘drie standen’ weg te nemen.
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verhalen;1) gezien ook de wijze waarop de Koning en 't hofgesinde worden bespot,
en waarop de ridderroman en vele geestelijke functies worden geparodieerd, zeker
niet te plaatsen onder de speciale ridderof geestelijke poëzie. Maar van de typische
poorter-litteratuur der XIIIde en XIVde eeuw, zich kenmerkend vooral door didactiek,
heeft dit dierenepos ook niets. Wie het dan toch tot de poëzie der gemeenten rekenen,
begaan, geloof ik, de fout, dat zij te rezoluut een negatieve rubriceering in een
pozitieve omzetten, en - op anachronistische wijze - te zeer lettend op het sarcasme
ten koste van hof en geestelijkheid, daarin den geest van den derden stand ontwaren.
- (Het begrip 3den stand is in dezen tijd, bij de differentieering van
poorters-met-privilegiën, dorpers, hoorigen ook nauw bruikbaar als algemeenen term
-). Inderdaad geldt de spot niet alléén hof en geestelijkheid, maar heel de menschheid,
zooals Prof. Dr. J.W. Muller afdoende in zijn inleiding tot Streuvels ‘herwrochten’
Reinaert, en later in de inleiding tot zijn in mijn laatste noot genoemde uitgave, heeft
uiteengezet.2)
Ik wil niet de heele indeeling van de litteratuur onzer - d.i. de late - Middeleeuwen
naar de standen laten vervallen, al geloof ik, dat het goed zal zijn bij die indeeling
meer aan de verschillende elementen in onze XIIIe en XIVde eeuwsche menschen
dan aan de omgeving waarin de kunstwerken ontstonden of aan hun speciale
lezerskringen te denken3). Maar ik geloof, dat we goed zullen doen, in dezen tot op
Jonckbloet terug te gaan, en het dierenepos als een apart genre te beschouwen. Zijn
lange voorgeschiedenis, die zich ontwikkelt lang vóór de vastwording van onze
laat-middeleeuwsche ‘standen’ pleit hier, geloof ik, sterk voor. Zeker echter doet
men héél dwaas, als men zóó-zeer de historie voorbijziet, dat men in Reinaert een
soort van revolutionnair ziet; zooals nog laatstelijk door den heer A. Defresne is
nagepraat.4)

1) Een voortreflijke samenvatting van die wordingsgeschiedenis gaf Prof. Dr J.W. Muller in
zijn uitgave van 1914 (Gent, W. Siffer; Utrecht, A. Oosthoek).
2) Blz. XXXIV-XXXIX
3) Men bedenke, dat wanneer onze z.g. ridder-romans in het Dietsch - d.i. bijna uitsluitend
Vlaamsch - worden vertaald, de adel in Vlaanderen reeds zéér in verval is.
4) A. Defresne. De Psychologie van ‘Van den Vos Reinaerde’. Amsterdam, 1920. Ik deed een
poging om dit werk op zijn juiste waarde te schatten in dit tijdschrift jg. 1921, dl. II, blz. 107
vgg.
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Reinaert is eenvoudig een aartsslimme schobbejak, die evenmin als eenige andere
vermakelijke gannef de maatschappij ‘haat’, en die vrij is van alle propagandistische
neiging.
***
Hij is: slim. Toch wordt er maar een enkele maal van die eigenschap gesproken, dat
is niet vaker dan b.v. van de slimheid van Tibeert1). 't Is waar, zijnen vader versiert
Reinaert eenmaal met het ephitheton ‘die listighe oude’2); en hij betuigt dat hij van
hem geleerd heeft
een deel meesterliker liste
daer hi (ic) te voren niet af en wiste3)

Maar slechts één keer, en wel als hij op het allerergst in de benauwdheid zit, en alle
krachten in zijn geest oproept om zijn lichaam eruit te helpen, dan laat de auteur hem
gewagen van zijn eigen slimheid; eerst nog in den meer geestig-aanduidenden dan
directnoemenden term ‘reinaerdije’,4) maar dan doet hij toch ook een beroep op ‘sine
list’, welker kracht hij - naar het ons voorkomt: spottend - opweegt tegen die des
konings:
Hevet mine list sulke cracht,
alsic noch hope dat soe doet,
al is hi listich ende vroet,
die coninc, ic waenne noch verdooren5).

Het schijnt mij, dat dit doorloopend verzwijgen van de qualificatie waarop het in dit
heele verhaal 't meest aankomt, kenmerkend is voor de groote stijl-hoedanigheden
van althans den laatsten auteur. Het voorschrift ‘Bilde, Künstler, rede nicht’ had hij
nooit gezien of gehoord, maar hij heeft het met zeldzame kracht in practijk gebracht.
Veel treffender dan een veelvuldige herhaling van

1) vs 115 (uitg. Muller., waaruit ik steeds citeer), waar sprake is van den worstdiefstal. In vs.
1026-1028 is het ook speciaal in betrekking tot Tibeert - die wijs es ende wel gheleert - dat
de koning zegt:
Hets menich die met liste can
Dat werken ende met goeden rade,
Dat hi met crachte niet ne dade.
2)
3)
4)
5)

vs. 2376
vs. 2405-2406
2046
vs 2054-2057. In Reinaert II (vs 7072 in de uitgave van Martin) noemt de auteur Reinaert
‘listich’.
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het epitheton ‘listich’ dit had vermogen te doen, heeft hij door de uiterst-fijne en
uiterst-geestige détailleering van zijn vosseverhaal ons Reinaert doen kennen.
Laten we, in zekeren zin, zijn voorbeeld volgen. Ja, wij zijn nu al begonnen met
een qualificatie, met te spreken namelijk van een ‘uiterst-fijne en uiterst-geestige
détailleering’.... Laten we dan althans dit oordeel nu toelichten met de aanwijzing
van een aantal fijne zetjes, die onzen lezer de juistheid ervan doen gevoelen. Van de
prachtige plastische qualiteiten des auteurs in 't algemeen kunnen we dan daarna nog
even spreken.
***
Het zou ongetwijfeld een voortreflijk werk zijn, het karakter van den vos genetisch
te bepalen; te zien hoe de ρως π νυμος van ons epos langzamerhand, na den
wolf verdrongen te hebben, geworden is, zooals hij is. Het zou trouwens vrijwel
neerkomen op het combineeren van de rezultaten van een menigte reeds gepubliceerde
studies; in het kort heeft Prof. Muller, na tot die voorstudies zijn zeer belangrijk deel
te hebben geleverd, dat trouwens reeds gedaan in zijn hiervoor aangehaalde inleiding.
Wij willen ons hier echter, voor de lezers van Groot-Nederland, bepalen tot de
psychologie van den Middelnederlandschen Reinaert, zooals hij daar door - laten we
gelooven: - Willem's verbindenden en saamvattenden arbeid vóór ons is komen te
staan.1)

1) Ook de quaestie van het auteurschap der definitieve lezing blijve hier onbehandeld. Moeten
we twee auteurs aannemen? Is de tekst van regel 4 - eene avonture’ - en van regel 6, zooals
Muller die na de vondst van het nieuwe - midden-XIVde eeuwsche - handschrift door Degering
vaststelde, de juiste? Is de verhouding van de, reeds door L. Willems aangenomen twee
auteurs, gelijk Muller op blz. XLII en XLIII van zijn inleiding aangeeft? Wel, de hypotheze
is zeker zeer sluitend (na de wijzigingen in regel 4 en regel 6); en het is onmiskenbaar, dunkt
mij, dat het tweede, oorspronkelijke gedeelte - vs 1751-3484 - een ander, en een meer
Germaansch karakter heeft dan het eerste (zins- en versbouw, de breedere structuur van de
intrigue, de stemming der natuurbeschrijvingen, het ietwat meer anthropomorfe der dieren,
en anderszins). Maar dit laatste op-zich-zelf mag toch weer niet als een heel gewichtig
argument gelden voor het aannemen van twee auteurs. Men kan zich zeer goed een schrijver
voorstellen, die werkende naar een Fransch voorbeeld, ook goeddeels den geest overnam
van dat origineel, dat hem immers zoo bekoorde, dat hij daardoor tot het bewerken is gekomen.
En dat dan, wanneer hij zelfstandig het verhaal verlengt, er iets meer van zijn eigen aard en
van dien van zijn volk inkomt.
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Wat zit die Reinaert vol geestige en slimme vondsten! Al dadelijk bij zijn eerste
persoonlijk optreden, wanneer hij ‘sulken raet’ gevonden heeft,
daer hi Bruun, den fellen vraet,
te scerne mede magh driven
ende selve bi siere eere bliven.

Meesterlijk is de - schijnbaar zeer ongezochte - wijze, waarop hij van de daging,
welke Bruun hem overbrengt, op zijn verleidingsmiddel, den honig, weet te komen;
den honig, dien hij begint met niet te noemen; hij vermeldt alleen, dat hij véél gegeten
heeft. Maar is er een onderwerp, waarmee men wisser de belangstelling van den
vraat kan opwekken, en hem al het andere - b.v. wantrouwen tegen zijn vriendelijken
‘neve’ - kan doen vergeten? En dán is het oogenblik gekomen om - niet met lof, die
mogelijk nog argwaan zou kunnen wekken - maar integendeel, met minachting en
onverschilligheid, te spreken van den honig. En kostelijk is dan Reinaert's verbazing,
wanneer Bruun hem levenslange vriendschap zweert, als hij honig van hem kan
‘gewinnen’:
‘Gewinnen’, Brune? Ghi hout u spot.

En dan, dán eerst is het oogenblik daar, om zonder dat dit eenige verdenking kan
wekken, de maatlooze bergen honig voor Bruun's geest te laten oprijzen, zoodat hij
met breeden belusten bek grinnikt van plezier1).
De houding van Reinaert tegenover Bruun is echter van nog meer geraffineerde
en gecompliceerde slimheid. De grove reus moet ook door voortdurende nederige
bejegening in het besef van zijn grootheid en onaantastbaarheid worden versterkt;
des te verder blijft hem het denkbeeld, dat iemand hém er wel eens in kon laten
vliegen! Dus: Reinaert maakt zich klein:
Arem man dannes gheen grave;
dat moghedi bi mi wel weten,
Wi aerme liede, wi moeten eten,
hadden wijs raet, dat wi noode aten.

Ja, een arm, eenvoudig kereltje, met een naieve trouwhartigheid, - zóó vertoont zich
Reinaert; en terwijl hij den logpoot inwendig uitlacht, spreekt hij hem aan met de
meest respectueuze en de meest

1) vs 618: Hi louch, dat hi nemmee ne mochte.
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hartelijke termen: ‘heelt mare’, ‘Oom Bruun, gheselle’. En deze hartelijkheid, vleierij
en spot in-éénen bereiken hun vermakelijk hoogtepunt, wanneer Reinaert den bij
voorbaat smakkenden gulzigaard raadt, toch vooral matig te wezen; al is 't nog zoo
lekker; want, ach,
‘Ic ware onteert ende ontervet,
wel soete oom, mesquame u iet.’

Dadelijk daarna is Bruun dan in de val geloopen; en de auteur, meegaande in
Reinaert's spottoon hoont:
Nu heeft de neve sinen oom1)
met looshede brocht in sulker achte,
dat hi met liste no met crachte
in gheere wijs ne can ontgaen
ende bi den hoofde staet ghevaen.

En dan hoont Reinaert zelfs:
Oom Brune, vaste gaet mangieren,
hier comt Lamfreit ende sal u scinken;
haddi gheten, so souddi drinken’ -

- waarbij, naar ik vermoed, de voordrager met een stevigen nadruk op, en een rust
vóor het slotwoord, daaraan den noodigen klem zal hebben gegeven!
En dan - weer een nieuw, kostbaar trekje aan de schets van Reinaert! - als het heele
dorp dan door Bruun wordt in beslag genomen, dan heeft hij alle gelegenheid om
ongestoord op z'n dooje gemak een hoentje te gaan oppeuzelen ‘al toten plumen’,
en om dan - het weder was ‘scoone ende heet’ - zich van de geestesinspanning en
van de vermoeienissen van den maaltijd wat te gaan verkwikken door een kleine
wandeling aan de riviere. Waar hij nog meer gelegenheid zal vinden om zijn vijand,
nu die tot zijn leedwezen niet dood blijkt te zijn, te ‘bescelden te sinen scerne’.
Waarna het verhaal van Bruun's lamentabele thuisvaart volgt.
Tegenover den tweeden bode des konings - het verhaal van zijn tocht wordt ter
afwisseling opgesierd met de omineuze ontmoeting van Sente Martin's vogel - volgt
Reinaert dezelfde tactiek; de be-

1) Wij zouden in een modern gedicht, ter aanwijzing van den toon, wellicht ‘neve’ en ‘oom’
hier tusschen aanhalingsteekens zetten.
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proefde tactiek der haute comédie: den tegenstander mat zetten door speculatie op
zijn zwak.
Maar we voelen hier ook wel even een zwak bij den auteur. Het heeft hem een
beetje moeite gekost, voldoende variatie in zijn verhaal te brengen. Hij laat Reinaert
nu komen met een direct aanbod van honig; dat is wel aardig; en ook de uitvlucht
welke hij vindt: dat hij niet om dusent maerc met Bruun had willen mee-gaan, omdat
die zoo kwaad keek, en er zoo vreeselijk sterk uitzag, klinkt uit den mond van het
kleine vosje zeker wel grappig. Maar toch - dit verhaal is naar zijn opzet toch wel
wat te veel een herhaling van de aventure met Bruun; en het ware ongetwijfeld
aardiger geweest, als ten opzichte van den kater - van wien vraatzucht immers
geenszins een kenmerkende eigenschap is; wel: dat hij wijs es ende gheleert, een
philozoof! - een ander middel was gebruikt dan bij den beer; of als hier éen van de
verhalen, den wólf1) betreffende, bijvoorbeeld dat van de vischvangst, was gebruikt.
Dan hebben we dus Reinaert in al zijn rabauwigheid leeren kennen. Eerst al, terwijl
hij er zelf niet bij is, door de aanklachten der dieren, bekroond door de schutterige
komst van Cantecleer; - die op een comisch-dramatische wijze het hartroerend pleidooi
van den braven Grimbeert beschaamt. Dan, nadat dus - met evenveel zorg als later
bij Tartuffe - de stemming voor zijn ontvangst bij ons voldoende is voorbereid,
verschijnt hij eindelijk zelf ten tooneele, en brengt én door dit persoonlijk optreden,
én door den meerderen geest die daarbij ontwikkeld wordt, een climax.
En dan wordt ons een andere kant van zijn wezen getoond.
Een modern psychologisch auteur, die zich er speciaal op zou toeleggen zijn held
nauwkeurig in nuancen van betrekkelijke goedheid en betrekkelijke slechtheid te
doen begrijpen - wat de schrijver van Reinaert's ‘vite’ zeer zeker niet zijn hoofdtaak
achtte - zoo'n schrijver zou ons niet beter van de realiteit zijner personnage kunnen
doordringen dan de auteur(s) van dit dierenepos het doen. Namelijk: door nu de sterk
geaccentueerde hoofdtrekken te laten rusten, en over dien sluwen schurkachtigen
held eens even iets aardigs, gemoedelijks, ja liefs te gaan vertellen.
Het aardige, gemoedelijke, lieve van Reinaert wordt ons gegeven in de schildering
van zijn personnage als pater familias. Er is in

1) Van wien Reinaert nog uitdrukkelijk verklaart, dat hij hem geen beter lot toewenscht (vs
1212-1215).
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Reinaert's even aangetikte verteedering over het leuke vossesnuitje van Reinaerdine
en over Rosseel, in zijn hovesche houding tegenover zijn vrouw, iets weldadigs; hij
wordt in zekere mate respectabel; hij blijkt alleen maar een dief ‘in zijn nering’....
En dus, volgens het zeer Hollandsche spreekwoord: als ‘iedereen’. En dus: iemand
met wien iedereen kan meevoelen.
En dan, dat familietafereeltje met het eenigszins angstig afscheid, is overgang; tot
een nog ernstiger moment: Reinaert zal, in het aanzicht van den dood, zijn biecht
spreken.
Deze biecht met haar voorbereiding en haar nasleep, is één van de fijnst-geestige
gedeelten van het heele epos. Reinaert is bang; de kansen staan dan ook bijzonder
slecht, en hij zou de slimme, vooruitziende Reinaert niet zijn, als hij zich niet even
van zijn zonden klaarde; voor alle gebeurlijkheden. Hij is dus van goeden wille....
Maar, wie hem kennen, weten dat dat nu nog zoo héél veel niet beteekent voor de
practijk. En Grimbeert brengt hem dan ook nog eens even onder 't oog: Weet u wel,
dat als u biechten gaat, oom, dat u dan meteen allen diefstal en roof moet afzweren?
Anders helpt het u niets!
‘Dat weetic wel,’ sprac Reinaert,

kortaf. Want hij acht het voor 't oogenblik geschikter, zich niet in den vollen omvang
van wat hij zich zal behooren te ontzeggen, te verdiepen.
En dan komt de biecht. Zeer eerlijk en ernstig; maar met telkens even de, als
onbedoelde, opflikkering van comische momentjes. De verhalen worden niet grappig
gedétailleerd, o neen, maar én door hun inhoud, en door een enkel adjectief1) doen
ze toch telkens een glimlach onder den strakken biecht-ernst oprimpelen. En dan:
een rijm als ‘cater’-mater; welke ‘mater’ een nagalmende vermalling van het statig
openingsformulier beduidt:
Confiteor tibi2), pater mater,
Dat ic den otter ende den cater
ende allen dieren hebbe mesdaen.

Eénmaal komt er zelfs een zeer dubbelzinnige aardigheid.... in de biecht! De ernst
duurde dan ook al zoo lang voor Reinaert! Het geldt een ‘bekentenis’ ten opzichte
van zijn tante, de wolvin:

1) Zooals ‘leede’ (leede buuc) in vs 1520.
2) Om den parodistischen dreun zou ik geneigd zijn liever de lezing zonder ‘tibi’ te behouden.
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Haer dedic (God moet mi vergheven)
dat mi liever ware bleven
te doene, dan het es ghedaen.

Hetgeen kán beteekenen: wat ik liever had moeten nalaten; maar ook - en dat is een
opvatting die veel meer voor de hand ligt -: waarvan ik liever wou, dat ik het nog in
't vooruitzicht had. Een dubdubbelzinnigheid die Grimbeert niet ontgaat: hij dringt,
als biechtvader, aan op het duidelijk noemen van het feit. En dan zegt Reinaert
zoetsappig: Ik kon toch maar niet zoo grof-weg zeggen:
‘Ic hebbe gheslapen bi miere moien!?’

Als ik me zoo uitdrukte, zou jij, die immers familie van me bent, erdoor gehinderd
worden.
We voelen het: Reinaert is al te lang in den plooi gebleven. En zoodra hij den
aflaat beet heeft, komt de reactie. Hij beduidt Grimbeert, dat de kortste weg loopt
langs een schuur, waar pluimvee rondloopt....
Sine ooghen begonden omme te gane,

zooals de auteur het zoo vermakelijk zegt, en, als 't ware automatisch, springt hij op
een jongen vetten haan af. Tot diep-gevoelde ontzetting van den braven Grimbeert:
Onsalich man, wat wildi doen?

Wil je om één hoen weer al de zonden op je laden, waarvan je je zooeven in de biecht
hebt gereinigd? En
Reinaert sprac: ‘In rechter trouwen,
Ic hads vergheten, lieve neve.

We gelooven hem; en we begrijpen, dat waar de natuur zóó sterk is, ze wel vaak
‘boven leere’ moet gaan.
Ze keeren dan terug op hun schreden. Reinaert doet wel; - maar hij ziet óók om!
Hoe dicke sach Reinaert over rugghe
weder daer die hoenre ghinghen.
Hi ne conde hem selven niet bedwinghen,
hi ne moeste siere seden pleghen.
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Hadde men hem thoovet af ghesleghen,
Het ware ten hoenren waert ghevloghen,
Also verre alst hadde ghemoghen.

Dit - en vooral de door mij gecursiveerde - zijn wel zeldzaamgeestige regels, en
werkelijk prachtig caricaturale plastiek. Nu, Reinaert heeft nu inderdaad iets
boven-vosselijks gedaan. Maar als dit Grimbeert nóg niet voldoende is, houdt hij
hem voor den gek, en breekt zijn boetprediken af met vrijwel goddeloozen spot. Een
verzachtende omstandigheid is, dat hij zeer veel behoefte heeft aan een aardigheidje;
want hij zit er danig tusschen; hij is op weg naar zijn rechter en naar de talrijke schare
zijner aanklagers.
Zou hij eigenlijk maar niet het verstandigste gehandeld hebben, als hij dadelijk na
Grimbeert's daging had gedaan, wat we hem pas in vs. 3341-3344 zullen zien doen
- ‘die woestine anevaerden?’ Wel, verstandiger was 't allicht geweest; maar hij kón
nog hopen, dat hij heelhuids van 't hof zou terugkeeren; ‘hets messelijc hoet ghevallen
mach’ heeft Grimbeert niet onjuist opgemerkt. En dan: trahit sua quemque voluptas:
't beduvelen beoefent hij met hartstocht, als een artiest -. Als hij nu, in déze
omstandigheden, nog eens het oor van den koning kon winnen, tot schade en schande
van al die onnoozele schreeuwers-om-wraak?
Hetspel gaat beginnen; auctore Aernout. - Hoewel hij even te voren, in gezelschap
van Grimbeert alleen, zijn angst heeft bekend - ‘hoe seere bevic’ -, zoodra hij in 't
koninklijk kampement is, doet Reinaert ‘alse die onvervaerde’. Hij gaat in fiere en
edele houding ‘die hoochste strate’, en houdt een statige en eerbiedige toespraak tot
den koning; dien hij zegt natuurlijk te wijs te achten, dan dat hij zijn, Reinaert's,
vijanden en belagers zou gelooven! Zoo'n domme lichtgeloovigheid toch ‘betemet
niet der croonen’ zegt hij, met een zuiver zakelijke, onpersoonlijke, vleierij aan den
hoog-staanden vorst. Maar toch, het is Godgeklaagd, zooveel gemeene individuen
als er tegenwoordig1) - de directe en indirecte laudator veteris aevi is van alle tijden
- door oogendienarij ‘die voorderhant hebben ghewonnen’.
Reinaert heeft goed praten, de koning vliegt er nu eens niet in. Hij zegt hem op
sarcastischen toon, dat hij gerust met dat redeneeren kan ophouden. Cantecleer, die
er lamenteerenderwijs tusschen komt, kan ook gerust zijn snavel sluiten: er zal recht
worden gedaan.

1) vs 1784: ‘in onsen daghen.’
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Ja. En de meest heilige aanroepingen - in ietwat verfomfaaid Latijn - helpen Reinaert
niet meer. Evenmin als het vertoon van de meest waschechte rechtschapenheid en
nederigheid:
‘coninc lioen,
wien twivelt des, ghi ne moghet doen
dat ghi ghebiet over mi?
Hoe goet, hoe claer mine sake si,
ghi moghet mi vromen ende scaden.
Wildi mi sieden ofte braden
ofte hanghen ofte blinden,
ic ne mach u niet ontwinden.
Alle diere sijn in u bedwanc....

En zoo gaat het nog vier regels voort.
Aarzelt de koning; schijnt deze dosis vleierij hem toch nog even te bedwelmen?
De dichter laat het ons vermoeden; want de rinc, de ommestaande klagers, komen
in actie om Zijne Majesteit een duw aan den anderen kant te geven. Belijn, de
kapelaan, die zijn vorst van nabij kent, ziet of vreest blijkbaar, dat dit noodig is, en
wekt het gezelschap daartoe op. En Reinaert delft het onderspit.
Tijdelijk. Want - terwijl de koning al eventjes bang is geworden, toen hij zag, dat
heel Reinaert's maagschap als protest tegen 't doodvonnis heenging (een
wankelmoedigheid die echter - men bewondere de wijze waarop de auteur de
dramatische spanning weet gaande te houden - alleen maar op een bespoediging van
't vonnis is uitgeloopen) richt Reinaert nu een nieuwen dubbelen aanval. Hij tast den
koning in een ander zwak punt aan, zijn hebzucht namelijk -; en tegelijkertijd weet
hij daarmee een onwaardeerelicke aanklacht tegen Bruun c.s. te verbinden, waardoor
hij de koningin wijsmaakt, dat haar gemaal omringd is van samenzweerders. En dat
lukt.
Ik zal die tegen-aanklacht, uitgebracht nadat Reinaert nog met prachtig
zelfbedwang, met rustige hoogheid zijn wraakgierige beulen heeft toegesproken, niet
punt voor punt nagaan. Ze is een der hoogste bereikingen der wereldlitteratuur. En
als we al geen nationalistischen trots in ons hart willen toelaten, dan geeft het ons
toch althans een gevoel van vreugde - en van rustig vertrouwen - dat de Nederlandsche
geest dát kon tot stand brengen. Inderdaad, dit 2de deel (vs 1751-3484) heeft toch
wel een psychologische fijnheid, een zoo
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breede en tevens zoo dramatisch bewogen handeling, als het eerste deel, hoe mooi
en aardig en lustig en knaphandig die Fransche compilatie van oude volksverhalen
ook mag aandoen, niet eigen is.
Hier dan, onder het nijpen van den nood, spitst zich Reinaert's geest het scherpst
toe. Hij is en blijft vol waarlijk aristocratisch zelfbedwang; schuwt niet het gezicht
van de galg, integendeel: hij verzoekt, die vast maar klaar te maken. Wel zet hij ‘al
jeghen al’. En dan begint hij zijn meesterlijk verhaal. Het heeft weer den vorm van
een biecht; van de biecht van een stervende, die, armzalig en verlaten, in 't kort heel
zijn zondig leven nagaat. Maar de deemoed blijft niet de heerschende stemming. Al
gauw worden er in het boetvaardig verhaal eenige insinuaties ingevlochten; over
Isingrijn, die zijn misdaad deelde, maar het loon van de misdaad voor zich alleen
hield; en dan, dan duikt, in de biecht, de welgemikte aanval op; - zooals wel vinnige
predikanten in den loop van lange lamenteerende gebeden gelegenheid vinden om
hen die niet van het ware geloof zijn, godvruchtiglijk de huid vol te schelden. In
hoeverre het schelden in zoo'n geval de hoofdbedoeling der heeren is, zal moeilijk
zijn uit te maken; dat de fijn diplomatieke insinuaties bij Reinaert de hoofdbedoeling
van zijn belijdingen zijn, is duidelijk. En - ziehier de prachtigste opzwenking in de
reinaerdije -: hij geeft eenige van sinen liefsten maghen mee prijs aan de schichtige
verdenking van koning en koningin, terwijl hij niet nalaat in een prachtigen kronkel
van huichelarij de onmiskenbare bewijskracht te doen opmerken van een zoodanige
beschuldiging. Ja, hij bedraeght ze noode, die liefste maghe; maar met de eeuwigheid
vlak voor zijn spitsen neus mag hij niets verzwijgen; hij zegt het in
sorghe van der hellen,
daer men seit dat si in quellen,
die hier sterven ende moort
weten, si ne brenghense voort.

Het middel werkt; de koning is hebzuchtig en bang, de koningin is nog banger.
Verklaar u nader! En dan komt het verhaal van de samenzwering; waarbij,
verduidelijkend door het exempel van de ‘pude’, Reinaert zijn zorg ook voor het
algemeen welzijn kenbaar maakt; en in welk verhaal natuurlijk ook een comisch
accentje toch weer even door den ernst heenbreekt, (de meesterlike liste van Reinaert's
vader),
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terwijl de rechtschapen ontsteltenis van Reinaert, als hij van 't snoode plan hoort,
vooral niet zonder ophef wordt vermeld:
Mine herte wart mi openbare
alsoo cout als een ijs.

En de voordracht eindigt zooals ze begon: de venijnige insinuaties worden besloten
met een woord van weemoedige berusting:
Nu meerct hier mijn ongheval:
Heere Isingrijn ende heere Brune die vraet
hebben nu den nausten raet
metten coninc openbare,
ende arem man Reinaert es die blare.

Dan vragen de koning en de koningin:
Waar ligt de schat? En, enkel maar boudeerend, klinkt het antwoord:
Soudic wisen mijn goet
den gonen, die mi hanghen doet?

De - om der waarschijnlijkheid, én om de dramatische spanning noodige - twijfel
ontbreekt den koning niet; maar Reinaert weet dien, Cuwaert's getuigenis inroepend,
te verslaan; en we begrijpen, - zonder dat de auteur het noodig vindt dat
schoolmeesterachtig uit te leggen - dat Reinaert, bedachtzaam, ten opzichte van al
wat nagegaan kon worden, de waarheidsliefde heeft betracht bij zijn verhaal; zoo
geven ook verstandige menschen de controleerbare onderdeelen van hun vermogen
en inkomen nauwkeurig tot op een cent aan den fiscus op!
De schat wordt op de allegorische, in 't oud- Germaansche recht algemeen
gebruikelijke1) wijze aan den koning overgedragen. Het is een plechtig moment;
alleen in Reinaert's binnenste niet geheel.
Het hoogtepunt van het verhaal is nu bereikt. We krijgen nog de afwikkeling; 1e
de weigering van Reinaert om den koning naar Kriekeputte te vergezellen - uitsluitend
uit eerbied, omdat hij in den ban is; een straf die hij zich uitsluitend door zijn goeie
hart op den hals heeft gehaald; 2e de aftocht van Reinaert als pelgrim, met

1) Nog in enkele streken, bijvoorbeeld in ons land in 't Drentsche achterland, bestaande.
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een reistasch en reisschoenen, die de laatste pijnlijke cijns van zijn slachtoffers
vertegenwoordigen, een cijns waarvan de inning door den noodigen spot is verscherpt;
3e de dood van Cuwaert; het vroolijk aanzitten met vrouwe Hermeline en haren
cleenen welpekinen - ‘Nu gawi eten desen goeden vetten hase,’ zegt Reinaert, met
de genoeglijkheid die den goeden huisvader bij een Zondagsmaal past - 4e de
verzending van Cuwaert's kop per Belijn, die met trots zal verklaren, dat hij Reinaert
dezen brief heeft laten schrijven. En 5e de woede van Koning Nobel:
ende begonste werpen uut
een dat vreeselijcste gheluut,
dat nooint van diere ghehoort waert.

En dan: het plan van de algemeene jacht op Reinaert; en de algemeene pais tusschen
al de andere dieren. Dit alles vol geestige, fijne trekjes - men denke aan de gróóte
pelgrimage-plannen van Reinaert: Rome is hem nog niet genoeg; hij wil ook ‘over
see’; aan de toespraak bij zijn heengaan: zoo aandoenlijk was die
‘dats hem somen seere ontfaermede;’

- aan de spreekwoorden die Reinaert bij de hand heeft om zich aan de bezworen
pelgrimage te onttrekken....
***
Het vorenstaande bedoelt niets anders en niets meer te wezen dan hetgeen ik
vooropstelde te zullen geven: een poging om den ‘Reinaert’ nader tot ons publiek te
brengen. Daartoe heb ik vóor alles de geestige psychologie van den held van 't stuk
willen geven, die toelichtend met niets anders dan de woorden zelf van den dichter.
Die dichter is in de eerste plaats een fijn opmerker en een zeldzaam plastisch talent.
Dat laatste blijkt natuurlijk het meest door de wijze waarop hij zijn hoofdfiguur
teekent; en zóó captiveerend was zijn vossebeeld, dat zelfs de naam, de eigennaam
van dezen vos, den bestaanden soortnaam in het Fransch verdrong. Zóó diepen indruk
heeft de vite van den vos in Fransch en Middelnederlandsch gemaakt, dat door alle
eeuwen heen kunstenaars erdoor tot uitbreidingen, vertalingen, illustraties van deze
historie zijn geinspireerd.1) Maar Aernout's groote talenten

1) Zie Muller's Reinaert-uitgave blz. XLVII vgg.
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komen uitteraard niet alleen tot uiting bij de breedvoerige schildering van Reintje.
De andere dieren mogen minder volledig zijn gegeven, - het was een eisch van goede
compozitie, dat de uitvoerigheid waarmee ze werden voorgesteld in juiste verhouding
bleef tot het aandeel dat ze in de avonturen van den held hadden; sommige zijn dan
ook slechts geschetst; maar altijd met een fijn, scherp trekje. Men lette - om iets te
noemen - op de ongemeen droog-geestige afbreking van Grimbeert's - aan 't slot
ietwat ‘dierbaar’ - pleidooi voor zijn oom: dan ziet men daar ‘van berghe te dale’ de meest indrukwekkende ensceneering Cantecleer comen ghevaren,
ende brochte up eere baren
eene doode hinne, ende hiet Coppe,
die Reinaert hadde bi den croppe
hoovet ende hals af ghebeten.
Dit moeste nu die coninc weten.
Cantecleer quam voren gaende,
sine vederen seere slaende,
in weder siden van der bare
ghinc een hane wide mare

Is de statig en rouwmisbaarlijk vooropgaande haan niet prachtig geteekend in de
beide door mij gecursiveerde regels? Ziet men hem niet - door de suggestieve
krachtvan klank en rhythme dezer regels - wijd-fladderig, zóó dat hij bijna erdoor
van de been raakt, voorop wandelen? En dat fladderige en flodderige is niet enkel
uiterlijk, het zit ook in zijn rhetorische en quasi-poëtische, en lange, verhaal; het zit
ook in de wijze waarop hij met een jammerend en weinigzeggend ‘Owi, wat hebbic
al verloren’ tusschenbeide komt als Reinaert terecht-staat1).
Zoo zien we Cantecleer's optreden als het uiterlijk van een innerlijk; een
menschelijk innerlijk wel te verstaan. Daarom is des schrijvers allegorisch
maatschappij-beeld vooral zoo geestig en treffend, omdat hij in de dieren die hij zoo
scherp bekeken heeft, zoo comisch en zoo overtuigend doet gevoelen: personificaties
van menschelijke

1) vs 1804.
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eigenschappen1). Dát is het comische wat we in dieren zien: we zien ze als caricaturen
van onze eigen ondeugden. Zijn de dieren inderdaad zóo, als wij ze zien? Gedeeltelijk
wellicht; maar ons ontbreekt een andere maatstaf dan de in dezen ontoereikende
menschelijke geest, om 't objectief te bepalen. Is een beer log en lui? Allicht! In elk
geval maakt hij dien indruk, en heeft de met logheid in onze menschenwereld
correspondeerende eigenschap van vraatzucht. En daarom is 't weer zoo'n geestig
plastisch trekje, wanneer de dichter Bruun, nadat hij ‘soo langhe’ is gegaan, en
eindelijk voor Maupertuus is gekomen, zittende (‘over sinen staert’) Reinaert ten
hove laat dagen. Een plechtige handeling, die geen ander schepsel zittende zou
verrichten.
Bruun en Isingrijn zijn ook, door hun voorkomen en daden, voorbestemd een
onnoozelen indruk te maken. Hoe vermakelijk is die onbenullige joligheid
weergegeven wanneer ze, op weg om Reinaert's galg te gereeden, van dien tocht een
vroolijken wedstrijd met hindernissen maken. Tibeert blijft noodgedwongen wat
achter; hij heeft den zwaren strik te torsen, die straks, om Reinaert's crop gebonden,
hem moet doen weten, hoeveel ‘sijn achterende magh weghen’.
Hem was die voet een lettel swaer
van der linen die hi drouch
Nochtan was hi rasch ghenouch:
dat dede hem al die goede wille.

Maar geestiger en karakteristieker is de tegenstelling tusschen den om zijn uiterlijk
en gedragingen als de wijze, en filozofische, en fatalistische figuur geteekenden
kater, en de twee onbeduidende vreetzakken - vraat en hongerlap - wanneer, na
Reinaert's pleidooi, bij de drie aspirant-voltrekkers van het vonnis 't bericht van de
cassatie inkomt. ‘Dat kan toch niet wáár zijn?’
Ic wane ghi lieghet, heere raven.’
Mettien woorde began hi2) scaven,
ende Brune volghede mede.
Si ghinghen recken hare lede,
loopende ten coninc waert.

1) Vergelijk de laatste vier-en-veertig verzen van Guido Gezelle's ‘Pachthofschilderinge.’
2) Isingrijn.
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Met schutterige herrie gaan ze erop af; om weldra door den koning, - die met waardige
ambtelijke domheid op iedere hem bijgebrachte zienswijze reageert - te worden
vastgezet. Maar de bedachtzame poes ervaart de emoties wel innerlijk, doch blijft
fatalistisch op het dwarshout van de galg, de ‘micke’, zitten.
Er is maar één dier, dat, hoewel het een vrij groote rol vervult, vaag blijft. Dat is
Grimbeert die das.
Is het toeval, dat dit juist het eenige werkelijk brave, te-goedertrouwsche - en dan
ook met de gemeenste ondankbaarheid beloonde - lid is van de allegorische
dierenmaatschappij?
JAN WALCH
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Buitenlandsche literatuur.
Francis Carco, L'Homme traqué. Paris, Albin Michel.
Dit is het psychologisch verhaal van de wroeging van een moordenaar. De bakkersgast
Lampieur heeft eene concierge vermoord om haar te bestelen en het geld zorgvuldig
verborgen. Zijne gewoonten heeft hij niet veranderd. Hij werkt elken nacht geregeld
in den kelder en 's avonds bezoekt hij eene kroeg, waar allerlei meisjes van het pad
zich de noodige versterking komen toedienen. Lampieur kent ze, want op hare
nachtelijke ronde, door honger gekweld, blijven zij soms eenige oogenblikken toeven
voor het sousterrein en koopen van den bakkersgast een warm broodje. In den
keldermond werpen zij een touwtje waaraan de bakker het brood vastknoopt en halen
het voorzichtig naar boven: dat is zoo de gewoonte.
Maar op een nacht dat Lampieur eenigen tijd afwezig was geweest (om de moord
te plegen) vindt hij een touwtje in den keldermond. Er is dus iemand geweest, een
der meisjes.... Zij heeft geroepen wellicht, zij is weergekeerd misschien, zij heeft in
elk geval zijne afwezigheid bemerkt. Niemand heeft gezien dat hij den kelder heeft
verlaten, niemand.... Alleen een vrouw die hij niet kent, weet dat hij, toen de moord
gebeurde, niet in den kelder was. Wie is zij? In de kroeg waar hij iederen avond die
vrouwen ontmoet, tracht Lampieur te raden wie van haar dit geheim bezit. Waarom
heeft zij nog niet gesproken? En in de nachtelijke stilte van de straat luistert hij thans
met een gevoel van angst naar het geluid der stappen dat hem vroeger zoo
vertrouwelijk was. Hij voelt zich in de macht van de onbekende, en hij, die zich nooit
om de vrouwen bekommerde, weet dat er thans eene over zijn bestaan beschikt.
De vrouw die hij zoekt en vlucht is Leontine, een zwak en nietig meisje. Eene
onweerstaanbare kracht drijft deze beide ellendigen, die gebukt gaan onder den last
van hun geheim, tot elkaar en zij vinden, zij die rust en vergetelheid zoeken, en
misschien ook liefde, niets dan angst, wroeging en haat. Alle gesprekken die zij
voeren draaien rond dit tweevoudige punt: hij wil weten of zij weet; zij, die weet,
wil de bekentenis hooren die zij ducht. Het wordt eene onuitstaanbare kwelling. Hij
brutaliseert haar en zij scheiden. Dan doolt Lampieur rond het huis der misdaad, en
hij zoekt haar weer op, die zijn eenige steun is en zijn foltering en die hem ten slotte
weer gedwee volgt tot het einde, tot wanneer een zware hand op zijn schouder
neerkomt en een stem ook haar beveelt te volgen, die zachtjes snikt....
Men zou kunnen meenen dat het gevoel dat den moordenaar overweldigt niet dat
der wroeging is, maar alleen dat van den angst. Beide gevoelens zijn hier aanwezig,
maar zoozeer vermengd, dat zij haast niet te onderscheiden zijn. Het
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is de wroeging die hem in de armen drijft van Leontine en hem liefde zoeken doet,
waaraan alle hartstocht vreemd is, het is de angst die zijn haat tegen haar opwekt en
alle liefde onmogelijk maakt.
Men moet hier niet denken aan Schuld en Boete. Raskolnikoff, dat is de ontleding
tot in het uiterste van de meest verborgen gevoelens en reflexen; L'Homme traqué,
dat is de synthesis van die gevoelens, eene samenvatting die hoogten en laagten
niveleert tot een middelmatig menschelijk niveau. Zulke kunst kan middelmatig
lijken naast de geweldige originaliteit van een Dostojevski, zooals middelmatig lijkt
de evenwichtige kunst van Racine naast het monumentale werk van Shakespeare.
Laat ik hier geen namen noemen als maatstaf eener literaire waarde: het geldt hier
alleen eene methode.
Wat hier wel het meest merkwaardig is, dat is dat Carco die in L'Homme traqué
de klassieke methode heeft gekozen, zich als het ware instinctmatig aan de discipline
die zij vergt onderwerpt. Carco heeft hier vaarwel gezegd aan de gemakkelijke
originaliteit waartoe hij zich wel eens verleiden liet. Hij die in zijne vorige romans
zulke curieuze figuren typeerde uit de speciale wereld van vagebonden en meidenen
daarmede zulke schilderachtige effecten bereikte, hij die als geen ander de schatten
van het argot te exploiteeren wist, heeft in L'Homme traqué van deze al te
gemakkelijke originaliteit afgezien. Vrijwillig? Ja, voorzoover hij de synthetische
methode heeft gekozen. Maar deze keuze heeft ook aan zijne vrijheid grenzen gesteld.
Daarbij heeft hij echter iets gewonnen wat kostbaarder is en zeldzamer dan eene
bonte originaliteit die spoedig verkleurt: het karakter van algemeene menschelijkheid
dat aan een kunstwerk blijvende waarde geeft.

P.J. Toulet, Les trois Impostures. Emile-Paul frères, Paris 1922.
Een driedubbel bedrog: de vrouwen, de vrienden en de goden. De goden boven dien:
necnon dii. Loochenaar van drie goden, apostaat van drie godsdiensten, is deze
subtiele dichter nergens een ironist, een aangename spotter, zooals b.v. Anatole
France. Hij draagt dit drievoudig ongeloof als een last. Hij is van huis uit een idealist,
die door het leven alle illusies verloor, een gewonde ja, maar die zich niet gewonnen
geeft, en wiens haat tegen den vijand het eenige wapen gebruikt dat hem overblijft:
de scherpe ontleding van elk gevoel, met het inzicht alles te begrijpen en als besluit
eene bitterheid, die niet zonder weemoed is.
Zijn cynisme is dus slechts schijn. Het is niet meer dan een spel van een subtielen,
en, in den nobelen zin des woords, aristocratischen geest. Niets essentieels van zijn
innerlijk wezen wordt daardoor aan banden gelegd. Het is, evenals het zoogenaamde
satanisme van Baudelaire, een masker, een verdedigingsmiddel. Met welke
weergalooze handigheid hij ook dit gevaarlijke wapen hanteere, het zou mij niet
verwonderen dat enkele zijner meest schrijnende wonden door eigen hand waren
toegebracht.
Het nihilisme van Toulet mist die oppervlakkige bekoorlijkheid van A. France,
die een zuiver genot der zinnen is, en heeft eene geestelijke bitterheid die werkt als
een tegengif. Het is geene perversiteit, dit gebrek van zwakken als J.J. Rousseau, of
van hypocrieten als Bernardin de Saint Pierre. Perversiteit is bij uit-
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stek romantisch. Liever zie ik hier eene principieele liefde voor het paradoxe. Ook
mag men uit het feit dat de schrijver van deze wreede maximes ook de dichter is van
zulke teedere verzen als b.v. ‘Toute allégresse a son défaut....’ dat ik hier bij het
bespreken van zijn verzenbundel citeerde, niet tot de dualiteit van Toulet
concludeeren. De prozateur van Les trois Impostures is trouwens even belangrijk als
de dichter van Contrerimes. Hij bezit dezelfde hoedanigheden diezelfde cristallisatie
van gedachte en gevoel, die geconcentreerde subtiliteit en grammaticale acrobatie.
Een voorbeeld: ‘Habile à flatter pour conquérir, mais dans la victoire à l'outrage:
telle fut Médée, et apprends d'une seule à les connaître toutes. Car elles n'ont pas
plus changé depuis Adam leur artifice que d'amertume l'amour et la mer.’ De stijl is
hier als de strakgespannen handschoen om de welgevormde hand: lenig en rimpelloos.
En welke statigheid verleent hij niet aan vluchtige impressies! Toulet kent als geen
de subtiliteit der woordkunst, de symfonie der klanken. Eenige kleine stukjes bewijzen
dat hij, evengoed als de besten, van die impressionnistische notities kon schrijven
die men een tijdlang voor de hoogste literatuur aanzag. Maar ook dit was slechts een
spel voor den kunstenaar die een schooner, dieper geheim kende: het evenwicht van
den humanist.

Colette, La Maison de Claudine. J. Férenczi. Paris.
Alle beminnaars der Fransche letteren zijn bewonderaars van Anatole France.
Men kan het met hem omtrent verscheidene politieke en literaire vraagstukken
niet eens zijn, maar ik geloof niet dat het mogelijk is dat iemand, die maar eenigszins
voor literaire schoonheid gevoelig is, niet de bekoring van zijn lenig en zuiver proza
onderga. Zijn laatste boek met jeugdherinneringen La Vie en fleur bewijst eens te
meer welk meester hij is. Het is dan ook overbodig nog den lof te zingen van die
teedere ironie, dien glimlachenden weemoed van den ouden wijze, die zooveel
menschen en stelsels heeft zien groeien en vallen en die zelf toch nog zoovele illusies,
na al degene die hij heeft verloren, heeft bewaard. Niettegenstaande dit alles verkies
ik toch een ander boek met jeugdherinneringen, dat ongeveer gelijktijdig het licht
zag: La Maison de Claudine van Colette. Dit wil niet zeggen dat de verdiensten van
het boek van France geringer zijn. Ik ben integendeel overtuigd dat in de toekomst
La Vie en fleur meer op een meesterwerk zal lijken dan La Maison de Claudine. Het
boek van France is het werk van een meer bezonken, evenwichtigen geest, dat van
Colette het werk van eene geestige, bruischende fantasie.
De groote gave van Colette is die bewonderenswaardige, haast ongeëvenaarde
fijngevoeligheid in de weergave van het leven. Hoe bleek lijken naast haar proza de
meest kleurige bladzijden der realisten! Er is bij haar geen spoor van methode, noch
literair procédé. Niets dat hapert of wankelt. Haar proza vloeit, als het bloed in een
levend lichaam, zonder eenige moeite, rythmisch en toch niet wild. Het is harmonieus
als een natuurverschijnsel. Men voelt hoe het schrijven haar een zuiver genot is, als
het schilderen was voor Gauguin of van Gogh. Zij heeft het trouwens in een harer
vroegere werken zoo juist gezegd: ‘Ecrire! Verser avec rage toute la sincérité de soi
sur le papier tentateur, si vite, si vite que parfois
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la main lutte et renâcle, surmenée par le dieu impatient qui la guide....’
Zij heeft daarbij nog eene andere verdienste die de meeste schrijfsters ontberen:
zij is meesteres over haar gevoel door het tegenwicht van haar humor.
La maison de Claudine, dat is het ouderlijk huis met zijne bewoners en omgeving,
met al de wonderen waardoor het in de herinnering voortleeft als een aardsch paradijs.
De personen die het bewonen zijn de vader, de oude officier, die nooit uit zijn humeur
te brengen is; de moeder, toonbeeld van bezorgde huisvrouw, met haar diep gevoel
en fijne beschaving; de oudste dochter, die, verborgen in den waterval harer
weelderige haren - ma soeur aux longs cheveux - dag en nacht boeken verslindt; de
twee zonen, waarvan de eene bijzonder belang stelt in het aanleggen van grafzerken
in den tuin; en eindelijk Claudine, het schalksche meisje. Eens te meer treft het in
dit boek met welke schoone intuitie Colette het leven doorvoelt van de eenvoudige
en toch zoo geheimzinnige wezens die het dichtst bij de natuur gebleven zijn: de
kinderen en de dieren. Het natuurleven, dat is eigenlijk haar domein. Hoe ver staat
eene fijne natuurbeschrijver als J. Renard daarvan af, vergeleken bij deze vrouw, die
toch ook blijk gaf - Chéri is daar om het te bewijzen - van een scherpen kijk op de
psychologie van sommige curieuze menschelijke naturen. Maar de gevoelens of
hartstochten die zij ontleedt zijn steeds van eene rechtstreeksche en brutale
natuurlijkheid. Zij is de laatste dochter van den grooten Pan.

Tristan Derème. La Verdure dorée. Emile-Paul frères, Paris.
Naar aanleiding van het boek van J. Pellerin La Romance du Retour, had ik reeds de
gelegenheid den naam te vermelden van Tristan Derème, die men thans als het hoofd
mag aanzien van de pleïade welke zich ‘l'école fantaisite’ laat noemen. Iets wat allen
die tot deze groep behooren gemeen hebben is een toon van weemoedige ironie, die
bij geen hunner zoo typisch overheerschend en aangehouden is als bij Tristan Derème,
die in La Verdure dorée al zijne in vroegere edities verspreide gedichten heeft
verzameld.
Deze verzenbundel heeft eene voorrede die niet geheel overbodig is. Zonder
gewichtige theoriën te verkondigen, wijst de dichter hier op eenige waarheden, die
slechts nieuw zullen schijnen voor hen die de tucht der klassieken hebben verleerd.
Uit onderstaande regelen blijkt zeer duidelijk welke de literaire strekking is van dezen
poëet:
‘Ainsi, la matière donnée, l'art est tout choix et industrie dans l'assemblage des
éléments choisis, habilité dans l'emploi des lumières diverses dont le poète se plait
à éclairer son domaine. De la sorte, loin qu'il se laisse noyer aux sentiments, il les
évalue, les domine, les juge et les canalise.
Le poète, dès lors, en vient à chanter des passions qui sont les siennes, certes, mais
que sa raison, souvent ne peut cependant contempler sans qu'elle sourie, avec
indulgence ou avec dureté.... Mais, dans ses poèmes, la tristesse et l'affliction les
plus douloureuses n'apparaîtront qu'ornées des claires guirlandes de l'ironie qui est,
on l'a dit, une pudeur, et qui est aussi une rébellion et une revanche.’
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Men ziet hoe deze opvattingen afwijken van het Romantisme en dezer laatste
incarnatie het impressionisme. Zooals de figuur van Derème ons uit zijn bundel
verschijnt, is hij een dichter die, zooals allen, alle illusies der jeugd heeft gekend en
verloren, maar die het romantisch gebaar verwerpt als weinig harmonieus:
Pourquoi chausser ici le tragique cothurne
Et blasphémer l'azur d'une bouche nocturne?

Hij weet zich te troosten met de schatten die hem nog overblijven en deze zijn waarlijk
niet gering. Hoor, hoe hij zijn vriend Pellerin toezingt:
Jean Pellerin, Jean Pellerin,
Pour la gloire j'ai pris le train,
Mais chanteur ivre de lumière
Je suis tombé par la portière.
Et me voilà sur le talus,
Là-bas le train ne parait plus.
Et je goute, suave étude,
Les roses de la solitude.

Nergens bitterheid of opstand, noch een ruwe klank. Maar eene bescheidenheid in
de smart die aangrijpender is dan een luid alarm:
Que de fois j'ai souri pour te cacher mes larmes.

Niets is zoo eenvoudig als de gevoelens van den dichter, niets zoo helder als de
beelden waarin hij zich uitspreekt. Noch in de eene, noch in de andere is iets te
bespeuren van wat aan eene sterke originaliteit zou kunnen doen denken of aan een
nieuwen klank, zooals bij een Rimbaud of een Laforgue. Niets dan eenige kleine
vrijheden, die enkel het spel zijn van eene geestige fantasie en geene bijzondere
beteekenis hebben in zijn werk, b.v. aardige klankspelingen als deze:
Pour toi ne faudrait-il chanter comme certains
Les sérénades à Grenade, les oeillades
Et les baignades sans noyade des naïades,
L'échelle au clair de lune et l'amour au printemps?

Hoe komt het dan dat deze eenvoudige poëzie zoozeer ontroert en zoo oorspronkelijk
lijkt, zelfs naast het werk van F. Jammes, met hetwelk zij nochtans in zekeren graad
verwant is? Het is hetzelfde geheim dat het proza van Colette zoo bekoorlijk maakt,
dat onbepaalbaar iets, waardoor eene menschelijke stem de stem eens dichters is.
JAN VAN NIJLEN.
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Het Modernisme in Nederland door Dr. K.H. Roessingh. Haarlem. Erven
Bohn 1922.
In de serie Volksuniversiteitsbibliotheek verscheen als no. 18 dit boekje van den
Leidschen professor in de theologie, Roessingh, dat binnen het uiterst beperkt bestek
van een 250 kleine pagina's een beeld en de ontwikkeling tracht te geven van het
Nederlandsche Modernisme. En de leek in het vak kan zich na de lezing niet
onttrekken aan den indruk, dat deze historie van het Nederlandsche Modernisme
tegelijk eenigszins de historie is van Nederlandsche halfheid, van conservatisme en
oppervlakkigheid. En dat het tegelijk een comische-tragisch historie is. Of is er niet
zekere pijnlijke zotheid in gelegen, dat, toen al die moderne theologen van het midden
der eeuw toegewijd en vlijtig het christendom zoo ongeveer in overeenstemming
hadden gebracht met de heerschende positieve, natuurwetenschappelijke denksfeer,
de gemeente zelve de conclusies nog wat verder trok en unaniem wegliep van een
disch, waarop zoo weinig voedzame spijze overbleef...? Waarom hielden die theologen
toch zoo aandoenlijk trouw vast aan dat christendom, dat zich toen vooral zoo bijster
slecht met het heerschende materialistische denken liet verzoenen? En het antwoord
kan niet anders zijn, dan dat het van huis uit hun nu eenmaal dierbaar was en zij er
niet van konden laten. Maar dat zij ten andere zoo ganschelijk in hun tijd stonden,
dien tijd van het heel erg positieve weten, maakte de taak zoo onmogelijk en het
resultaat zoo halfslachtig en twijfelachtig.
Dat was onvermijdelijk en prof. R. legt er voldoende den nadruk op, dat het moest
zijn. Doch dat zij het werk ondernamen en bij monde van Scholten en anderen vrijwel
tevreden bleken met hun einduitkomst, dat beteekent, naast het conservatisme, de
halfheid en oppervlakkigheid van hun geest, die voor denkende menschen, als zij
zijn wilden, al te zeer geloofden wat zij begeerden. Zoo was het niet meer dan
rechtvaardig, dat de niet denkende menigte hen alleen liet, toen deze den indruk
kreeg, dat in deze kerk nergens meer te gelooven viel, en men het denken toch
eigenlijk op voegzamer plaatsen bedrijven kon. Terwijl het eenig positieve, dat
overbleef, de individueele innerlijke geloofsverzekerdheid, nauwelijks in 't openbaar,
gemeentewijze, beleden hoefde of zelfs kon worden. Aldus bleven de Modernen na
de 70 jaar vrijwel verlaten achter op de plaatsen, waarvan zij maar niet scheiden
konden, al waren ook velen hunner, en allicht de sterkste persoonlijkheden, heen
gegaan tot redelijker, positiever arbeid. Wat later kwamen toen de sociale vragen de
theologische en wijsgeerige verdringen en vergat men, in de overgave aan die nieuwe
eischen, niet ongaarne wat men zelf eigenlijk beteekende, tenzij er hier en daar iemand
opmerkte, dat men aan al deze positieve en zeer aardsche zaken heel goed doen kon,
zonder er
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het christendom bij te pas te brengen. En zoo zal 't dan ook wel zijn. Het Modernisme
ziet er uit als twee nieten in een bodemloos mandje, gelijk Prof. R. het in zijn boekje,
als ‘het credo van vele modernen kort samenvat’. ‘Ik geloof in Gods voorzienige
leiding in alle wisselvalligheden van wereldhistorie en eigen leven, ik vertrouw op
Zijn roepstem ten goede in eigen geweten, ik buig mij in eerbied voor Jezus en zijn
ernstig-blijde evangelie. En veel meer (ik cursiveer F.C.) dan een katholiek of een
Gereformeerde, zal men bereid zijn naast dit eenvoudige levensbezit alle vragen en
moeilijkheden, die nu van zelf rijzen.... te laten rusten als omstreden mysteriëen,
waarover de mensch beter doet te zwijgen.’
Ziedaar dan het geloof van zwakke, vage en sentimenteele zielen. Flauwtjes
gelooven en vooral vermijden te denken.
F.C.

Joh. C.P. Alberts. Feestelijke Ommegang. Bloemlezing uit het Leven van
een 20ste eeuwer. 2 dln. N.V. Luctor et Emergo. Den Haag 1921.
Het is wel een practische gedachte, als men veel schrijft en niet evenredig gelezen
wordt, een ‘Bloemlezing’ van d'eigen geestesflora te doen verschijnen, als n.l. de
diverse uitgevers der aparte werken daartoe mede willen werken. Wat natuurlijk de
vraag is, omdat wie eenmaal een Feestelijken Ommegang voor duur geld heeft
aangeschaft, er niet aan denken zal b.v. ‘Het Rijk Verdriet’ of ‘De Zegeningen van
ons Fatsoen’ of de ‘Synthese des Gemeenen Kwaads’ te koopen, nu hij de edelste
bloesems dier litteraire boomen - volgens 's dichters eigen getuigenis - hier bijeen
vinden kan. En als diezelfde dichter in de toekomst ook nog andere diergelijke boomen
opzet, zal het publiek - zoo staat te vreezen - ook eerst de kat daaruit willen kijken,
vóór het zijn zuurverdiende penningen steekt in een zaak, door den schepper zelven
wellicht spoedig voor niet geheel belangrijk verklaard. Hetgeen dan weer een bezwaar
tegen het zelf bloemlezen uit d'eigen zieletuin is. Men wordt twijfelachtig aangaande
de rest van het gewas.
Maar er is hier ook nog ander verspreid werk bijeengebracht: een procédé, dat
men ‘bundelen’ noemt. Men kan alles bundelen wat men ooit schreef, of men kan
een selectie ofte uitverkiezing houden en alleen herdrukken wat de moeite waard
schijnt. De heer Alberts, naar deze herdrukken te oordeelen, acht veel, zoo niet alles,
wat hij ooit geschreven heeft de moeite waard. Zoo herdrukt hij, onder den titel
‘Indisch Persdelict’, zelfs de ruzie die hij eens, via de Javabode, met den heer Karel
Wijbrands, via het Nieuws van den Dag voor N.I. had. Wie den heer K.W. ook maar
bij name kent, weet al vooruit hoe die heibel er heeft uitgezien, en de niet zeer geestige
dialoogjes en zeer onnoozele tooneelstukjes van J.C. P. Alberts, mitsgaders de
volmaakt schunnige entrefilets van K.W. en dien anderen, blijkbaar soortgelijken,
heer (het soort blijkt talrijk in Indië) van het Bat. Handelsblad, zijn wel zonderlinge
‘bloemen’ in deze litteraire bouquet, bijzonder weinig geschikt om den geur te
versterken. Aldus schijnt ons de heer Alberts een uiterst levendig en energiek man,
met een ‘warm temperament’ gelijk het heet, maar vrijwel gespeend van zelfcritiek.
Zijn verzen zijn van hoogst twij-
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felachtige waarde, zijn journalistieke artikelen niet minder, maar ook niet beter dan
er dagelijks vele geschreven worden en.... onherdrukt blijven, zijn tooneelstukjes,
zelfs als polemiek tegen K.W. beschouwd, niet bijster treffend.... Het beste vindt
men dan nog in de schetsen ‘Vie de Bohème’, waar de schrijver ons niet
onverdienstelijk een bohémien-artiste voorstelt, wonderwel gelijkend op den heer
Johan Casper Paul Huberts uit ‘Een Leven in Vogelvlucht’, die eenmaal de heusch
bestaande stichter der Haagsche Kroniek schijnt geweest. Dewelke heer J.C.P. Huberts
ook verwerkt blijkt in dat stukje, waarvan ze in Indië zoo gechoqueerd waren,
Hypermodern. Hoe zoo'n zwakke dichterling doet en denkt en zelfs somtijds werkt,
hoe hij van het leven, zonder meer, geniet en door de maatschappij genegerd wordt,
dat heeft de heer Alberts, ‘van binnen uit’ goed begrepen en in den eigen toon van
den man neergeschreven. Al kon hij er dan ook geen toonbare dramatiek van maken.
Deze Bohème-figuur moet hem zelven ten slotte zeer verwant zijn, zwak ethisch,
zwak philosofisch, zwak mystisch, zwak artistiek, als hij zich ons toont. Maar zijn
romantisch sentimentalisme en zijn vitaliteit en zijn gevoel van eigenwaarde lijken
geenszins zwak en doen hem soms sprekend op een Multatuli gelijken, wéér een
Multatuli-epigoon bij de velen, die er al rondloopen, zijnde een pierig gewas van
onvolgroeide individualisten.
F.C.

Een Duit voor Kermis door Noordling.
Er staat geen uitgever bij, noch de drukkerij of de plaats van uitgave en dat maakt 't
geschriftje geheimzinnig. Het is ook geheimzinnig, het is een beetje ‘conspiratief’,
en ‘Noordling’, den schrijver, herinneren wij ons tersnede als den auteur van dat raak
beeldende geschriftje ‘Uit het Gevang,’ een tijd geleden verschenen. Dat ‘gevang’
was een Vlaamsch activistisch gevang en de schrijver onmiskenbaar een activist, die
talent en kracht heeft en deze in dienst stelt van zijn ‘stambeweging’. Ook dit boekje
beoogt, en zelfs nog meer direct, propaganda voor Vlaamsche onafhankelijkheid van
Waalsche onderdrukking, al denk ik haast, dat het minder werken zal dan het eerste.
Er wordt hier een ideale koning geteekend, die het voor zijn Vlaamsche volk
daadwerkelijk opneemt en zich op een spontane, wettelooze wijze aan het bouwen
van een eigen Vlaamsche universiteit zet. Een soort van apotheose is het geworden
van onwaarschijnlijk vorstelijk karakterbetoon en een levendig, suggestief verhaal
tevens, dat zich ook wel zoo, zonder meer, laat lezen voor wie voor het
Vlaamsch-eigene uitteraard minder voelen. Men kan er intusschen uit gewaar worden,
hoe fel de gloed daarginds aan het blaken is, die op den duur gewis het lichaam van
staat zal doen splijten en den Vlamen hun nationale zelfstandigheid brengen. Tenzij
de Walen nog bijtijds wijs worden. Maar dat zou wel een wonder zijn.
F.C.

Der Liefde Bloesems door Arthur van Schendel. J.M. Meulenhoff.
Amsterdam 1921.

Groot Nederland. Jaargang 20
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belangrijks beduidt, doch zoo afzonderlijk is het maar zeer ten deele genietbaar. De
‘grondtekst’ der historie, telkens, en tot vervelens toe, herhaald, luidt
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dan, dat de mensch faalt, die tot zijn heil of enkel het genot der zinnen of uitsluitend
het hemelsche zoekt, maar dat een wijze menging gewenscht is om gelukkig te leven.
Ter illustratie dezer stelling zien wij dan Dianora en Landro, hoe hun neigingen
uitsluitend ter eene of ter andere zijde gaan en hoe zij, die bij elkander behoorden,
ongelukkig worden door eenzijdigheid. Dat wil hier zeggen: omdat zij niet te zamen
blijven en aldus de gewenschte synthese verbreken, die juist in de twee-eenheid van
hun levensdrangen wordt verkregen. Want van Dianora gaat al haar liefde naar
Landro, die haar op deze wijze beperkt en voor bandeloosheid behoedt, terwijl Landro
's liefde tot Dianora hem bewaart voor kille geestelijkheid en den kunstenaar in hem
menschelijk-voelend houdt. Doch Landro ziet deze dingen eerst laat in hun recht
verband, nadat hij om bijredenen - Dianora's oogenblikkelijken ontrouw en haar
zinnenonverzadigdheid - jarenlang haar alleen liet, tot beider droefenis en groote
rampspoedigheid. En dan, als zij eindelijk ten volle bewust zijn geworden, is het de
vraag of het niet reeds te laat is, nu de tijd der genietende jeugd voorbij ging en het
kind, die nieuwe grond voor hun vereeniging, hun ontnomen werd....
Zoover ik het begrepen heb, is hier, in 't kort, de gedachte-inhoud van het boek
mee genoemd, die met de helft van zijn omvang al voldoende gedemonstreerd ware.
En men denkt daarbij aan Een zwerver verliefd, dat zoo compact veelzeggend was.
Hier lijkt het alles mateloos uitgedijd en dikwijls manier geworden. De altijd
eenigszins kwijnend slepende verhaaltrant van den auteur, dat zoete en ver-luidende,
dat hem bekorend eigen is en achter de woorden telkens een echo van levensdiepten
schijnt op te roepen, is in dit boek merkbaar overdreven en verstandelijk bedacht.
Het wemelt van diepzinnige poëtische gezegden, die de volle waarde bezitten van
aforismen. ‘Het geluk en de weemoed beiden hadden in hun stemmen een vollen
klank en wanneer het fluisteren verstomde voor den slaap was het of de kussen die
hen te zamen hielden bloesems waren van den eenen grooten kus waarin zij dien dag
hadden gezocht en geleefd.’
Men wordt verzocht dit zinnetje - zoo maar voor de hand weggenomen - eens
rijpelijk te overdenken en naar zijn plastische en gedachtewaarde te onderzoeken.
En soms wordt die intentievolle dichterlijke ingewikkeldheid zoo groot, dat ik er
maar moeilijk een touw des begrips aan vast kan maken. B.v. ‘De liefde die hen eens
vereenigde was gebroken en het baatte niet de vrees en den angst te schuwen om het
lot te dragen gelijk hij moest.’
De lieflijk duistere weemoed, de zoetige gelatenheid van dezen stijl is waarlijk te
veel om 232 bladzijden door te verdragen. Hij verveelt door eentonigheid,
een-kleurigheid. Bovendien gebeurt hier te veel in weinig woorden, die niet eerst
beeldend, maar zinnelijk en geestelijk samenvattend bedoelen te zijn en aldus onzen
geest en verbeelding beide vermoeien, primo door te veel arbeids, vervolgens door
de eindelooze rij van feiten en beschouwingen, hoofd- en bijzaken, zonder perspectief
dooreengemengd. En dat is, meen ik, hier het voornaamste gebrek, dat de auteur
tracht en simpel vertalend en tegelijk beeldend te zijn. Het beeld ontbeert aldus relief,
het verhaal heeft geen voortgang en geen hoogtepunten. In de ‘Zwervers’ is het van
Schendel echter gelukt het een met het ander te verbinden. Maar tweemaal valt zoo'n
geluk een mensch maar zelden te beurt en dit boek werd er een pijnlijk bewijs van.
F.C.
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Gedichten.1)
De loutering.
Zie dit is vreugde: 't versch gebeuren
van zuiv'ring heel den morgen door -:
Mijn oogen zijn als ópen deuren,
Wanneer ik blij den regen hoor.
De dikke droppen petsen stuk
En slaan het bibb'rend bange grint -,
En telkens siddert, met een ruk,
Het open venster in den wind!
Gij allen, die den regen ziet
Waarvan de bladers béverig druipen Voelt ge u haar fijne vreugd bekruipen?
Herkent uw hart zijn klaarte niet?
Gij allen, die den regen ziet
En hoort en hebt haar zang genoten 'k Zing u haar puurheid, fijn gegoten
In tonen van mijn helder lied!
Want alles wat uw ziel behoeft
Is klaarte's vreugde als versche regen Reeds heeft uw mond te lang gezwegen
Omdat gij stil zijt, - en bedroefd.
Zie dit is vreugde: 't versch gebeuren
van zuivring heel den morgen door -:
Mijn oogen zijn als ópen deuren
Wanneer ik blij den regen hoor!

1) Uit den bundel: ‘Het Blanke Huis’ (‘De Zonnebloem’, Apeldoorn)
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Spreng.
Schaduw-krinkels op den bodem
Van een bruine sprengenbeek
Kronklen heen en krimpen samen,
En verdwijnen, waar zij kwamen,
Glijdend, waar een and're week.
Zwenkend vlugge stekelbaarsjes
Schieten met hun schaduw mee Rank, met kringen om hun pooten,
Roeiend soms met korte stooten,
Drijven muggen, twee aan twee En het smalle vlak schuift langzaam
Staag in loome wiegeling.
Uit de punt van dorre hooitjes
Loopen schuin-weg gladde plooitjes,
Brekend bloemenspiegeling.
't Water glijdt, en àlles glariet:
Zonlicht gloeit op gouden zand,
't Nat verzilvert dik de stelen
van het gras en van de vele
Blauwe klokjes aan den kant.
En mijn blikken zwerven door het
Zuiver, vloeiend berg-kristal - Oh, ik kàn het niet meer laten:
'k moet mijn ving'ren fijn doen praten
In den klaren rimpelval.
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En ik steek één rechte vinger,
Aarz'lend éven nog terug - Dàn in 't zachte, koele water,
Dat het neuriet - en dan gaat er
fijne rilling langs mijn rug.

1918.
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Stortbui.
Regen, regen - 't is al laat.
Regen ruischt er om mij henen,
Spettert op de harde steenen
Van de straat.
Regen rolt daar als een wals.
Lauwe droppels voel ik druipen
Langs mijn wangen, en ze kruipen
In mijn hals.
Lange, lichte strepen staan
Vèr, tot elke straatlantaren,
En ik moet er steeds naar staren
Onder 't gaan.
Langs de lampen zijgt een dicht,
Glinsterend gordijn van stralen,
Als een aureool van kralen
Om het licht.
Stroomend water in het rond:
Uit de boomen komt het gudsen,
'k Hoor het in de plassen klutsen
Op den grond.
Regen ruischt met zing-geluid.
'k Wil dit oogenblik genieten
Van de regen, die 'k hoor gieten:
- Stràks is 't uit!

1917.
WIJBRAND HAANSTRA.
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Naar het dal.
Het is gedeeltelijk door de atmospheer en gedeeltelijk door hare floristische
soortelijkheid, dat het geheel der boomen- en plantenbegroeiing van de rotsen in het
Seilbach-dal, waardoor de weg van Manderscheid-Pantenburg voert, meer aan een
metalen schepping doet denken dan struikgewas en bosch het in Holland doen. Even
als die, hier, van de Lieser en de Kyll, is het Seilbach-dal ‘tief eingeschnitten’, en
indien men dit enge dal betreedt, op een dag van mooi weer, is het aanstonds als
kwam men in een, van boven open, grot van bizondere kostbaarheid. Terwijl beneden
de, nu in den zomer zoo smalle, beek vloeit, naast het licht groene grasveld, vlak
langs den toren-hoogen dalwand van begroeide rotsen, tegenover-gesteld aan den
wand, waar langs onze weg is gelegd, is het daar, boven aan de beek, zoo als ook
het gras er naast, vochtig, onder de zich over het watertje spreidende boomtakken,
en glimmen de naast het mos op den rotssteen onbedekt gebleven plekken. Zonnelicht
is door het donker gebladerte gekomen en glanst stil, lichtelijk gulden, op den steen.
Links en rechts langs de hooge muren is alles groen en alles ongerept gebleven in
Augustus alsof deze de Meimaand ware. Hoog daar boven zweven vrij snel, onder
de etherische zoldering van blauw, de witte wolken, en beneden ligt de zonneschijn
over het dalgras en den weg....
Men doet zoo eene wandeling het best.... alléen, en aangenamer is het steeds maar
stil te gaan en te kijken, met het gevoel van betrokken te zijn bij eene gebeurtenis
van toovenarij, dan te herkennen boomen, planten, en de vreemde veldbloemen, die
men ziet.... Er zijn hier heele kleine bloemen langs den weg, die veel meer juist zijn
roode en geele heele kleine sterren, dan paardebloemen en madelieven ster-vormig
zijn.
Die kleinigheden op den aarde-grond, uit den grond gegroeid, en die den vorm
hebben der flonkerstippen, zoo als wij die des nachts zien aan het hemelgewelf,
beduiden iets soortgelijks als dat de steenen van de burchten van voor meer dan
duizend jaar de zelfde zijn en even oud zijn als de steenen der nu laatst gebouwde
huizen en als
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dat de hutten en de banken van rond en onbewerkt boomhout zijn.
Door dit alles beseft men hier te leven in de niet veranderende natuur, en ziet men
aan zijn voet de zelfde vormen, nu gekleurd en aanraakbaar, als waarnaar dáar, in
zilverlicht en goudlicht fonkelend, de dichters en de vrouwen en de vrome ridders
als naar teekenen van iets aanbiddelijks en altijd-durends met hoop en
gemoedsverheffing hebben opgezien.
Vandaag is de Bisschop in het dorp gekomen, - hij komt éens in de vier jaar - om
aan de kinderen het Vormsel toe te dienen. Uit Trier, de over-oude, Romeinsche,
stad. De pastoor en de kerkeraad hebben hem ontvangen. Van den ingang van het
dorp af tot aan de Kerk en 't Klooster, was straat en plein versierd met dennengroen
en groote en kleine vlaggen. In een stoet is de bevolking hem tegemoet gegaan of
stond geschaard langs den weg, dien hij volgen zou. Een vaandeldrager is
voorafgegaan en onder een kostbaar baldakijn, met banen zware witte zijde, rijk
geborduurd met goud- en zilver-stiksel, heeft men hem naar de Kerk gebracht. De
kinderen der scholen, in de Kerk samengekomen, waren hem ook gaan halen en
gingen aan den stoet vooraf. Treffend was de vaart, waarmede zij de Kerk weder
binnen kwamen. Niet langzaam, maar snel gaande. Daar was in: de bewogenheid
der meêgesleeptheid in het aanbrengen van den vertegenwoordiger van het hoogste
geheimzinnige.
Voor men, in-tusschen, het kostbare dal betreedt, is men langs de Niederburg-ruïne
gekomen en heeft de enkele huizen aan den weg, van Nieder-Manderscheid, achter
zich gelaten. Tegenover den ingang van den Niederburg is een zeer oud huis, zoo
als men die overal in Duitschland vindt, oud wit van kleur, vrij hoog, met oud hoog
rieten dak, en waar de stukjes muur gevat zijn tusschen onbeschilderd gebleven, oude
hout-vierkanten. Hier tegenover aan den weg een klein graf-monument of gedenksteen
van een doodelijk ongeval, van 1680. Aan het onderste gedeelte in den steen, een
gekruiste Christus, van de 17e eeuw, volksthümlich en totaal fout gehouwen, maar
mooier dan de zelfde voorstelling, van de 19e eeuw, aan een Kruis in het
boven-gedeelte, met hare fabriekswerk-correctheid in het geheel en haar coquet zich
plooyende lendendoek.
Nu komt men aan een bocht van den weg, - in het nauwe dal -.... hoe zou een
rechte weg ooit zoo veel bekoring kunnen hebben als een weg met bochten! Een
bocht van den weg. Men ziet niet waar men heen gaat. Men ziet de hooge ruige en
dichte, goud doorkleurde
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donker groene dalmuur van de overzijde en het witte huis aan den weg, juist in den
bocht, aan onzen kant. Wij hebben van een hoogte dit huis reeds zoo onuitsprekelijk
bevallig juist aan den zich heen rondenden wegbocht zien staan, wit en alleen, en nu
gaan wij er langs. Met zoo'n huis is het alsof de meest idyllische en romantische
geschiedenisjes er in en er bij zich zouden hebben voltrokken. Is, héel in de hoogte
schuin er tegenover, niet natuurlijk juist een bruin, houten, maar toch eenigszins
klein ‘herrschaftliches’ châlet, waar heen, langs de rotsen, steile rustieke trappen,
van rust-vloertje, tot rust-vloertje, opwaarts zijn geplaatst? Nu, daar hebben wij reeds
een der geschiedenissen. Reeds lang geleden woonde in dat châlet natuurlijk een zoo
al niet rijke dan toch ‘heer’ zijnde opper-houtvesters-zoon, en uit de bovenvensters
van het witte huis beneden keek natuurlijk soms, zich buigend over de geraniums en
fuchsia's en dahlia's van de vensterbank, zóo, dat het roode fluweel en de paarsche
zijde der bloemen haar wangetjes en kleine kin aanráakten, de jonge dochter van een
ambachtsman.... Hoe zwiepte de trap bij den rappen tred van den vroolijken nederdaler
eerst, als de lichte ochtendzon en de zwaardere middagzon bij stippen en streepen
gloeide door het rotsen-groen en het rood en het paarsch der vensterbank-bloemen
zoo veel sterker deed kleuren -, hoe weinig maar hoe scherp kraakte de trap daarna
in de hooge, ontzachlijke stilte van het eenzame nauwe dal bij den sluipenden stap
van hem, wiens oogen als karbonkels stonden in den nacht van het gelaat, terwijl,
van boven de lijn langs de lucht van de in donker gebleven rotsenmuur, waaraan
hoog het châlet ligt, de maan schuin bescheen en in klaar zilverwit licht zette het
witte huis en in de voordeurpost eene zachte stil bevende figuur.... De vensterbloemen
en de trap en de zon en de maan.... En toen later de ouders, en veel toorn en
hardnekkigheid, en zeer veel geween....
Terwijl ik dit schrijf, is het weder veranderd, de zon schijnt niet meer en de regen is
over mijn kostbaar dal gekomen. Ik had u juist willen schrijven over een bruggetje,
waar men al heel gauw aan komt, voorbij het witte huis aan den bocht. Het is eigenlijk
niet een bruggetje, maar een beek-overgang. Een paadje daalt van den grooten weg
af naar het grasveld langs de beek, ligt daar door heen en dan zijn door het smalle
water de gewone ongevormde platte steenen zoo gelegd, dat men droogvoets de
andere zijde bereikt, waar dan het zelfde paadje tegen de andere steile helling op ligt.
Wie weet waar
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dit paadje onze gedachte had heen gebracht.... Het was zoo teeder in mijne gedachte,
met zijn leuning van ontschorst hout in kronkelvorm tot aan de beek, en daar met
een verbroken einde uit stekend....
Maar nu dan is de regen gekomen.... Zacht weer en zonneschijn past eigenlijk bij
dit land en landschap niet. Maar somber regenweer en wind en storm en sterke vorst.
Men heeft nu, vóor den ingang van ons dal, van den weg in de laagte een fraai gezicht
op den grooten, laagst gelegen burcht. In den regennevel staat hij daar op zijn
rotsheuvel. Men ziet hoofdzakelijk éen vorm, als een van boven afgebrokkelde breede
toren opgerezen in de lucht. De overige lagere deelen van den grooten bouwval zijn,
in dit donkere weer, meer ononderscheidbaar geworden van de rotsenmassa. Een
toren, alleen en donker en hoog, in de troebele paarlensluyers der regennevelvlagen
opstaand in den dagnacht. Duistere dennenmassaas op een afstand, op de hooger dan
de toren reikende berghellingen, er om heen. Hij staat daar als iets van trots, van
droefheid. Niet zoo zeer sterk, uitdagend, onaantastbaar, als wel hoog en alléen in
zijn leed. Hoog omdat het naar zijn natuur het hem onmogelijk is zich laag te maken.
Indien men, over het smalle voetpad in de hellingen der de Niederburg-rotsen
om-ringende bergen, aan de andere zijden de burcht beschouwt, overziet men het
geheel der ligging. Bijna loodrecht strekken zich aan alle kanten de rotsvlakken der
berghellingen naar het ronde dal, waar de des winters tot een breeden bruisenden
stroom wordende rivier voort vloeit, en waar midden-in de lange rotsenmuur met de
burcht zich heeft verheven.
De rivier vloeit. Nu, en altijd. Indien men, over de breede steenen borstwering van
de oude brug beneden in het dal, daar waar de burchtbouw tot aan den heirweg,
waartoe de brug behoort, is genaderd, kijkend zich buigt, ziet men de rivier, de smalle,
de doorzichtige, onder de brugboog uit-vloeyen. Altijd en altijd door. Zij vloeit nu
voort juist zoo als zij vloeide voor veertig jaar en voor drie duizend jaar. Zij is nu in
den zomer zeer ondiep. Men ziet de bedding van meest vrij kleinen leisteen. Als de
zon schijnt, lijkt de rivier, daar waar zij door zonder tegenkanting en zonder glooying
te zijn vrij langzaam voortgaat, donkere honig. Maar even verder is er eene strubbeling
van recht-op staande steenen, de rivier vloeit ter zijde, een glooyinkje af, het water
snelt gesplitst hoekjes om en ijlt, weer vereenigd, verder, als een groote, in een harnas
van kleine schubben
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glinsterende, visch, onbewegelijk in den zonneschijn. De baan glinstering blijft daar
onbewegelijk op voortdurend ander water.
Het kostbare dal ben ik intusschen nog niet verder ingegaan. Het slechte weder
houdt aan. Elken morgen heeft het den geheelen nacht geregend. De lucht is licht
zwart, grauw en grijs. Van de dalen uit, ziet men telkens op de hoogten onder
bebladerde takken plekken grijs, die men voor muren van huizen houdt, terwijl het
lucht is, en die men voor lucht houdt terwijl het huizen zijn.
Overal is nu water. Door de hel groene gras-dalen murmelen en klokken de beekjes.
De riviertjes hebben zich verbreed tot bruine stroompjes. Door het dorp ijlen aan
weerskanten van den weg met gretig dalende snelheid de lange watergulpen af. Uit
metalen pijpen van de daken en uit ronde openingen in muren klettert het water neer
of spuwt voorwaarts in de straat. En door de ruimte, door den dag, regenen over de
opgerondde velden de lang durende buyen, in menigten waterlansen, die de wind
schuin afwaarts richt of doet verstuiven tot even durende wolken van waterparel-gruis.
L. VAN DEIJSSEL.
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Hans Bart
Tooneelspel in drie bedrijven door Nine van der Schaaf (Vervolg)
Tweede bedrijf
(Buitenzitje naast de huiskamer van Hans en Annie. 't Is nog licht, maar 't loopt tegen de avond.
Annie is daar met Gerlof. Zij zitten tegenover elkaar op tuinstoeltjes.)

ANNIE.

Een mooie, gloedvolle rede, - zooiets schrijven ze geloof ik altijd in de krant, als er
iemand gesproken heeft, is 't niet?
GERLOF
(glimlachend).

O ja.
(met overmoedige scherts.)

De een spreekt gloedvol en de ander nog gloedvoller en dan komt er nog geen
revolutie.
(ernstig en haastig zichzelf afbrekend)

Nee, dat op zichzelf is niets....
ANNIE.

't Is natuurlijk wel prettig voor Hans dat hij succes gehad heeft.
GERLOF
(ijverig voortgaande).

't Is alleen dat Hans het contact met een arbeiderspubliek heeft teruggevonden. Voor
hem zelf heeft dat beteekenis.
ANNIE
(afgetrokken).

O ja.
GERLOF.

Hij is zoo geneigd zich af te sluiten in deze afzondering. Maar nu zal hij dat niet
meer doen.
ANNIE
(verschrikt).

Groot Nederland. Jaargang 20

Hoe bedoelt u?
GERLOF.

Hij is eigenlijk een strijdbare natuur. Hij kan zich niet uitleven in afzondering. Net
zoo min als de wereld zich kan uitleven zonder een groote omkeer.
(Strijdvaardig)

Ziet u, - ik verwacht zooveel van hem!
(Annie is blijkbaar ontdaan en zwijgt. Hij wacht en slaat haar in spanning gade. Vraagt
na kleine pauze ernstig)

Is het u onaangenaam dat ik zoo over Hans spreek?
(Als zij daarna nog niet antwoordt staat hij vastbesloten op, vanzins haar alleen te laten.)
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ANNIE
(zacht en met moeite).

U dwingt me om erg ver terug te gaan in m'n herinnering.
GERLOF
(ernstig en dringend).

Doe dat dan!
(gaat afwachtend weer zitten.)

ANNIE.

Maar waarvoor dient dat? Ik hou erg veel van Hans, maar ik leef liever zoo een beetje
voort in het tegenwoordige.
GERLOF
(snel).

Hans moet iets anders hebben dan dat tegenwoordige!
(Annie zwijgt weer, getroffen. Hij vervolgt schuldbewust en vriendelijk)

Zal ik u nu misschien toch maar liever van mijn gezelschap verlossen? Ik kom dan
straks nog wel even terug als Hans thuis is, maar ik zal 't deze keer niet lang maken,
dat beloof ik u.
ANNIE
(koeltjes maar wat meer levendig).

Wat wou u dan nu doen? Hier ronddwalen?
GERLOF.

Ik zou juffrouw Mertens nog even kunnen opzoeken.
ANNIE
(schertsend).

Ada Mertens? U bent toch niet een soort veroveraar?
GERLOF
(kleurend en onwillig).

Ik ben alleen een propagandist. Juffrouw Mertens vroeg me inlichtingen over lectuur
en nu moet ik haar even daarop antwoorden.
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ANNIE.

Socialistische lectuur?
(spottend)

Daar had ze dan al lang Hans wel naar kunnen vragen.
GERLOF
(wat ongeduldig).

Dat had ze ook.
(vriendelijker.)

Maar ik heb alle reden haar van dienst te zijn om haar vriendelijkheid voor Aagje
Harmsen.
ANNIE
(belangstellend).

Hebt u nog iets van juffrouw Harmsen gehoord sedert ze wegging?
GERLOF.

Alleen dat ze morgen terugkomt.
ANNIE
(nieuwsgierig).

Wat zou haar bewogen hebben? Ze was pas hier.
GERLOF
(ernstig).

Ik denk dat ze nog iets in haar leven wou afdoen vóór het te laat is.
ANNIE
(peinzend).

Ik zou geloof ik niet veel van haar begrijpen. Ze lijkt me zoo vreemd en opgewonden.
GERLOF
(met zwakke glimlach).

't Was hier jarenlang een idylle en wij hebben de stoornis gebracht.
ANNIE
(ziet hem eerst wat verstijfd aan. Antwoordt langzaam).
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Ik voelde me rustiger en gelukkiger vóór deze dagen, dat is waar. Ik weet niet precies
hoe 't komt, maar 't is zoo.
GERLOF.

Rustiger, ja.
(heel heftig.)

Maar rust en geluk moet u niet verwarren!
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ANNIE
(verschrikt doch schertsend).

Dat klinkt me in de ooren als - als een schot! Ja, net zoo schrik ik als ik hier stil naar
de boomen en de lucht zit te kijken en er gaat dan ineens een geweer af.
GERLOF.

Arme vogels!
ANNIE
(peinzend).

Ja, arme vogels!
(op zakelijke toon)

Ik hou nu eenmaal heelemaal niet van geweld.
GERLOF.

O, eerlijk gezegd, - ik wel.
ANNIE
(een beetje geamuseerd).

U zoudt willen vechten hè?
(ernstig overtuigd)

Hans is toch anders. Hans is meer iemand om te bouwen dan om te vechten en neer
te halen.
GERLOF
(enthousiast).

U bent bezig u te herinneren! Nog een beetje tijd en dan weet u weer precies....
ANNIE
(haast uitdagend).

Natuurlijk weet ik alles van Hans precies, - als 't er op aankomt!
GERLOF.

Hans denkt eerder aan bouwen dan aan vechten, dat is waar. Hij wil uit zijn aard zoo
graag sparen en heelhoûen. Maar 't zal niet kunnen!
ANNIE
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(kinderlijk klagend).

En wat dan? Dan gaat de boel stuk.
GERLOF.

Dan zal hij moeten bouwen op een puinhoop.
ANNIE
(nadenkend, bang).

't Leven is niet vroolijk, hoor, als er zulke profeten komen als u.
(Ada komt op.)

ADA.

Dag Annie. - Meneer Oosten! - U bent hier liever dan in Huidekom, zie ik.
GERLOF.

Ziet u dat?
ADA
(verlegen-vrijmoedig).

Nou, omdat ik u zoo dikwijls hier in de buurt zie.
(nonchalant)

Wij leegloopers van 't sanatorium letten op alles wat er hier omgaat.
ANNIE
(tot Ada).

Meneer Oosten zou juist naar je toe gaan.
(Ada kleurt verheugd.)

GERLOF
(haastig en verlegen).

U hebt mij een heeleboel dingen gevraagd, ik heb uw brief hier....
(zoekt wat onhandig.)

ADA
(ook verlegen en wat opgewonden).

O, - het heeft anders geen haast....

Groot Nederland. Jaargang 20

GERLOF
(met de brief nu in de hand, verlegen vriendelijk naar Annie).

Ik heb mevrouw Bart pas moe gepraat en de kwesties die u aanroert zijn nogal
zwaar....
ADA
(alsvoren).

O ja? - Heel vriendelijk dat u me daarvoor wou opzoeken. - Loopt u dan aanstonds
even met me op?
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GERLOF
(beleefd).

Goed.
(toch bezwaard)

Ik wil u graag van dienst zijn als ik kan, maar....
ADA
(met vuur).

Dat kunt u zeker!
(zich dan verbergend, snel en levendig tot Annie).

Heb je Paultje nog gezien vandaag? Hij vertelt overal rond dat hij verhuizen gaat, 't
arme schaap. Hij speelt hier vlak in de buurt, ik had hem haast meegenomen hier
naar toe.
ANNIE
(koeltjes).

Waarom een arm schaap.?
ADA.

Och, ik weet 't niet, 't lijkt me zielig, hij was hier zoo gewend met ons allemaal.
ANNIE
(alsvoren).

Hij zal wel bij goeie menschen terecht komen. Daar zal dokter Bijgaard zeker wel
voor zorgen!
(Er rolt ineens een bal voor hun voeten. Ada raapt hem op.)

ADA.

Kijk hier! Da's om aandacht te trekken.
(tot Gerlof)

Hij durft niet hier komen omdat u er bent, - een vreemde meneer!
(de bal teruggooiend en roepend)

Daar, Paultje, vang em!
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(tot Annie)

Hij houdt zich schuil achter je vlierboom. Zal 'k hem halen?
ANNIE
(onrustig).

Och nee, doe dat niet. Dan huilt ie misschien als ie weer weg moet, net als vroeger
soms.
ADA.

En dan hield j'em maar hier!
ANNIE.

't Was ook zoo'n stakkerdje toen.
(tot Gerlof)

Een zwak kind en z'n moeder lag altijd ziek in 't sanatorium. Een vader had hij niet
meer.
GERLOF
(meewarrig en oplettend).

Och!
(De bal wordt opnieuw in hun midden gegooid. Ada vangt hem en gooit weer terug.)

ADA
(roepend).

Daar!
(tot de anderen)

Hij komt een beetje dichter bij.
ANNIE
(onrustig).

Wat is hij nog laat buiten.
(De bal komt weer en Ada gooit hem nu forscher terug.)

ADA
(roept).

Daar vliegt ie! Zoeken maar!
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(tot de anderen)

Kijk em hollen!
(overmoedig)

'k Neem hem aanstonds zoo, - rrt! - in m'n armen en vlieg met hem 't bosch door!
(snel en ernstig tot Annie)

En als ik een huis had zooals jij, dan hield ik hem meteen.
ANNIE
(spottend).

Wel ja! Je bent tot alles in staat op 't oogenblik.
ADA
(weer overmoedig).

Die bal lijkt me een teeken! Als jij nou es....
ANNIE
(haar haastig en verstrooid afbrekend).

Wat ik? Moet ik met hem door 't bosch hollen? Ik dank je. - Vroeger toen hij kleiner
was!
ADA.

Toen ik hier kwam sjouwde je nog wel met hem!
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ANNIE.

Nu, wat zou dat?
ADA
(losweg).

Ben je niet een beetje - ontrouw?
ANNIE
(ontstemd, doch met nerveuze lach en luid).

Wel, lieve hemel! Jij mij ontrouw verwijten? Voor een jaar, toen je hier pas kwam,
liep je overal Karel....
ADA
(haar bruusk afbrekend).

Och, hou op!
(snel vervolgend)

Maar in ernst, ik heb zoo'n idee, als jij Paultje nu opnam en je hield hem doodleuk
hier, dan kraaide der geen haan naar.
(quasi-gewichtig tot Gerlof die haar lachend verwonderd heeft aangehoord.)

U bent toch wel genegen mee te doen in 't complot?
GERLOF
(wat beduusd doch lachend).

Moet ik meedoen aan kinderroof?
ADA
(nonchalant).

Nou, waarom niet?
ANNIE
(nerveus).

't Is een prachtig idee, hoor!
ADA
(ijverig).
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Ja, als Hans en jij hem willen hebben? 't Zou wat leuk wezen. Dan hielden wij hem
in de buurt en jij kreeg alle dagen de Bijgaardjes op visite, waar je toch zoo dol op
bent.
ANNIE
(koel).

De Bijgaardjes komen ook wel voor mij alleen.
(Ada vangt opnieuw de bal.)

ADA
(de bal in haar hand heffend, speelsch en enthousiast).

Maar dit ìs een teeken.
(meer op gewone toon)

Een soort sollicitatie!
ANNIE
(geprikkeld).

Och, hou op! - zeg ik nu, net als jij.
(Ze laat zich dan, ondanks zichzelf, opwinden door Ada's gedachte en valt ineens uit, met
ernstig verzet.)

Er bestaat ook nog zooiets als vader- en moederplichten, is 't niet?
ADA
(tot Gerlof).

Ziet u nu wel dat het ernst is en niet maar een grap?
(ijverig tot Annie)

Is dat nu een bezwaar voor jullie, die vaderen moederplichten?
ANNIE
(heel ernstig nu en erg nerveus).

Je moet je hart kunnen geven! Je moet niet in je hart denken: 't is een vreemd kind!
ADA
(is wat ontsteld eerst. Dan de bal opgooiend met speelsche moedwil).

Hier, vreemd kind, nou wordt er over je lot beslist! Hokie - pokie - een, twee, drie de wereld in!
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(gooit de bal heel forsch weg en roept.)

Loopen, jongen, loopen!
(quasi hardvochtig)

En ga dan maar gauw naar huis, hoor, we kunnen je hier niet gebruiken!
(tot de anderen)

De Bijgaardjes hoorde ik straks bij de zandhoop over hem praten.
(de kinderen nadoend, klagelijk)

- ‘Paultje gaat weg, Paultje gaat weg!’ - Tranen met tuiten! En even later, broer:
(weer nadoend, nog huilerig)

‘Als Paultje weg is, dan woon ik in dit
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mooie stasion.’
(verklarend)

Dat stasion, dat was een magnifiek maaksel van Paultje, naast de zandhoop. - En
toen zusje:
(nadoend, reeds wat getroost)

‘Ja, hè, als Paultje weg is.’ En 't slot was:
(nadoend, zachtjes verheugd)

‘Laat Paultje dan maar gauw weggaan!’
(Annie heeft met een flauw lachje geluisterd, Gerlof lacht ook, doch ziet oplettend van de
eene naar de andere. Na het verhaal is er even stilte. Ada let dan op Annie. Zegt verschrikt
en zacht).

Huil je?
ANNIE
(kalm en langzaam, alsof ze een onweerstaanbaar noodlot aanvoelt).

Zie je, ik ben net als die kleine zus Bijgaard. Ik huil wel een beetje, maar ik zeg toch
als het er op aankomt: laat Paultje maar weggaan!
ADA.

Maar gaùw weggaan.
(levendig)

Kijk hem dichtbij sluipen!
(coquet tot Gerlof)

Een ontzag dat hij voor u heeft om niet hier te durven komen! Ik zal hem nu gaan
vangen en thuisbrengen. - Als u mij nog even te woord wilt staan, - ik breng hem tot
de deur van 't sanatorium en kom dan terug.
(Zij snelt weg. Gerlof kijkt ernstig naar Annie.)

ANNIE
(met een poging tot schertsen, maar in haar stem trilt émotie).

Zoo, nu zijn Hans en ik weer kinderloos.
GERLOF
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(ziet haar ernstig en vertroebeld aan. Zij wendt haar blik af. Hij kijkt dan naar buiten, zegt spoedig
beleefd).

Daar komt ander gezelschap voor u. Nu ga ik juffrouw Mertens maar even tegemoet
loopen.
(staat op en verdwijnt haastig.

Karel Wolf komt daarna van de andere kant op.)

KAREL.

Dag Annie. Verjaag ik iemand?
ANNIE.

't Zal je best gezien hebben.
KAREL.

Nee, ik heb altijd de gewoonte om op een kritiek oogenblik m'n oogen dicht te knijpen.
ANNIE
(verstrooid).

Zoo, da's een wonderlijke gewoonte.
KAREL
(gaat zitten met gebaar van zich thuis en behaaglijk voelen).

'k Vind 't buitengewoon prettig een ziel te vinden die me verstaat.
ANNIE
(er wat in komend en spottend).

Ben ik die ziel soms?
KAREL.

Ja, je verstaat me, daar ben ik zeker van.
(Annie kijkt zeer twijfelachtig.)

Jij niet? - Maar je weet niet hoe je der uitzag daarnet - na dàt
(hij wijst de kant op waar Gerlof verdwenen is.)

bezoek.
ANNIE
(lakoniek).

O ja, 'k weet 't wel. Sterk melankoliek, hè? 't Ben ik ook.
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KAREL.

't Dacht ik wel. 'n Natuurlijk gevolg. Hij is om zoo te zeggen de incarnatie van de
revolutie. Loopt alles omver.
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ANNIE.

Heb j'em al vaak ontmoet in deze korte tijd?
KAREL.

Nee. Maar gehoord heb ik méér dan genoeg over hem.
ANNIE
(spottend).

Door Ada?
KAREL.

't Is een gekanker geworden tusschen haar en mij.
ANNIE.

Heeft ze 't zoo dikwijls over hem?
KAREL.

Nou, niet dat zij er uit zichzelf over begint. - Da's juist het gekste, ik begin altijd zelf
over hem en 't eind is altijd ruzie.
ANNIE.

Jullie kibbelden hiervoor ook nogal eens. Laat ik je daaraan herinneren.
KAREL.

Och ja. Bijvoorbeeld over het feit of we verloofd waren of niet. Maar dat was toch
iets anders, daarmee bleef het feit een feit.
ANNIE
(met wat élan).

Hoor eens, ik neem 't in dit geval op voor Ada. Ze mag toch wel sympathie hebben
voor die jongen?
(spottend)

Ze ziet nou eenmaal een held in hem, een revolutieheld.
(zachter)

We mogen toch wel een beetje dwepen, is 't niet?
KAREL
(wanhopig).

Maar ik ben er mee geruineerd! Begrijp dat dan toch!
(zuchtend)
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Als ik maar wat meer adem had gehad!
ANNIE.

Wat zeg je, Karel?
KAREL.

Ja. Ben ik minder dan zoo'n revolutionair? 'k Heb geen makkelijk en plezierig leven
gehad en ik noem me toch een tevreden staatsburger. Dat is geen kleinigheid. Dat is
meer waard dan een paar revolutionaire frases zou ik zeggen.
ANNIE
(ernstig overtuigd).

Natuurlijk.
KAREL.

't Komt er maar op aan of je adem hebt om je principes te verdedigen. Laatst op die
middag toen hij daar bij ons z'n intree deed en z'n speech hield, - ik hoorde der alleen
de staart van, - toen viel ik inwendig in mekaar als een zoutzak. Da's een verderfelijk
teeken.
ANNIE
(komisch-meewarig).

Ja, dat moet een naar gevoel geweest zijn!
KAREL
(gewichtig).

Je hebt voor je principes een soort ondergrondsche sympathie noodig, anders schiet
je op een kritiek moment beslist adem te kort. En die ondergrondsche sympathie, die is tegenwoordig aan de kant van de opstandige menschen!
ANNIE
(quasi-verschrikt).

Karel, je lijkt wel bijgeloovig!
KAREL.

Och, dat zijn we allemaal op z'n tijd.
ANNIE
(met gevoel).

Ja, en we zijn ook allemaal op z'n tijd verdrietig.
(wat schertsend)

En ook wel een klein beetje ontevreden, hè?
KAREL
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(stug).

Nee. Als ik 't goed heb dan ben ik dankbaar en
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heb ik 't een beetje minder goed dan ben ik ook nog dankbaar en heb ik 't beroerd,
erg beroerd, dan denk ik: aan alle lijën komt een end.
(zachtjes)

Daar kan je per slot ook altijd nog zelf voor zorgen.
ANNIE
(barst eerst in een proestlach uit. Zich dan bedwingend en meewarig).

Nee, Karel ik zal je niet uitlachen!
KAREL
(triest).

O, 't hindert niet. Ik ben nu eenmaal niet beter waard naar 't schijnt.
ANNIE
(zacht en met hartelijke belangstelling).

Zeg, je moest eens met dokter Bijgaard gaan praten.
KAREL
(wat spottend).

Over m'n zielstoestand?
ANNIE.

Ja. Ik heb toch zoo'n vertrouwen in hem.
KAREL.

Ja, maar vertrouwen....
ANNIE.

Nee, zonder maren. Dokter Bijgaard is iemand....
KAREL
(haar onderbrekend).

O, een respectabel mensch, buiten twijfel.
ANNIE.

Hij is een rijk mensch en daarom kan hij een heeleboel gelukkige menschen maken.
(na zijn verwonderde blik, scherp)

Heb je nu misschien op mij ook tegen? Omdat ik net zoo goed kan dwepen als Ada?
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KAREL
(verlegen).

Welnee.... Ik zeg zelf, dokter Bijgaard is een fijne respectabele kerel....
ANNIE
(opgewonden).

Ik noem dat: een rijk man die geluk om zich heen verspreidt. Klinkt je dat wonderlijk?
KAREL.

Och, 't beeld is niet wonderlijk....
ANNIE.

Maar jij voelt je nu weer - als een zoutzak?
KAREL
(zich ernstig opwerkend).

Nee. Ik tracht je te volgen. Maar je moet in die hoogheid van hem heel sterk gelooven,
anders is 't mis.
ANNIE
(trotsch).

Het zit in hem en het gaat van hem uit.
KAREL
(melankoliek).

Ja - jawel! Heelemaal binnen in m'n hart ben ik misschien zelf een beetje aangetast
door die rooie ziekte van Hans en anderen. Zoo'n onafhankelijk aristokraat die zich
bij alle minzaamheid zoo voelt als dokter Bijgaard, daar moet ik niet zoo héél veel
van hebben, daar heb ik als arme drommel ten slot nog te veel gevoel van eigenwaarde
voor!
ANNIE
(heftig, bijna koortsig).

En een mensch als hij, die zich meer voelt omdat hij meer is, dat is nu juist mijn
ideaal geworden.
KAREL.

Zoo'n geboren hoogheid?
ANNIE.

Ja, juist dat.
(gejaagd)
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Voor Hans z'n idealen ben ik bang.
KAREL.

Nu ja, die gistingen....
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ANNIE
(alsvoren).

Voor hemzelf! Soms denk ik ineens als ik Hans aanzie....
(Ze schrikt en houdt in.)

KAREL.

Nu, wat?
ANNIE.

Och, dat het niets is dan een soort ziekte, een soort krankzinnigheid, dat socialistische
gedroom van hem.
(zacht, beklemd)

Ik wil het wel vasthouden, maar er is iets in me dat er om lacht, - er koudweg om
lacht - en er niets van gelooft.
(huiverend)

En dat zoo te voelen, - dat is zoo vreeselijk, - ik, Hans z'n vrouw!
KAREL
(getroffen, antwoordt neerslachtig).

Geloof maar, - met de menschen die aan niets meedoen zooals ik ziet het er altijd
veel gekker uit dan met zulke menschen als Hans.
ANNIE
(lacht nerveus, zegt dan droomerig).

Dokter Bijgaard zal jou moeten genezen, 't socialisme niet.
KAREL
(schertsend).

O, komen we weer terug op de groote man?
ANNIE
(met trots).

Zeker! Hij kan jullie allemaal gelukkig maken!
KAREL
(ineens heftig protesteerend).
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O, maar, - dat wordt me te machtig! - Wij, een twintig menschen bij elkaar en dan
nog ziek! - Heere God, daar moet je een vrouw voor zijn om dat ook maar een
oogenblik te gelooven!
ANNIE.

Iemand bewonderen, dat maakt gelukkig....
(Ada komt ineens weer uit het bosch te voorschijn en loopt vlug op het zitje toe.)

ADA.

Karel hier? Dat dacht ik wel. En is Hans er nog niet?
ANNIE.

Nee, nog niet.
ADA.

Jammer. 'k Wou hem feliciteeren.
(tot Annie)

Ben je niet erg in je schik? Die rede van hem moet zoo mooi geweest zijn. Dat hoor
ik nu pas!..
ANNIE
(heel kalm).

Maar ik ken Hans deze week toch niet voor 't eerst? 't Is voor mij niet zoo'n nieuwtje
als voor jou.
ADA.

Zoo, - maar een nieuwtje is het toch wel. Hij sprak immers nooit?
ANNIE
(onwillekeurig).

Vroeger een keer!
ADA.

O! Die keer waar je nooit over praten wou.
ANNIE
(koel en nadrukkelijk).

Juist. Die keer!
ADA
(opgewonden).

Maar nu kan 't je niet meer schelen, hè?
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ANNIE
(alsvoren).

Nee. Je mag 't er nu gerust over hebben als je wilt.
ADA.

Je voelt ook de nieuwe tijd in je!
ANNIE
(strak en luid).

Misschien doe ik dat! Ieder op zijn manier!
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KAREL.

Ik alleen niet. Als ik iets nieuws inga, dan is 't de eeuwigheid.
ADA
(staat in energieke houding bij een stoel en geeft daar een duw tegen. Onderwijl tot Karel).

Hou jij je nou toch stil!
(tot Annie.)

'k Weet er alles van. Hans was wat heldhaftig toen!
ANNIE
(koel en kalm).

Maar ik heb dat bijgewoond. Dat vroegere. Méégemaakt!
ADA.

Meegevoeld!
ANNIE
(zacht beamend).

Méégevoeld.
KAREL
(tot Ada).

Daar komt je leeraar!
ADA
(zakelijk-vlug).

O.
(uitdagend)

Zeker, ik heb een heele conferentie met hem.
(wegsnellend)

Ik groet jullie!
(Karel ziet haar donker na.)

ANNIE
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(kijkt gespannen naar Karel, wacht tot hij zich naar haar toewendt. Zegt zacht en angstig-bewogen).

Karel, ik ben bang!
KAREL
(zijn zorg ineens op zij zettend en met volle belangstelling).

Bang? Waarvoor dan?
ANNIE
(zacht en met diep gevoel).

Hans is zoo goed en zoo trouw!
KAREL.

Waarom maakt je dat bang, Annie?
ANNIE
(alsvoren).

Ik voel een stroom waar ik niet in mee kan.
(met angstige nadruk)

Zei jij ook niet: der was zooiets ondergrondsch? - Ondergrondsch!
KAREL
(opstaande en troostend).

Och, ik zei maar wat, ik weet 't zelf niet meer. Je kan niet tegen dat fantazeeren. 't Is
ook zoo'n onzin. Maar ik zie dat Hans thuiskomt.
ANNIE
(uitziende en gemaakt rustig).

Ja, eindelijk. Dan is 't nu goed, Karel.
KAREL
(heengaande en berouwvol).

Tot ziens, Annie!
(Zij knikt treurig en droomerig.
Even later komt Hans.)

ANNIE
(op haar gewone vriendelijke toon).
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Dag Hans, ben je daar eindelijk?
HANS.

Ja 't is wat laat geworden.
(Een bewogen ernst is in zijn trekken, hij gaat zitten tegenover Annie en zoekt een belangrijk
gesprek in te leiden. Zegt rustig)

Zoo, wij met ons beiden nu. Wij hebben elkaar nog haast niet gesproken sedert ik
thuis ben, hè Annie?
ANNIE.

Nee, da's zeker. 't Wordt tijd dat je tot rust komt, na zoo'n ongewone week.
HANS.

O, ik ben niet moe. Ik geloof, ik heb hier al deze jaren krachten verzameld, wel
zooveel dat ik nu onvermoeibaar ben.
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ANNIE.

Dat is heerlijk.
HANS.

Heerlijk, ja. Maar de tijd is nu gekomen voor me om al m'n krachten te gebruiken.
ANNIE
(droomerig-rustig).

Ja, Hans. Je bent al bezig, hé? Dat dunkt me zoo.
(Hans antwoordt niet, maar kijkt 't bosch in. Annie gaat wat levendiger voort.)

Zeg, die vriend van je is alweer hier. Loopt op 't oogenblik met Ada in 't bosch.
HANS.

Zoo? Ja, hij woont hier dicht genoeg in de buurt.
ANNIE.

Hij komt nog terug voor jou straks.
HANS
(steeds peinzend uitziende, maar schertsend).

Ben je bang dat hij te vaak zal komen?
ANNIE.

Och nee, hoor!
(verontrust)

Waarom kijk je zoo? Zie je iemand komen?
HANS
(nog schertsend maar met onderdrukte heftigheid).

Ik zie mezelf, geloof ik!
(Annie ziet hem verschrikt aan. Hij staat bruusk op en verwijdert zich een paar schreden
naar de boschkant. Vervolgt dan snel).

Nee, schrik maar niet, 't is niets griezelig. 't Is alleen dat ik mezelf in de weg sta.
Ik kan niet meer zoo goedsmoeds naar die boomen zitten kijken.
ANNIE
(voorzichtig).

Maar - wat wil je dan?
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HANS
(met groot verlangen).

Ja, zullen we 't daar nu eens over hebben, Annie?
ANNIE
(ongeloovig).

Weet je dan nu ineens zoo precies wat je wilt, Hans?
HANS.

Dat we hier erg lang gewoond hebben, dat weet ik.
ANNIE
(ijverig).

Erg lang? O nee. Zeven jaar is niet bijzonder lang. Moet je maar eens vragen aan
anderen.
HANS
(lachend).

Aan wie? Aan menschen die hier hun heele leven wonen, zeker?
ANNIE
(ernstig).

Ja. Dat moet je niet minachten
(kinderlijkenijverig)

Menschen hoeven toch geen trekvogels te zijn? Ik geloof dat dat heelemaal niet zoo
bedoeld is in de schepping!
HANS.

Jij bent door de schepping bedoeld voor dit leven. Maar ik niet. En daarom wordt ik
opgejaagd.
ANNIE
(afgetrokken).

Dat gevoel gaat wel weer over.
HANS
(ernstig en vastbesloten nu).

Nee, Annie. Dat gevoel gaat niet weer over!
(Annie kijkt hem strak en ontsteld aan en zwijgt. Hij negeert die
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blik en gaat voort, op zooveel mogelijk luchtige toon.)

Zou 't erg moeilijk zijn om hier nog eens vandaan te trekken? Voor jou?
ANNIE
(Ze is bleek en haar handen beven. Spreekt toonloos).

Hier vandaan gaan? En wat dan?
HANS
(zacht en kalmeerend).

O, je hoeft niet zóó te schrikken. We zullen hier niet zoomaar wegloopen.
(wat heftiger)

Maar dacht je dan dat ik nooit ten eeuwigen dage weer kans zou hebben op een
werkkring ergens anders?
ANNIE
(alsvoren).

Waar dan? Waar wil je naar toe gaan?
HANS.

Naar een of ander centrum waar meer voor me te doen is dan hier!
ANNIE
(staat op en valt heftig uit).

Nooit sprak je er over! En nu ineens, - omdat je een beetje bent toegejuicht!
HANS
(schuldbewust).

Ja, 't lijkt erg plotseling. 't Is 't niet. Ik was lang besluiteloos.
(Annie staat van hem afgewend naar buiten te staren, wendt zich daarna kalm tot hem).

ANNIE
(zacht overredend).

Kunnen we ooit ergens wonen zooals hier, Hans?
HANS
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(somber).

Ik zie 't nu in. We hebben hier te lang gewoond.
ANNIE
(alsvoren).

Ja, veranderen na zoo'n tijd is haast niet mogelijk.
HANS
(ineens diep ontsteld).

Maar Annie! - Dat lijkt wel een verbijstering! Zijn we dan ouwe stumpers dat we
niet meer aan verandering kunnen denken?
ANNIE
(steeds kalm).

Jijzelf bent verbijsterd, Hans. Om ineens weg te willen.
HANS
(bitter en bijna ruw).

Misschien wel. 't Is me of ik hier jaren lang heb gevangen gezeten met dokter Bijgaard
als gevangenbewaarder.
ANNIE
(wat stroef).

Aan zulke gekke gedachten moet je niet toegeven.
HANS
(uitvallend).

En ook niet toegeven aan verlangens naar wat meer leven, wat meer werk, meer
resultaat....?
ANNIE.

Eerzucht is zoo gevaarlijk....
HANS
(heftig).

Dit stille voortleven dat we hier al deze jaren gedaan hebben, dat is gevaarlijk. Dat
heeft me laf gemaakt, - daarom was 't de laatste jaren zoo stil tusschen ons en daarom
wist je niets van mijn plannen,
(zachter)
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ANNIE
(heeft diep-bewogen geluisterd. Zacht en angstig).

Ik was ook bang, Hans.
HANS
(zacht).

Jij wist het dus ook wel? Dat het hiertoe komen moest?
(luider en meer aandringend)

't Komt dus eigenlijk niet plotseling voor je?
ANNIE
(klagend).

Ik wist het, ik voelde het. Ik weet niet hoe lang al. Maar waarom toch? Waarom
zouden we bepaald weg moeten?
HANS
(met kalme nadruk).

Ik kan hier niet blijven, Annie!
ANNIE
(droef berustend).

Je weet wel, als het zoo moet, dan zal ik met je meegaan!
HANS.

Niet zoo, niet zoo!
(Annie zwijgt. Hij gaat voort in spanning)

Zwijg nu niet, Annie, zeg nu liever alles wat je denkt, wat je hindert.
ANNIE
(klagend).

Dat wat je hier vandaan drijft maakt me bang!
HANS
(smartelijk).

En toch is dat wat me nu drijft 't zelfde dat me bezielde, jaren geleden!
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(na kleine pauze)

Is 't verleden dood voor je?
ANNIE
(pijnlijk terugwijkend).

Ik kan niet meer in 't verleden leven.
HANS
(langzaam sprekend).

Waarom is alles tusschen ons veranderd?
(Hij ziet haar aan voor een antwoord, maar zij ontwijkt zijn blik.)

ANNIE.

Och Hans, vraag niet zoo, 't is alles zoo pijnlijk. - Je weet toch wel, ik verlangde
dikwijls naar iets, - naar kinderen.
HANS
(ontroerd).

Ja dat.... Ja, kinderen! - En je had alleen maar mij!
ANNIE
(met loome stem).

En ik had m'n huisje. En ik had vrienden.
HANS
(naar 't sanatorium wijzend).

Die daar! - En zelfs kinderen die aan je gehecht zijn.
(zich onderbrekend)

Heb je nog weer een uitstap met ze gemaakt, nu ik weg was?
ANNIE
(onverschillig).

O, ja.
HANS
(bewogen).

Maar niet jou kinderen. Niet onze kinderen.
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(Zij schokt en ziet hem ineens fel aan. Hij zwijgt, ademloos terugwijkend. Valt daarna uit.)

Wat beduidt die blik van je? Wat wou je zeggen?
ANNIE
(bewogen).

Die kinderen van dokter Bijgaard zijn me heel lief, al zijn ze niet van mij.
HANS
(snijdend en smartelijk).

Liever wil je zeggen, - liever, - omdat ze niet van mij zijn!
ANNIE
(uitbarstend).

Jij zou zulke kinderen immers nooit hebben, Hans!
HANS
(zwijgt even, zegt dan bedwongen en schamper).

Omdat ik
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- van een ander soort ben dan die menschen daar?
(heel heftig)

Zie je dan in mij niets anders meer dan dat - dat wat je van mij zou overhouden als
ik hier nu dood voor je neerlag?
(Annie tracht met smeekend, afwerend gebaar zijn heftigheid te doen bedaren. Hij vervolgt
ruw en bitter.)

Mijn fantazie is te grof voor je!
ANNIE
(bedroefd).

Ik hou immers zoo veel van je, maar daarom kan ik de dingen niet anders zien dan
ze zijn.
(Hij zoekt zich een stoel en gaat zitten, in verbijstering zijn hoofd ondersteunend. Zij komt
dicht bij hem en vervolgt weemoedig).

Wij zijn allebei immers van 't zelfde soort, wij hooren bij elkaar en daarom....
HANS
(heftig afwerend).

Nee, ga zoo niet door!
ANNIE
(zacht verwijtend).

Maar dikwijls was ik wijzer dan jij, Hans, dikwijls heb ik je beschouwd als een groot
kind en dat liet je je welgevallen!
HANS
(steunend).

'k Wist niet dat het zóó was. 'k Wist niet dat 't verleden dood was.
ANNIE
(weenend).

O nee, Hans, zeg dat niet zoo, ik kan 't niet hooren. Ik hou van je, ik hou werkelijk
van je!
HANS
(zich wat oprichtend, kalmer en haar beschouwend).
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Zoo stond je ook eenmaal vroeger, toen ik je 't verslag deed van die avond, die van
dat steenengegooi. Toen weerde je me ook af: 't was te hard voor je, je kon 't niet
hooren. En toch was dat niet eens vreeselijk, dat dacht je maar! Dit wat nu gebeurt
is veel erger, veel harder.
(Annie komt diep bewogen naast hem, legt haar hand op zijn schouder en ziet hem aan. Hij
gaat voort.)

Ja, nu is er weer iets liefs in je oogen en ik weet wat het is.
(bruusk opstaande en terugwijkend)

Je hebt medelijden met me en ik weet wel waarom. Hij is ziek, denk je, - hij is altijd
ziek geweest!
ANNIE
(opnieuw weenend).

Spaar mij, spaar jezelf, Hans....
HANS
(haar heftig onderbrekend).

Is dat je gedachte? Of niet?
ANNIE.

Ik kan dat niet anders denken. Omdat je zóó vreemd bent, zóó vreemd. Ik ben bang
geworden voor je stilzwijgen en ook bang voor je geestdrift.
(Hij lacht luid en bitter. Zij vervolgt huiverend).

Dit lachen van je is immers....
HANS
(alsvoren).

O nee. Niks vreemd. - Maar wat doet het er toe?
(luider en snijdender)

Zal ik doodkalm zijn en niet meer lachen, - en nooit meer schreeuwen zooals nu?
(Zij staart ontzet naar hem. Hij vervolgt, somber berustend)

- Ik ben ziek in je oogen, door en door ziek, - en daar is nu niets meer aan te doen.
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ANNIE
(huiverend).

O, dat is zoo vreeselijk.... Menschen moeten je groot vinden of ziek, - op den duur
is er geen middenweg!
HANS
(zacht en beslist).

Dat is niet vreeselijk. - Dat wat hier nu is, ja dat....
(luid en bevend).

Want het is nu uit tusschen ons! Ik zal weggaan, Annie, vanavond nog.
ANNIE.

Nee, jij niet, Hans. Je moet hier blijven en mij laten gaan.
(snel en koortsig)

Ik ga raad vragen, ik moet raad vragen daar!
(wijst naar buiten, doelend op dokter Bijgaard's huis.)

HANS
(dof).

't Geeft niets, Annie.
ANNIE
(wanhopig).

O Hans, hou me niet tegen!
(smeekend hem naderend)

Ik moet daarheen, het kan niet anders.
HANS
(alsvoren).

't Is goed.
ANNIE
(met groote aandrang).
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Zal je me laten gaan zonder bitterheid?
HANS
(zacht en schamper).

Zonder bitterheid daarheen? Denk je dat een zieke in staat is tot zoo groote
zelfbeheersching?
(heftiger)

En ook een gezonde niet!
ANNIE
(innig klagend).

O, dan kan ik niet weggaan.
(zich bedenkend)

Wil je nog even naar me luisteren?
HANS.

O ja.
ANNIE
(met strakke blik, langzaam, als in een droom).

Ik ging daar
(wijzend)

deze twee avonden dat je weg was om deze tijd naar toe, omdat de kinderen dan naar
bed gaan. Ze hebben niemand liever dan mij om ze naar bed te brengen, - 't was een
gejuich als ik kwam en ik doe 't zoo graag. En nu wachten ze op me.
HANS.

Ook nu ik weer thuis ben?
ANNIE.

Ja, dat denk ik toch. En daarom wou ik maar gaan, - misschien niet om raad te vragen
zooals ik eerst dacht, maar alleen om de kinderen te zien. En dan terugkomen bij jou
en dan....
(breekt weenend af).

HANS.

En dan?
ANNIE.

Kan 't dan niet zijn zooals andere avonden?
HANS.
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Nee.
ANNIE
(klagend).

Dit is toch ons huis. Waar zal ik anders wonen?
HANS.

Ik zal weggaan.
ANNIE.

O nee.
(heftig)

Begrijp je dan niet dat ik daar
(wijzend)

kan wonen? Heelemaal bij de kinderen? Maar ik moet van de kinderen weer
terugkomen bij jou.
HANS.

Waarom moet dat zoo?
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ANNIE.

Zal jij hier blijven als ik aanstonds wegga?
HANS.

Vanavond? O ja.
(Annie wil heengaan en loopt langzaam en besluiteloos eenige schreden. Keert dan om en ziet
Hans aan.)

ANNIE
(met droevig lachje en op naieve toon).

Nu kijk jij mij met medelijden na, Hans! Je denkt: ze heeft haar huis achter zich
afgebroken en nu gaat ze spelen met de kinderen!
HANS.

Doe 't niet! Blijf hier vanavond!
(Annie staat strak en besluiteloos. Hij vervolgt op matte toon.)

We zijn misschien beide ziek. En wie weet zijn we morgen niet beter!
ANNIE
(langzaam terugkomend en steeds 't bosch inziende).

Ik had Paultje toch moeten nemen.
HANS.

Maar je kunt Paultje nòg nemen!
ANNIE.

O nee, nu niet meer.
(huivert even. Zegt dan ineens, nerveus levendig.)

Daar loopt iemand! Ik weet wie 't is. Karel.
(roepend)

Karel!
(Karel komt op. Ziet een beetje verwonderd naar hun houding.)

KAREL.

Ik dacht dat jullie me riepen!
ANNIE.

Dat deden we ook.
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(Zij schikt de stoelen. Zij en Karel gaan zitten. Hans staat wat afgewend.)

KAREL
(ontstemd).

't Is feest bij de Bijgaards. Hooren jullie niks?
ANNIE.

Welnee, niets.
KAREL.

Dan zit het nog in mijn ooren. - Hans, hoor jij niks?
HANS
(verstrooid).

Absoluut niets.
ANNIE
(scherp luisterend en levendig).

Ik wel, ik hoor 't ineens! Muziek van de piano en ook stemmen. Heel flauwtjes, maar
ik hoor 't toch. Wat is 't voor een feest?
KAREL.

Mevrouw Bijgaard is jarig. Ze hebben zich verwaardigd om ons allemaal op de thee
te vragen.
ANNIE.

O ja, die verjaardag! - Dat ik daar niet aan gedacht heb.
KAREL.

Ja, dat zijn van die psychologische merkwaardigheden.
ANNIE.

Hoe zoo? Wat is daar dan voor merkwaardigs aan?
KAREL.

Zoo, denk je dat er ooit wezenlijk eenvoudige dingen gebeuren? Welnee, alles is
gecompliceerd en alles heeft een andere oorzaak dan je zelf denkt.
ANNIE.

Dat vergeten van mij dus ook?
KAREL.

't Zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je gedachten te sterk geconcentreerd zijn op de
overige familieleden.
ANNIE.

Ja, de verjaardagen van de kinderen zou ik niet vergeten hebben.

Groot Nederland. Jaargang 20

402

KAREL.

En van de dokter ook niet.
ANNIE
(mechanisch).

Nee, van de dokter ook niet.
(ijverig en hartelijk tot Hans)

Hans, kom hier een beetje bij ons zitten!
(Het gerucht van juichende stemmen klinkt duidelijk even door. Hans komt na kleine pauze
bij hen zitten.)

HANS.

Dat was 't slot-effect zeker. Nu is 't uit tenminste.
KAREL.

Ze tingelen om de beurt op de piano en de kinderen springen door 't huis. Je kan
merken dat er bij ons op 't oogenblik geen erge zieke is. Ik alleen....
ANNIE
(quasi medelijdend).

Ja, met jou is 't erg.
KAREL.

En daarom ben ik maar weggeloopen.
ANNIE.

Onzin. Je wou es weten waar Ada blijft.
KAREL
(zwartgallig).

De conferentie in 't bosch is nog niet uit.
ANNIE
(afgetrokken).

De kinderen Bijgaard zijn vanavond dus laat op, hè?
KAREL
(beschouwt Hans en Annie even opmerkzaam. Tot Annie)

Wou je soms nog naar ze toe?
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ANNIE.

Ja, - misschien. Al pas ik niet voor een feest.
(Er klinkt opnieuw gerucht van juichkreten. Karel staat resoluut op.)

KAREL.
(tot Hans)

Dat was daareven nog niet het sloteffect! Ik ga de stilte in!
ANNIE
(zenuwachtig).

Karel, - wat een aanstellerij!
KAREL
(heftig).

Denk je, - hou je me voor zoo onnoozel?
(luid en met nadruk)

Ik zie bliksems goed dat ik hier niet welkom ben op 't oogenblik, - en dat ik hier niks
goeds kan doen ook!
(heftig afwerend)

Ik wil geeneens menschelijke geluiden meer hooren! Ajuus!
(Hij gaat bruusk weg. Annie is onrustig opgestaan alsof ze hem terug wou roepen, laat hem
dan ongestoord verdwijnen en wendt zich langzaam weer tot Hans.)

ANNIE
(kinderlijk bang en zacht).

Je zult dat nooit kunnen vergeten, hè? Dat ik dat gezegd heb! - Van die kinderen....
HANS
(koel en trotsch).

Pijnig je daar zelf nu maar niet meer mee. Ik zou natuurlijk andere kinderen gehad
hebben. Maar toch ook met een ziel! En misschien sterke, gelukkige kinderen. Want
zoo leefden ze in mijn voorstelling.
ANNIE
(huiverend en de handen aan 't hoofd houdend).

O, dat is zoo ellendig. Ik zou mijn ooren willen sluiten als je zooiets zegt!
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Waarom wil je 't niet hooren?
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ANNIE
(beklemd en zacht).

Ik hou veel van je, maar ik haat zulke fantazieën.
HANS
(met berustende helderheid).

Omdat je mijzelf haat. Je weet 't niet, maar dat moet zoo zijn.
ANNIE
(als uit de verte en met de armen om haar hoofd alsof ze een slag moet afweren).

Soms, als ik alleen was, soms een heele tijd lang, leefde ik weer in 't verleden en dan
hield ik weer innig veel van alles. Dan hoorde ik je weer duidelijk alles zeggen, met
dat groote vertrouwen dat in je is, - dan kon ik dat weer voor me doen leven, dat wat
in je stem is, in je oogen,
(droomerig en verteederd)

in niemand zoo als in jou, dat weet ik wel....
HANS
(met koel protest).

In héél velen juist.
ANNIE
(hem snel onderbrekend).

Ja, je toekomstverwachtingen, - dat geloof dat alles zoo goed zal worden als er geen
verschil meer is tusschen meerderen en minderen....
HANS
(somber).

Alles zal niet goed worden. Maar de trots van de menschen die nu heerschen moet
worden neergeslagen!
ANNIE
(huiverend).

Wat klinkt dat hard en koud....
HANS.
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Ja, hard en koud - en vast!
(schamper)

Liefde is heel wat anders. Liefde is zoo week en veranderlijk.
ANNIE.

Zeg jij dat, Hans?
HANS
(met bittere lach).

Ja, dat zeg ik! Ik wil je nu niet meer plagen met mijn fantazieën, ik zeg je nu alleen
wat tastbaar en voelbaar is, - voor jou, voor mij, voor allemaal.
ANNIE
(bedroefd en hoofdschuddend).

Ik weet niet, ik versta je niet meer. Maar ik moet je nu alles zeggen.
(weer als in een droom).

Toen je weg was deze week dacht ik ineens: als hij nu eens in zoo'n stad gelukkig
was zonder mij? Dan zou ik hier naar de Bijgaards gaan als juffrouw bij de kinderen.
Ik geloof wel dat ze mij zouden nemen. Ik was erg bedroefd en ik kon toch niet laten
zoo te denken.
HANS
(zacht).

Zou je gelukkig zijn als dat allemaal zoo gebeurde?
ANNIE
(met een schok tot zichzelf komend).

Ik zal nooit en nergens meer gelukkig zijn!
HANS
(troostend doch onzeker).

Misschien toch! Als je de moed hebt hier uit deze streek weg te gaan.
ANNIE
(hem star aanziende).

Hier weggaan? Wéét je wat dat is voor me?
(verward en met kinderlijk gebaar)

Ik zit vast hier aan alles, - aan al de boomen, geloof ik, - de heele omgeving....
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(kort en dwingend).

Nee, dat is het niet en je weet het.
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't Is niet de ongeving.
(luid en met nadruk)

En 't zijn ook niet de kinderen, 't is....
(Annie belet hem met dringend gebaar verder te spreken. Hij vervolgt dan kalmer).

Goed, ik zal 't niet noemen.
ANNIE
(onzeker en klagend).

Bij de kinderen had ik rust gevonden. Nu wordt alles zoo donker om me. Ik kan je
in je idealen immers toch niet begrijpen? Ik ben veel te dom.
HANS.

Jij begrijpt met je hart, - zoo heb je 't altijd gedaan.
(met haastig besef)

Maar nu niet meer, zeg je!
(Hij wacht even, beschouwt haar dan plotseling)

Annie, wat kijk je vreemd!
(opschrikkend)

Je kijkt gelukkig nu!
ANNIE
(heftig).

Gelukkig! Alles is nog nooit zoo vreeselijk geweest als nu!
HANS.

Ik zag het. Een oogenblik.
ANNIE
(weenend).

Ja, omdat ik een oogenblik aan héél iets anders moest denken. Vanuit deze ellende.
HANS
(kalm en droevig).

Ik begrijp het. Ik zie het heel duidelijk.
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ANNIE
(rustiger).

Ik wil ook dat niet meer verzwijgen voor je. Als ik met de kinderen soms dokter
Bijgaard tegenkom, dan kijkt hij of hij 't wel erg prettig vindt, ons zoo samen te zien.
Ook als ik met hem over de kinderen praat kijkt hij zoo.
HANS
(diep-getroffen).

Dat is je geluk geworden....
ANNIE.

Er komt dan iets warms in zijn oogen en wat ik dan gewoon doe of zeg, dat heeft
wel wat waarde voor hem. Hij weet 't misschien niet eens en 't is ook zoo onbeduidend,
hij zegt altijd: dit moet de laatste keer zijn, we moeten weer een juffrouw zien te
krijgen. Maar hij zei ook, kort geleden: je bent beter bij de kinderen dan hun eigen
moeder. - 't Is voor mij 't eenige in 't leven dat geen droom is.
HANS.

Ja, als dat je geluk geworden is?
(somber hoofdschuddend)

't Kan niet. Je kùnt daar niet mee tevreden zijn.
ANNIE
(hem fanatiek aanziende).

Hans, ik mòet immers!
HANS
(hevig bewogen).

Ja, - als je je nu niet opricht om te worden wat je vroeger was....! Weet je dat dan
niet meer? Hoe je gevoeld hebt, toen 't je indertijd duidelijk werd, dat hij je niet als
zijn gelijke beschouwde!
ANNIE
(koel en stellig).

Ik ben zijn gelijke niet!
HANS
(somber).

Als je je nu niet maakt tot zijn gelijke, - nee, dan ben je 't ook niet en dan - ben je
ook mijn gelijke niet meer!
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ANNIE
(zacht en onbewogen).

Zal ik nu maar naar de kinderen gaan, Hans?
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HANS
(zwijgt eerst alsof hij haar niet hoort. Dan, even opschrikkend).

Niet vanavond, Annie, je huis is hier! Wat ik zeg is misschien vreeselijk onzinnig
en onrechtvaardig. Neem geen besluit op dit oogenblik!
ANNIE
(mechanisch en halsstarrig).

't Is daar
(wijzend)

immers feest en daar deug ik niet voor. Maar ik wil toch de kinderen even zien. Ik
moet dat doen vanavond.
HANS
(zacht).

Ga dan, Annie!
(Annie talmt nog even in groote tweestrijd.)

ANNIE
(gesmoord uitroepend, half teeder, half verwijtend).

En als ik weg ben, - jij bent immers toch sterk - en je hebt wel een of andere schim
die je troost....!
(Zij snelt het bosch in en hij staart haar ontzet na. Even later hoort hij gerucht van naderende
menschen en gaat zijn huis in.)

(Gerlof en Ada komen op.)

GERLOF.

Zoo, hier is niemand meer.
ADA.

Hé, ik dacht net iets te zien.
GERLOF.

Wat voor iets?
ADA
(nonchalant).
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Nou, iemand die 't bosch inging.
GERLOF.

Ze zijn misschien nog even gaan wandelen.
ADA.

Laten we dan hier maar wat wachten.
GERLOF
(zet zich op de grond neer).

Ik zal in elk geval maar hier wachten. U kunt dan doen wat u goedvindt.
ADA.

Dat is niet beleefd, meneer Oosten.
GERLOF.

Ik wil zeggen, u moet doen naar de reglementen van uw dokter.
ADA.

O, ik ben zoo gezond als 't maar kan, ik stoor mij aan geen reglementen meer.
(Zij gaat op een der stoelen zitten en vervolgt na kleine pauze).

U schijnt te vergeten dat u mijzelf mee hebt gevraagd hierheen.
GERLOF
(lakoniek).

Ja, want mevrouw Bart ziet mij geloof ik liever gaan dan komen. Nu heb ik u
meegenomen als een soort verzachting.
ADA
(wat snibbig).

Ah zoo! Moet ik voor bliksemafleider dienst doen.
GERLOF.

Ik ben in zoo'n erg goeie stemming hier naar toe gekomen, ik was blij dat ik nou es
kennis kon maken met Hans. Maar nu heb ik mij alvast z'n vrouw tegen gemaakt en
ik ben hard bezig u tegen te krijgen. Dat komt, ik ben altijd maar vervuld van één
ding. En daar houden de menschen niet van, da's de manier om ze tegen te krijgen.
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ADA
(innig).

U hebt mij immers niet tegen!
GERLOF
(verlegen schertsend).

Nog niet misschien, maar dat zal gauw genoeg komen. - Als u merkt dat u buiten de
lichtkring staat?
(kleurend).

Ja, ik ben lomp omdat ik eerlijk wil zijn, ik kan er niets aan doen.
ADA
(met eenige coquetterie).

O, ik ken iemand die erg vervuld is van me en dat maakt mij juist tegen.
(Gerlof lacht.)

Alleen wil ik niet als een minderwaardig schepsel behandeld worden.
GERLOF
(met wat vuur).

Zoo behandel ik iemand uit principe nooit.
ADA.

't Is erg vriendelijk van u dat u mijn vragen zoo grondig hebt beantwoord.
(snel voortgaande)

Ik weet wel, ik heb die gunst alleen te danken aan het feit dat Aagje Harmsen....
GERLOF
(haar onderbrekend).

Ernstige vragen zooals u mij gedaan hebt, beantwoordt ik altijd grondig als ik in de
gelegenheid ben. - 't Is waar, ik waardeer het bijzonder dat u zoo vriendelijk bent
geweest voor Aagje Harmsen.
ADA.

Ja, - zal ik ook eerlijk zijn? Ik ben in 't algemeen niet zoo lief voor menschen die ik
niet ken. Misschien ook niet voor menschen, die ik wel ken. Maar ik was het voor
Aagje Harmsen, omdat zij een vriendin van ù is.
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GERLOF.

Och kom. Dat verbeeldt u u maar.
ADA.

Ze was er zoo dankbaar voor en toen schaamde ik me.
GERLOF
(verlegen).

Nu ja, het komt er per slot ook niet zoo heel veel op aan.
(Ada kijkt hem even aan en lacht dan.)

ADA.

U weet zelf niet meer wat u zeggen moet tegen zoo'n malloot als ik
(breekt af en kijkt naar het huis.)

Vreemd dat ze 't huis zoo open hebben gelaten.
(staat onrustig op en gluurt even om de hoek van de open deur in de kamer.)

GERLOF
(onverschillig).

Ze hebben alles vergeten voor 't mooie weer.
ADA
(zich weer tot hem wendend, op eenige afstand van hem en kleurend om haar eigen vrijmoedigheid,
doch snel en heftig.)

Hoor eens, ik vind het juist prettig iemand te kennen die heelemaal vervuld is van
iets - iets groots. Zooals u daarnet van uzelf zei.
GERLOF
(verlegen en verstrooid).

Ik zei niet iets groots. Maar 't is zoo.
ADA
(moedig voortgaande).

Ja. Zulke menschen als ik moeten er ook zijn. Ik zal wel niet zooveel begrijpen als
de knappe menschen van uw soort, maar toen u bij ons zoo vurig sprak was ik ineens
gewonnen voor uw overtuigingen.
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GERLOF
(afwerend).

Ja, maar, zulke snelle bekeeringen....
ADA
(heftig).

Waarom zouden die niet goed zijn? Bent u er dan tegen dat de dingen een beetje snel
gaan?
(Zij laat dan plotseling het onderwerp varen, zegt op gewone toon en haastig.)

Maar laten we liever het bosch nog eens inloopen, inplaats van hier zoo te blijven.
(vervolgt geheimzinnig)

Het is eigenlijk wel een beetje vreemd dat hier niemand is.
GERLOF.

Gaan ze dan nooit 's avonds nog even wandelen?
ADA.

Nou, in elk geval zijn ze niet samen gaan wandelen. Ik zag iemand die kant
(wijzend)

opgaan, toen we hier naar toe kwamen. Dat was Annie. Hans was er niet bij....
GERLOF
(verbaasd oprijzend).

Weet u dat nu ineens zoo precies?
ADA
(kortaf).

Ja, ik zag 't duidelijk. En ze liep ook zoo vreemd, gejaagd, zoo zonder op of om te
kijken.
(weer geheimzinnig en zich wat opwindend.)

Ik vind 't allemaal erg vreemd!
GERLOF
(nu ook verontrust).
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Alle overtuigingen komen bij u erg plotseling!
ADA.

'k Kan 't niet helpen. Maar ik voelde dadelijk toen we hier aankwamen dat er iets
niet in de haak was.
GERLOF.

En u zat hier met mij te discussieeren....
ADA
(heftig).

Misschien begrijpt u later nog eens dat ik niet aan anderen wou denken, - vóór ik die
paar onnoozele dingen aan u gezegd had!
GERLOF
(onrustig doch zichzelf kalmeerend).

Maar ik denk dat alles gewoon is hier en dat u alleen erg opgewonden bent.
ADA
(zenuwachtig).

En u bent akelig kalm en dom!
GERLOF
(ijverig nu).

In elk geval kunnen we beter hier vandaan gaan en in 't bosch zoeken.
ADA.

Goed. Ik volg het spoor van Annie.
GERLOF.

Ik ga de andere kant.
(Ze gaan zonder verder verwijl in de aangegeven richting. Ada roept onder 't heengaan,
half omgewend.)

Hoe ik 't ook aanleg, je zult zien dat ik niemand anders vind dan Karel Wolf!
(Even nadat beide verdwenen zijn komt Hans langzaam naar buiten. Hij ziet bleek en verslagen,
staart het bosch in alsof hij vaag naar iemand uitkijkt, doch zonder hoop. Gerlof komt spoedig
terug, doch blijft aarzelend op eenige afstand als hij Hans' uiterlijkwaarneemt.)

GERLOF
(verlegen en bewogen).

Ik lijk - wel een vrouw nu. Ik voelde dat ik je vinden zou als ik terugkwam.
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HANS
(onwillekeurig).

Waarom een vrouw?
GERLOF.

Vrouwen schijnen een heeleboel dingen zoo maar te voelen Ik was hier zooeven met
Ada....
HANS.

'k Weet het. 'k Heb me schuil gehouden omdat m'n stemming niet voor gezelschap
deugde.
GERLOF.

Zal ik weggaan?
HANS
(na kleine pauze, kalm).

Annie is even naar de kinderen Bijgaard. Blijf maar een poosje bij me als je wilt.
GERLOF
(naderbij komend en angstig-voorzichtig).

Is er iets?
HANS.

Nee. - Praat over iets anders.
(Gerlof zwijgt onthutst. Hans vervolgt).

't Is waar, dat gaat niet zoo gemakkelijk.
(hem de hand drukkend.)

't Doet me goed even te voelen dat ik een vriend bij me heb. Méér heb ik niet noodig.
GERLOF
(bezorgd en schuldbewust).

Ik ben zoo bang dat ik eenige schuld heb. Mijn komst hier heeft je vrouw ontstemd,
geloof ik.
HANS
(schokt even. Zegt pijnlijk).

Stil! Praat niet zoo over haar.
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(Beide zwijgen even.)

GERLOF
(gedwongen-luchtig).

Die Ada Mertens is een vreemd meisje. De conversatie met haar gaat me een beetje
benauwen.
HANS
(afgetrokken).

Zoo? - In een omgeving met weinig menschen worden alle dingen gauw een beetje
benauwend.
GERLOF
(alsvoren).

Enfin, ik vind verder alles goed hier, 't stadje en m'n school, - ik vind alles goed
behalve in slaap vallen. Ik ben niet zoo sterk als jij, ik zou m'n strijdvuur niet zoo
jarenlang in stilte kunnen bewaren als jij gedaan hebt.
HANS
(langzaam).

Bewaren? Bewaren doe je niets. 't Is een kwestie van worden, telkens opnieuw
worden!
GERLOF
(nadenkend).

Ja, dat zal het zijn.
(Hans is een paar schreden van hem weggeloopen en tuurt weer 't bosch in. Komt dan terug,
zegt zenuwachtig).

Hans, waarom ga je je vrouw niet liever halen, in plaats van hier in zoo'n onrust te
wachten?
HANS.

Ik ben niet zóó onrustig als je denkt. Ik ben eigenlijk - rustig, - zoo - krachteloos
rustig.
(kijkt nog uit).

Er komt iemand hier naar toe, maar zij is 't niet.
GERLOF
(in groote spanning).
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Wie is 't dan?
HANS
(alsvoren).

Dokter Bijgaard. Ik verwachtte dat.
GERLOF.

Zal ik weggaan?
HANS
(strak en dof).

Nee, blijf. Ik wil geen verklaring hebben tusschen hem en mij, - niet vanavond. En
als jij hier bent is dat makkelijker.
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GERLOF
(haastig).

Haat je hem? Verdenk je hem?
HANS
(afwerend).

Niets, niets!
(schamper)

Ook een dokter kan iets dat dood is niet levend maken.
(Dokter Bijgaard komt op. Hij kijkt heel ernstig, groet zwijgend, met een blik naar Gerlof alsof
hij verwachtdat deze zal heengaan.)

Dr. BIJGAARD
(zich tot Hans wendend en op gewone toon).

Meneer Bart, ik kom even zeggen dat Annie plan heeft bij ons te overnachten.
(na pauze).

Een van de kinderen, 't kleintje, is ineens wat ongesteld, 't is heelemaal niet erg en 't
is natuurlijk niet noodig dat ze daarvoor blijft, - maar ze wil het nu eenmaal zelf zoo.
HANS
(met schorre sten).

Ja, - dan is het ook maar beter dat ze blijft.
Dr. BIJGAARD
(langzaam en heel correct).

Wij dachten ook dat het maar 't beste zou zijn aan deze inval van Annie toe te geven
(met gevoel)

Zij is zoozeer een moeder!
HANS
(driftig).

Zoozeer een vrouw! Dat moedergevoel is ziek en valsch!
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Dr. BIJGAARD
(alsvoren).

Ik weet niet of u wel een goed waarnemer bent....
HANS
(bitter).

Misschien niet. Ik ben misschien een verblinde stumper. Maar niet zoo verblind....
(heel kalm wordend.)

Laat Annie vree hebben bij de kinderen, dokter. Zeg haar dat ik het zoo wensch. Vrede en nog wat meer ook. Een beetje geluk ook! Nog deze nacht!
Dr. BIJGAARD
(zonder veel bemoediging in de toon).

Het kan zijn dat alles zich morgen beter laat aanzien dan nu. In elk geval - tot morgen!
(Hij gaat haastig weg.)

HANS
(in gedachten en teeder).

Een beetje geluk, ja. Ze was daar zoo hongerig naar. En ik kon 't haar niet geven.
GERLOF
(protesteerend).

Jij niet?
HANS
(zacht).

Nee, ik niet. Nu niet meer.
GERLOF.

Zou daar niets van aan zijn? Van dat zieke kind?
HANS.

O, ik denk van wel. Leugen en waarheid zijn altijd zoo gek door elkaar geschoven.
(koel en zakelijk)

Maar jij moet weggaan nu. 't Wordt donker.
GERLOF.

En jou nù alleen laten?
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HANS.

Wat zou dat? Ik ben geen ziek kind. - En zoo'n nacht? Nachten zijn altijd wonderlijke
dingen. Voor mij niet somber. (ontstellend)

Maar een morgen! Weer met de zon omhoog gaan! Over een dood veld loopen! Maar
't zij zoo.
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GERLOF
(opgewonden).

Berusten? Is dat noodig? Wéét zij hoe je van haar houdt? Jij zwijgt immers zoo graag
de dingen die in je zijn?
(zich bezinnend)

Maar ik dacht eigenlijk....
HANS.

Wat dacht je?
GERLOF.

Dat er iets anders was. Iets - in jou....
HANS
(hem bruusk afbrekend).

Je droomt! En je bent té naief!
GERLOF
(met vuur).

Maar als 't niet zoo is, - als je hart vol is van haar, win haar dan terug, - vanavond
nog, - of morgen! Spreek je meer uit!
HANS.

Maar denk je dan dat liefde ooit ongeweten is? Al was er veel dat ik niet uitsprak?
(zachter en met bitterheid)

En denk je dan dat liefde altijd eender is? - jarenlang altijd precies eenzelfde gevoel....?
GERLOF
(alsvoren).

Ja, - dat denk ik! Ja, - als het liefde is! Je mag me grenzenloos naief vinden, maar....
HANS
(met bedwongen heftigheid).

Zeg, jij blanke jongen, - aardig vriendje, - jij die zooveel weet van de liefde, - wil je
me nu maar alleen laten?
GERLOF.

Misschien toch niet, - als je er zóó uitziet, - zóó dreigend.
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HANS.

Niemand zal last van me hebben als ik alleen ben.
(Karel komt op. Hans staat van hem afgewend. Gerlof weerhoudt hem.)

GERLOF
(tot Karel).

Hans wil alleen zijn!
KAREL.

Natuurlijk. Maar ik ben een nul....
GERLOF
(driftig).

Och, hou nu geen malle praatjes.
(beleefder, doch dringend).

Gaat u met mij weg!
KAREL.

Annie heeft me gestuurd en ik heb haar heilig moeten beloven hier vannacht te blijven.
GERLOF.

Dat was ook mijn plan geweest. 't Is morgen Zondag en ik heb dus al de tijd.
HANS
(zich tot Gerlof wendend).

Kan jij voor clown spelen?
GERLOF.

Nee, onmogelijk.
HANS
(op Karel wijzend).

Hij kan het. Laat hem daarom maar blijven.
(zacht en hartelijk).

En zorg zelf dat je voor de nacht thuis bent!
KAREL
(lakoniek).

De menschen in Huidekom sluiten allemaal om tien uur.

Groot Nederland. Jaargang 20

(Karel haalt uit zijn jaszak eenige sigaren en legt die langzaam een voor een op tafel. Gerlof
kijkt even, neemt dan snel met een handdruk afscheid van Hans en gaat heen. Karel vervolgt,
hem nawijzend.)

Rookt niet. Ik dacht wel dat hij dadelijk verdwijnen zou
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bij dit sein. Snakt naar een revolutiebrand en een paar onnoozele sigaren zijn hem
een gruwel.
HANS
(afgetrokken).

Erg consequent zijn de menschen gewoonlijk niet.
(Karel steekt een sigaar aan. Hans zegt dof en met weerhouden pijn).

De boel is ingestort hier, dat heb je zeker al reeds begrepen?
KAREL
(zwaar en langzaam na pauze.)

Begrijpen doe ik nooit iets. Ik doorleef alles in symbolen.
(De rook krinkelt op uit zijn sigaar).
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Gedichten
Van leven en rust.
I.
Dichter zijn, die 't Woord nog hooren
In zijn allerstilsten klank,
Waar het eenzaam wordt geboren,
Baaierdmachtig, kinderblank.
Dichter zijn, die woorden zeggen
Waarin God zijn wijsheid vindt,
Die hun zielen openleggen
Omdat hen de Schoonheid mint.
Dichter zijn, wier harten danken
Als hun geest een waarheid ziet,
Danken in gewijde klanken
En in wierook van een lied....

II.
De zon is aarz'lend opgekomen
En wekt een nieuwen dag,
Hij heeft den sluier weggenomen
Die over de aarde lag.
Nog zijn de zonnestralen schuchter
Als liefde, pas ontwaakt Dat gaat voorbij - Brutaal en nuchter
Nu 't harde lichten kraakt,
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En 't wereldlichaam ligt geschonden
Door 't vlijmendscherpe licht,
Helrood bloedt nu van vele wonden
Haar heilig aangezicht.
Ik min de wereld van de nachten
Waarin 't mysterie leeft,
Omgloord van biddende gedachten
Mijn schouwend Zelf ontzweefd.
Ik min de wereld als een maagd
In ongerepte leven,
Gods waarheid in haar oogen daagt
Eerbiedig en verheven.

III.
Wij werden eens geboren
Uit donkren vrouwenschoot,
Daarom vind ik bekoren
In 't donker van den dood.
Wanneer door helle landen
Ons aardsche leven schrijdt,
Gelaat en hart en handen
Een licht geluk omglijdt,
Dan zwijgt er al verwoorden
Van Gods geheimenis,
Dat spreekt van heilige oorden,
Waar leven leven is.
Ik min de diepe dalen
Van warme donkerheid,
Die fluisteren verhalen
Van langgeleden tijd,
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Want al gevoel is donker
En slechts een tasten raadt
Het doemende geflonker
Van nieuwen gloriestaat.

IV.
Ik heb het leven liefgehad
Maar liever nog den dood,
Het leven vond ik klein en mat,
Den dood zoo glanzend groot.
En liefde zag 'k in pronkgewaad:
Gemaskerde ijdelheid Toen heb ik mij den naakten haat
Met hart en ziel gewijd....
God heeft mij toch gevonden
Vol liefde en levensgloed,
Nu zegen ik mijn zonden,
Zij waren schoon en goed,
Zij waren tastend reiken
Naar waarheid hoog en wijd,
Zij lieten het niet blijken
Uit jonge schuchterheid.
En al mijn hartebeven,
Beefde als mijn God gebood:
‘Geloof in 't lieve leven
En in den grooten dood.’
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V.
Toen mijne zinnen doken
Tot bij Gods eenzaamheid,
Is in mijn hart ontstoken
Het vuur, waarin ik lijd.
Mij pijnt het vlammend heugen
Aan een sereen gelaat
Bij menschen die niet deugen,
Bij menschen die ik haat....
Wel veilig gaan uw dagen
Als u geen Eden rouwt;
Maar die de Schoonheid zagen
Zooals ik haar aanschouwd',
Zij moeten aldoor zinken
Naar 't allerbin'ste diep,
De vizioenen drinken,
Zoo rein als God ze schiep.
Toen mijne zinnen doken
Tot bij Gods eenzaamheid,
Is in mijn geest ontstoken
Het vuur, waarin ik lijd.
De hitte van mijn denken
Brandt alle leugen neer
Bij 't hooge, strenge wenken
Van Waarheid en van Eer.
Wel veilig gaan uw dagen
In 't wijde leugenkleed,
Maar ik moet het verdragen
Dat 'k naakte waarheid weet....
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En toch zal zegevieren
Mijn hoogmoed, steil en stoer:
Ik blijf in hart en nieren
De denker-troubadour

VI.
De klokken bommen
Bommen mij aan:
Nu zal de aarde,
't Menschdom vergaan.
De winden waaien
Waaien wijd:
Nu is 't einde
Van den tijd.
Geklater van water,
Zoevende zee Wind en water,
Neem mij mee!
Ik kan niet meer rekken
Strekken mijn wil,
'k Wil verzinken
Wèg en stil.
Ha, flakkrende vlammen
Laaien mij aan,
Nu is 't eindlijk
Met mij gedaan.
De vlammen vervuren
Hart en geest....
Al mijn verduren
Is geweest.
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O, 't zalig verbeven
Weg en wijd,
Luid'loos herleven,
Eeuwigheid....

VII.
Groote dood, ik heb uw komen
Eens in weifeling verbeid,
Maar nu wacht ik zonder schromen
U met al mijn innigheid.
Want mijn sterven is herleven
In een diafane sfeer,
Waar de leugen is verdreven
Die mij pijnigde zoozeer,
Waar mij 't leven zal genaken,
Naakte leven, heet begeerd,
Waar mijn droomen zal ontwaken
Door Gods roepen opgeveerd,
Waar mijn liefde mag beminnen,
Waar mijn haat ook haten mag,
Minnen met verpuurde zinnen,
Haten met bevrijden lach.
Wat verliefden vaag beamen
Is mij klaar geopenbaard:
Liefde en Haat en Dood te zamen
Maken 't leven levenswaard.

MATHIEU SCHOENMAEKERS.
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Schetsen uit Britsch-Indië
Benares.
Alles was chaos.... maar de zeven Richis streden! Steeds zwaarder, steeds grooter
werd hun strijd.... steeds dichter, steeds dreigender het net van zonden om hen heen....
En wanhopig, vertwijfeld, als verslagen, wierpen zij zich voor Vishnu, den god, den
almachtigen en smeekten hem om verlossing.... En Vishnu peinsde.... en ziet.... uit
zijne gedachten vormde zich aan den hemel een lichtend symbool, dat zich
uitstrekkend en steeds grooter wordend, de spheer doorgloeide totdat het een radius
van 10 mijlen bestraalde.... Uit dit licht nu vormde zich langzaam een stuk aarde....
Vishnu beval den Richis, die aarde te bewonen en daar door te leven hunne zonden
te louteren.... doch daar zij te groot was voor hen alléén, deed hij uit de schuimende
golven een planeet verrijzen, die langzaam zich scheppend, het stuk aarde omsloot....
Zoo ontstond nu Benares - in het hart van de Wereld.... triumpheerend heerschend....
met een geestelijke macht.
In een sluier van mysterie, van mysticisme, van een geestesleven zoo stralend,
zoo intens dat de geheele atmospheer er als van doordrenkt schijnt te zijn.... schitterend
in de gouden zon.... droomend, ernstig peinzend in de schaduw.... daar ligt Benares....
het heilige Benares.... en aan haar voet de eeuwig voortvloeiende Ganges.... Benares!
hoe haar te beschrijven? Hoe in beelden, woorden, zinnen weer te geven wat of zij
voor den Hindoe, voor den Buddhist is, Zij die het doel en eindpunt is van de lange
tocht der moede pelgrims die uit alle gewesten en landen samenvloeiden met de
zelfde hoop, de zelfde gedachte bezield.... bevrijding van het groote ‘Wiel des
Levens’.... bevrijding van de oneindige wedergeboorten.... bevrijding van den dood....
van scheiden.... van zonde en leed. Benares, wie te Benares sterft zal deze aarde als
prins, als bedelaar niet meer betreden... Hij die te Benares sterft, werpt voor goed de
aardsche banden van zich af, hij zal, als hij dit aardsche kleed verlaten heeft, vrij zijn
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om heen te gaan..... wetende dat hij zijn levenstaak voltooid heeft, dat hij het doel
van zijne schepping bereikt heeft.... hij zal nu opgaan in de rust van het eeuwig zalige
Nirvâna.... zijn laatste wensch zal eindelijk vervuld worden.... En tòch, met al dat
intense geestelijk begeeren is samengevlochten het leven, het begeeren.... van elk
individu op zich zelf.... Naast het geestelijke.... het menschelijke.... tot zelfs het laag
dierlijke. Naast de heilige ‘Sadhu’ wiens lichaam alléén nog als een nietig omhulsel,
zijn vurige ziel bergt.... de mensch.... het bruut.... met zijn aardsche passiën, al zijn
menschelijke strijd.... En juist die contrasten.... die levens van tegenstellingen maken
Benares zoo groot.... Het is een stad, die straalt, die doorgloeid is van gedachte, die
door groote stroomen van passie en fanatisme doorgolfd is.... en toch stil, zwijgend
dáár ligt, als peinzend over het innerlijk leven, dat ofschoon het door haar wezen
woedt, haar niet kan deren.... hare rust eeuwig ongestoord laat!.... Benares! Wie kent
hare geheimen.... Wie begrijpt hare macht?, Wie weet wat of er in hare tempels
omgaat.... wat of de sombere geheimzinnige huizen verbergen, wat of er werkelijk
in de nauwe, kronkelende straatjes en steegjes gebeurt! Mysterie! Alléén de Oosterling
kan door die dichte sluiers dringen. Hoe of de Westerling dit ook tracht.... altijd weer
vormt de sluier van mysterie zich opnieuw als een dichte mist, die met zwijgende
jalouzie hare geheimen bewaakt....
Waarheen dat gedrang? dat woelen van menschen? Wat trekt hen om allen die zelfde
richting uit te gaan?
Men ziet hen gaan in dichte drommen, men ziet hen terugkeeren in dichte scharen....
Zij die gaan zijn als van ééne gedachte bezield... De sombere oogen lichten.... het
geheele lichaam is als gespannen.... Anderen weer wandelen schuchter, angstig
voort.... alsof zij zoekend naar den weg tasten, die hen eindelijk naar hun doel zal
voeren. Pelgrims zijn zij, half naakt, het caste teeken op het voorhoofd, om den hals
kralen en rozenkransen, om de lendenen een gele, oranje of witte lap.... Soms hoort
men hen prevelen, soms zingend neurieënd bidden... in de ééne hand de lange
massieve pelgrimstok... in de andere het almoesbakje soms uit schitterend goud,
stralend koper.... of uit dof bruin hout. Vreemde figuren zijn het, figuren als schimmen,
soms zoo mager als skeletten, de ribben en de botten duidelijk zichtbaar door de
gladde bruine huid: De tocht was lang, de armoede groot.... maar te Benares zullen
zij rust vinden..... Weer ziet men
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lichamen als uit brons gegoten.... prachtige gespierde lijven.... en arme verdorde
gebogen rompen. Mannen met lang golvend haar, anderen met korte krullen.... anderen
weer met geschoren hoofden.... geheel met asch en verf bedekt. En daar weer
tusschendoor vrouwen in bonte saris, schel rood, groen, oranje.... Hunne armbanden,
neusringen, oorbellen schitteren, hunne enkelringen rinkelen.... Oude tandelooze
vrouwen, die zich naar Benares spoeden om daar te sterven.... en sierlijke jonge
gracieuse meisjes.... wiegend, gecandanceerd zich voort bewegend.... steeds om zich
heen blikkend met die fluweelachtige glimmende oogen, omschaduwd, als
omkoesterd, door de lange zachte, dichte wimpers, die telkens weer, als een liefkozing,
over de oogen strijken, en even die glanzende blik verbergen... totdat zij weer te
voorschijn breekt in een vreugde licht, dat glimmend straalt....
Maar vooral mannen ziet men.... mannen met wilde fanatieke gezichten of holle
ernstige, gehallucineerde oogen. Oogen, die droomen, mijmeren, peinzen of blikken
vol wreedheid, loerend, dreigend.... Allen, allen, allen dringen zij voort.... naar de
tempels.... naar de Ganges, naar voldoening, naar loutering, naar rust!!! - Door de
sepia kleurige steegjes dringen zij. Soms blijven zij voor een graanverkooper staan
en koopen goudgeele maïs of witte korrelige rijst, dat zij later aan hunne goden als
offer zullen brengen of onder de armen zullen verdeelen die klagend, zeurend,
schreeuwend langs de straten gehurkt zitten en de handen als klauwen gretig
uitstrekken. Dan weer koopen zij bloemen, bonte kransen van goudgele, schelrozige
en roode bloemen, die sterk geurend de lucht vervullen. Om hunne halzen werpen
zij de kransen om ze later aan de goden te schenken, hen er mede te tooien of hunne
altaren onder de geurende last te bedelven.... Voort.... langs de winkeltjes van
schelgekleurd houten speelgoed, heilig speelgoed, beelden van stieren, paarden goden,
godinnen.... en geesten. Bij elke nis in de zware oude verbrokkelde muren staan zij
stil, prevelen even.... schenken hun offer aan het afgodje daarin verborgen en gaan
weer voort.... Langs winkels van glanzend blinkend koper, langs rijen van rood
aardewerk, potten en kruiken, langs rijen van wiegende rozenkransen van heerlijk
ruikend sandelhout.... of bont blauw geele, roode, witte kralen, langs winkels van
bladderende geborduurde stoffen en saris - een chaos van kleur, van contrast en van
schelheid. Soms is het gedrang zóó dat voortgaan onmogelijk schijnt.... en hoort! op eens als uit de
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verte een luiden, het dof rinkelend luiden van een bel, dat steeds nadert.... en op eens
treedt te voorschijn, langzaam wiegend, onverschillig, droomend.... een reusachtige
stier.... Met zijne zachte droevige oogen blikt hij om zich heen.... trotsch het groote
hoofd heen en weer bewegend. - Hij wordt geliefkoosd, gestreeld.... een ieder geeft
hem de noodige ruimte om zich naar wensch te kunnen verplaatsen. Hij zwiept met
den staart over zijn krachtige flanken en stampt ongeduldig op de hobbelige steenen....
Hij blaast over de rijst, eet even, ongeduldig snuivend, van de maïs in één van de
winkeltjes naast hem.... rukt spelend een voorbijganger de krans van de schouders....
en wiegend, gespierd, glanzend, traag, eeuwig onverschillig, verdwijnt hij met de
pelgrims door de poort van den gouden tempel en alléén nog de rinkelende, dof
luidende bel verraadt de richting waarin hij verdwenen is -

De Ganges.
Is dat zingen, dat vreemde, klagende, rhytmiesche rumoer? Het nadert steeds.... het
nadert!.... Is het een treurgezang, een klaaglied? Het nadert, nadert.... Gespannen
wacht men.... Een menschenmassa.... een bontkleurig gewoel van saris, tulbanden....
mannen.... vrouwen, zelfs kinderen en door het gedrang heen gewaart men, op de
schouders der mannen gedragen, een stijve, strakke figuur op een draagbaar lang
uitgestrekt.... Een lichaam zoo stil.... zoo roerloos dat de ernst van die oneindige stilte
alles even schijnt te beinvloeden.... te doen ontroeren... Een ieder wendt het hoofd
even.... of blijft staan.... Zelfs de groote onverschillige zware ossen, voor hunne
groote knarsende wagens gespannen, rustig voortschrijdend schijnen iets eigenaardigs
te voelen.... langzamer, trager wordt hun gang terwijl zij verwonderd terzijde turen.
De paarden, de kleine bottige Inlandsche hitjes, die voor de lichte ekkras door de
nauwe straten ratelen.... zien naar den optocht, angstig, de ooren gespitst terwijl zij
voorbijjagen. De magere pariahhonden, die eeuwig naar voedsel zoeken, steken den
kop in de lucht en blikken vragend naar al die menschen.... En de kraaien op de
daken.... en de groote roofvogels die op hunne wieken eeuwig heen en weer zeilen,
staren naar het schouwspel daar beneden... als peinsden zij even over het groote
mysterie van het einde aller dingen.... het groote Mysterie van Leven en Dood!!....
Het nadert.... nadert steeds.... Het is eene vrouw in een rozige

Groot Nederland. Jaargang 20

422
stof strak omwonden.... bedolven onder de last van geurende bloemen en guirlandes
die in de zon schitteren als trachtten zij met hun laatsten adem, hunne laatste stervende
schoonheid, troost, verzachting te brengen in de koude eenzaamheid van het door
de ziel verlaten lijk. Te vergeefs.... door al het leven door dringt steeds de Dood....
heerschend, triumpheerend en de macht van die triumph is zoo groot.... dat het niet
meer de wil is van de menschen massa, die het lijk wegdraagt, maar de Dood zelf
die het voortdrijft naar den brandstapel.... naar de Ganges, naar de loutering en het
einde, het eeuwig zalige Nirvâna!
Vlammen.... Vlammen! Vlammen!.... Oplaaiende, knetterende vlammen! Vlammen
met gretige tongen, vreemde, verzengende vlammen die verslinden.... en dan groote
zware, donkere, trage wolken van rook die langzaam zich oplossen in de heldere
blauwe lucht, als trage symbolen van het Leed, van de Rouw die opwaarts stijgend,
vergankelijk zijn. Vlammen! rook! en hier en daar eene bede, een klaaglied, een stem
die bevend roept en weent.... verder stilte.... en later op de golven deinend
voortgedragen door de heilige Ganges.... de asch, de grijze asch van dat wat eenmaal
leefde, menschelijk maar nu gelouterd was.... en hier en daar nog de stervende
bloemen in de zon schitterend bontkleurig, nog geurend als een laatste
afscheidsgroet.... een laatste hulde aan haar die nu verlost was.... misschien veel had
lief gehad en waarschijnlijk veel had geleden! -........

De Fakir.
Aan den oever van de Ganges zat hij, in de schaduw van een oeroude peepulboom....
Achter hem, op de steile trap, die naar de stad leidde, wemelde de dichte menigte
van pelgrims en hoog, hoog boven, met hare slanke minaretten blank en sierlijk
afgeteekend tegen de helderblauwe lucht.... de mosquee van Auranzeeb.... half
verborgen maar toch heerschend over alles - zich spiegelende in het water van de
groote, breede, krachtige rivier, die rustig voortvloeiende en als streelend langs den
Fakir deinde.... Daar zat hij.... de beenen gekruist.... de armen gevouwen
onbewegelijk.... en staarde, staarde over het water.... over de wereld naar het wezen
der dingen.... een rustpunt in al het leven en streven om hem heen.... een groote stilte
temidden van al die menschelijke passies.... een groot mystiesch
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contrast van wat vergankelijk is en wat in zijne verborgenheid eeuwig kan zijn....
een krachtig symbool van een geestelijk leven, dat dit bestaan geheel kan
beheerschen.... geheel kan vergeten. Daar zat hij en staarde voor zich uit. De menigte
praatte, lachte, zong om hem heen.... er werd gewasschen.... geplaagd.... Soms drongen
zij stoeiend ook onder de schaduw van de peepulboom en tuurden dan angstig
nieuwsgierig naar hem.... maar niets kon die roerlooze stilte onderbreken.... niets
dien geest in zijne extaze storen! Hij zat daar in de schaduw van de heilige
peepulboom als uit brons gegoten... Zijne groote, donkere, holle oogen, staarden
door alles heen, alsof de geheele wereld voor hem doorzichtig was geworden. Zijn
mager bloot lichaam, met de rozenkrans om den hals, glom in de zon.... slechts even
door een lichte adem bewogen. De fijne vergeestelijkte trekken waren als door de
hem beheerschende gedachte gespannen.... de mond steeds in de zelfde plooi.... en
de kracht van die concentratie was zóó.... dat alles in zijne nabijheid onbeduidend
scheen te worden.... elke emotie scheen vruchteloos te zijn.... al het bestaan nietig,
onvolkomen.... En toch was hij een mensch, uit menschelijkheid geboren. Oneindig was de kracht van dit beheerscht, stil leven.... maar eenzaam
onbeschrijfelijk.... eenzaam heilig en verlaten.

De slang.
Wij vischten onder de brug.... de groote houten Sopor brug, die over de rivier, het
dorp met de overzijdsche oever verbindt.... Wij vischten samen den geheelen morgen,
Shaban en ik.... Wij waren weggeroeid in een klein plat roeibootje, dat door de kracht
der roeispanen voortbewogen, scheen te strijken over het water.... En wij wierpen
nu onze lijn uit en dreven geduldig, rustig héén en weer in afwachting van wat of er
zou kunnen gebeuren.... Shaban de visscher die kort geleden nog met kracht geroeid
had, zat nu roerloos op zijne hurken tegen over mij.... hij hijgde nog even.... maar
over zijn scherp bruin gelaat was reeds die rust gekomen.... die oneindige rust, die
men alléén op het gelaat van hèn ziet, die uren lang over het water turen of over
uitgestrekte vlakten van oneindige monotone eenzaamheid. Shaban, hoe hem te
beschrijven? Shaban in afzichtelijke lappen gehuld van een vuilheid onbeschrijfelijk.
Kleeren zoo in flarden, dat zij nauwelijks nog aan elkander hingen.... Om zijn hoofd
een tulband, een vieze oude lap en daaronder merkwaardige donkere oogen met lange
wimpers en een mobiele geestige mond en tanden van een
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schoonheid die menigeen hem zou kunnen benijden.... Shaban van een geduld
oneindig.... Hij kon zoo uren lang ingedoken zitten impassiebel-, zwijgend.... maar
rukte een visch even aan de lijn.... dan schoot hij op.... zijne oogen vlamden.. en met
een jubelkreet begon hij te roeien met een snelheid die men aan hem niet zou kunnen
vermoeden. Langzaam, langzaam werd de lange lijn op de klos gewonden.... dan
weer liet men haar gaan.... dan weer haalde men haar langzaam naar binnen.... en
eindelijk, een spartelen aan de oppervlakte van 't water. Shaban loerde, als een otter
op zijn prooi en met een snelle beweging van het net, dat hij met beide handen
vastgreep lichtte hij de visch in de boot en met zijne fijne smalle vingers begon hij
de haak handig los te werken.... Dàn doodde hij de visch terstond en met een zucht
van verlichting en tevredenheid, wierp hij hem achter zich in de boot.... De lijn werd
weer uitgeworpen.... Shaban tuurde weer droomerig over het water.... Zijn kleine
jongen die achter mij zat te roeien, gaapte.... Op de brug stond een groepje mannen
naar ons te kijken.... een deftige oude Mohamedaan, met een vuurroode met henna
geverfde baard.... een enorme witte tulband om het hoofd.... groote volle broek onder
het lange soepele ruime kashmire hemd.... over den éénen schouder en de borst een
bontkleurige wollen doek.... Naast hem een fakir, in schel oranje gekleed, wild
ongekamd zwart háár.... een kralen ketting om den hals.... in de hand het eeuwige
aalmoesbakje en op zijn voorhoofd schelgeele en roode caste teekens. Naast hem,
drie kleine onrustige jongetjes die plagend met elkander stoeiden en stukken riet op
ons hoofd wierpen, tot groote verontwaardiging van Shaban en eenige lange magere
coolies.... half naakt.... het kleine ronde mutsje op het hoofd, zittende op de smalle
balustrade van de brug, de beenen bengelende en lachend samen pratende.... Het
publiek stelde steeds groot belang in ons visschen.... Er werd raad gegeven.... er werd
verteld, wie het laatst op die plek visschen had gevangen.... Natuurlijk altijd reuzen
visschen.... en als men een goede vangst had gehad vertelden men dit druk aan
elkaar.... en snelde menigte toe om de visch te zien.... Het was alleraardigst bij die
brug.... er was altijd iets onderhoudens te zien.... Dan weer de dhobi of waschman
die met zijne gezellen, vrouwen en mannen aan de kant waschte.... Hij gebruikte
hiervoor de groote rotsige steenen en sloeg het natte goed rhytmiesch tegen die
steenen om het vuil er uit te werken.... en als hij het goed als genoeg gewasschen
beschouwde, strekte hij het uit op den
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grond en liet de zon het drogen. Natuurlijk was de wasch nooit veilig...., dan weer
wipte een groote zwarte kraai er overheen.... dan weer een kakelende hen met hare
piepende kuikens.... en somtijds kwam een hongerig kalfje de wasch besnuffelen en
liet den afdruk van een modderige hoef achter.... of een magere schurftige pariah
hond stapte rustig over het linnen. Maar in Indië, worden deze ongelukken niet zéér
ernstig opgevat.... en de dhobi ging met zijn werk voort, zonder dat hij zich over die
drama's bekommerde. Een van de grootste emotievolle momenten was, als een enorm
vlot van boomstammen de rivier kwam afdrijven. Reusachtige, sterkgespierde,
halfnaakte kerels werkten met moeite met de polsstok het vlot verder tegen den
stroom in en vooral onder de brug te Sofor was de inspanning ontzettend.... daar een
soort van wervelstroom met macht alles terug dreef.... Twee mannen sprongen vóór
de brug aan de kant en trachtten met de lijn het vlot verder te sleepen, terwijl de
overige mannen met alle macht duwden.... onder het geroep van ‘Allah, Allah.... geef
mij kracht.... help mij’ en de kreten van het publiek dat toesnellend druk raad gaf....
een raad die door de mannen meestal niet werd opgevolgd.... waarnaar zij niet eens
luisterden.... Zij hadden het druk genoeg.... en hunne spieren waren zoo gespannen,
dat zij als groote koorden aanzwollen als zouden zij eindelijk door de strakke huid
barsten. Prachtige mannen, met ruime borst, slanke lendenen en die mooi gevormde
gebogen kashmire neus, die men daar overal ziet.... en smalle handen en voeten en
nobele trekken.... Een ander onderhoudend moment was de aankomst van de groote
schilderachtige grasschuiten, die het lange oevergras van de ‘Woolah lake’
aanbrachten.... Dit werd als voedsel voor paarden en vee gebruikt. De menigte liep
dan toe en een ieder bracht zijn bundel gras. Dit gebeurde steeds onder hevig gekijf
daar zij altijd trachtten op de gewone som af te dingen en een reden te vinden om
het gras goedkooper te krijgen.... op het zelfde oogenblik, dat de boot verscheen
naderden, waar vandaan.... dat wist niemand: koeien en kalveren.... Het was een
geheel gedoe om hen te weren en te beletten dat zij het gras wegkaapten.... Men zag
somtijds een man, met een grooten bundel op den rug, de helling opstrompelen,
achter hem eene koe, die stevig het gras te pakken had en de man worstelende, om
weer los te komen, hevig vloekend en tierend.... Onder het visschen keken wij naar
alles wat er om ons heen gebeurde en de uren gleden voorbij.... ongemerkt.... Op
eens plofte er iets in het water en met een ging er een
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kreet op: ‘Een slang! een slang’ en waarlijk.... daar zagen wij lang, smal, lichtgroen,
een kronkelende slang zich door het water voortbewegend.... Het hoofd was hoog
opgeheven en de vreemde, glanzende, wreed-starende oogen waren onophoudelijk
op den oever gevestigd.... Alles begon nu te vluchten. De dhobi liet ijlings zijn wasch
in de steek, de kijvende menigte om het malsche groene gras geschaard stoof uit
elkaar.... de vrouwen die gehurkt aan de kant hunne bloote bruine kindertjes waschten,
gingen ijlings op de vlucht.... zelfs de honden joegen het dorp in.... de kraaien vlogen
luid wiekend in de lucht.... en de kippen draafdend kakelend zenuwachtig langs de
kant piepend gevolgd door de kleine kuikens.... Alles rende.... rende De mannen
sprongen op de booten, de vrouwen vluchtten de huizen in.... de honden jankten en
blaften.... het was een oorverdoovend lawaai.... en de slang, de oorzaak van al die
emotie, naderde kronkelend.... meer en meer.... de kant. Ik beval Shaban om achter
de slang voort te roeien.... Eerst scheen zij dit niet eens te bemerken.... maar eensklaps
wendde zij zich.... richtte zich sissend uit het water en hare kleine, donkere, gevaarlijke
tong, schoot ijlings te voorschijn. Toen ging zij weer verder.... en wij volgden haar....
Intusschen was er eene dichte menigte komen aanloopen en rende, de slang volgende,
langs de kant.... ‘Een slang! Een slang,’ riepen zij onophoudelijk, ‘doodt hem,’ en
alsof de slang dit gehoord had en vertoornd was wendde zij zich op eenmaal en
kronkelde zich snel in de richting van al dat geroep. Een ieder bleef staan en week
langzaam terug. Plotseling sprong een man op een boot.... boog zich voorzichtig over
de kant en toen de slang dicht genaderd was pakte hij haar zachtjes als liefkozend
achter het hoofd beet en lichte haar behendig uit het water. Hij streelde haar even,
drukte haar lichaam tegen zijn wang.... toen legde hij haar om zijn hals en alsof er
niets bizonders gebeurd was.... wandelde hij rustig terug naar zijn huis, zachtjes en
tevreden een liedje neurieënde. Hij bekommerde zich niet in 't minst om de dichte
schaar die zich opgewonden druk pratend achter hem, verdrong.... ‘En nu krijgt die
slang een schoteltje melk,’ zeide Shaban glimlachend tot mij ‘daar houden zij zoo
veel van.... en dan zal hij die slang aan de menschen vertoonen en verdient er geld
mee.... Hij is een Hindoe priester, een slangentemmer.’....
M. BARNARDISTON VAN RIEMSDIJK.

Groot Nederland. Jaargang 20

427

Thomas en de kinderwagen
I
De familie Constantijnse verbleef in Oost-Voorne.1) Deze - naar zich mogelijk een
enkele onwaerdeerelicke leser herinneren zal - te Bennekom woonachtige familie,
was sedert ik de laatste maal van haar gewaagde, met één lid aangegroeid, en bestond
dan nu uit Mr. Hugo, advocaat zonder practijk en hoofd van het gezin; zijn
echtgenoote Beppy; zijn dochter Lizzy, door Thomas' toedoen ook wel puristisch en
plastisch Lijs-Riket genoemd; en nog een dochter, ingeschreven in de registers van
den Burgerlijken Stand met den afschuwelijken naam Hendrika; in het dagelijksch
leven werd zij aangesproken met en luisterde - zij het nog slechts ternauwernood naar den ‘Koseform’ Hetty. Lijs Riket was nu vijf jaar, en Hetty was, in September
1921, acht maanden oud. Haar leven was tot-nog-toe geen lusthof; zij leed hevig aan
dauwwurm; en dit moge, volgens ceux qui savent, slechts de rijstebrijberg wezen,
waardoor men naar het heerlijk land der schoonheid kruipt, de patiënt, die trouwens
van die toekomst-heerlijkheid niets weet, heeft het maar vrij mizerabel. Hetty
Constantijnse lag nu reeds gedurende de helft van haar aardsche bestaan, jeuk-lijdend,
in het vet, geklemd in gestadig uitgekookte linnen puttees; bovendien met een
kartonnen kokertje, als een deksel- en bodemlooze gloeikous-doos, om ieder van
haar pijpesteel-armen. Die kokertjes waren weer onderling vastgebonden, om
gevaarlijke vrijzinnigheden van de armen te beletten; terwijl de handjes, ter preventie
van gekrabbel, in wanhopig soliede vastgemaakte handschoentjes staken. Hetty kon
dus niet alleen niet krabbelen; ze kon zich vrijwel niet bewegen. Twee gebaren alleen
stonden in haar macht; ze kon haar hoofd, ontkennenderwijs, naar rechts en naar
links op het kussen van haar bedje slaan; dat was het gebaar van hinder, b.v. hinder
van vliegen;

1) Voor de hier ter sprake komende verhouding tusschen de families Thomas en Constantijnse
zie men ‘Thomas en de Nachtegalen’ in mijn bundel ‘Machten en Menschen’.
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en dat gebaar kwam váák voor. - En ze kon, op gematigde wijze, op-en-neer wippen
met haar buik; dat was een uiting van vreugde. Die kwam heel zélden voor; enkel
maar in de schaarsche uren, dat ze beneden in de huiskamer mocht liggen; waar het
eigenlijk te koud voor haar was, ten gevolge waarvan dan ook haar
gezondheidstoestand, sedert het koude midden van September, ook nog door een
darmcatarh en een begin van longontsteking werd ondermijnd.
In dien toestand troffen haar Thomas en Lieske, toen ze, op de, als gewoonlijk
zeer hartelijke en dringende, uitnoodiging van de Constantijnse's een nazomersch
week-end te Oost-Voorne doorbrachten.
Het was de eerste maal, dat ze Hetty zagen, en ze waren, elk naar de mate hunner
ontvankelijkheid, verteederd. Dat wil zeggen: op Lieske hadden de groot-open,
blauwe oogen van de zoete Het de macht van Amor's direct in het hart dringende
pijlen; en Thomas werd stil van zoo veel weerlooze duldzaamheid; ja, dat gevoel
werd nagenoeg eerbiedige waardeering in hem.
‘Het is jammer,’ zei Bep, ‘dat jelui niet wat eerder in dit paradijs gekomen bent.
Want het begint nu al herfstig te worden. En dit huis is eigenlijk niet voor kouwe
dagen geschikt.’
‘Ik kon niet eerder,’ zei Thomas; ‘het.... het was te druk op het kantoor.’ En toen
hij dat gezegd had, kneep hij zijn lippen dicht.
Hetgeen een onwillekeurige beweging was, maar daardoor te rijker aan beteekenis.
Thomas wou maar liever niet verder spreken over die drukte, waarvan het een
stilzwijgende kantoor-overeenkomst was, telkens als 't pas gaf, te gewagen; want
inderdaad bestond thans, in deze malaise-tijden, die drukte, die vroeger zoo vaak en
oprechtelijk vermelde en toen reëele drukte, slechts in de hoopvolle verwachtingen
van de directie en van het personeel van Thomas' Bank.
‘Wij loopen hier nu op onze laatste beenen,’ vervolgde Bep. ‘Overmorgen gaan
we weer naar huis.’
‘Overmorgen al?’ schrok Lieske. ‘Is het je dan niet erg lastig, dat wij er vandaag
nog zijn?’
‘Welnee,’ zei Bep - ‘Waarom? We leven hier doodgewoon voort tot
morgenochtend; en dan pak ik de koffers, en Rebecca maakt het huis wel wat schoon.’
Rebecca was de occasional Oostvoornsche dienstbode; en ‘het huis’ was een
buitenhuis van vrienden, dat alleen gedurende de
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zomervacantie door die vrienden bewoond werd, en dat de Constantijnses nu in
September te leen hadden gekregen; gezien den gezondheidstoestand van Lijs Riket.
En inderdaad, alsof er geen vuiltje van vertrek aan de lucht was, zoo vroolijk en
plezierig befuifde men de gasten. Het weer liet zich ook niet onbetuigd; en de zee,
die tot vlak aan Mr. Hugo's tijdelijken drempel spoelde, was verrukkelijk blauw;
hetgeen Thomas, die, zooals alleen de onwaerdeerelicke leser voornoemd zich nog
herinnert, een bar litterair man was - ex-lid van de Almanak-redactie - tot agressieve
vergelijkingen bracht met het door hem gesmade Reckitt's-blauw der Italiaansche
meren. Waarna hij overging tot een eigenwijze uiteenzetting van het verschil tusschen
de Italiaansche kleurennamen blù, celesto, en azzurro; een betoog, waardoor niets
zoo helder en duidelijk werd, als dat Thomas een fijn kenner van de Italiaansche taal
mocht heeten; waarin hij dan ook werkelijk een blù Lunedi les had gehad; terwijl hij
de rest al reizende had bijgespijkerd.
Never mind; de vriendschap van Huug voor Thomas was zoodanig, dat hij hem
op zulke schoolfrikkige momenten met een gematigd zwijgen, dat 't midden hield
tusschen eerbied en onverschilligheid, maar liet door-dazen. En dat was niet alleen
vriendschappelijk: het was ook practisch; want dan hield Thomas het gauwst daarmee
op. En was eenigszins beschaamd; wat zijn houding gedurende den verderen tijd van
zijn verblijf ten goede kwam.
Zóó wandelde men dan zeer genoeglijk, met achterlating van Hetty, doch gevolgd
door Hugo's eenigszins aftandschen lijfhond Prikkebeen, over de publieke wegen
van Oost-Voorne en over een modern aangelegd buitengoed, waar Hugo vrije
wandeling had, doch waarvan, naar zijn smaak, het huis te modern en de tuin te
slordig was. Want Hugo was bezig te verdorpschen; en zoo vond hij het bijvoorbeeld
smerig, dat er sintels in de paden lagen in plaats van keurige kiezeltjes, en dat de
plantengroei eenigszins ongegeneerd was; - buitenmenschen hebben een neiging tot
civilizatie van de natuur, en overgecivilizeerde stedelingen beminnen het puur rustieke.
Lieske zei hierop niet veel, want ze vond het geheel van bijzonder artistieken smaak;
en Bep zei niet veel, want zij voelde wel, waarom Lieske niet veel zei; en Thomas
zei niet veel, omdat hij niet wéér eigenwijs wou optreden. Al vond hij Hugo razend
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burgerlijk. Dit was de manier, waarop deze oude vrienden alle terreinen van
oneenigheid plachten te ontwijken; om zich met te meer vreugde te vermeien in de
gesprekwaranden der eensgezindheid, als daar zijn: de lieftalligheid van Lijs Riket;
en de juristerij. En Thomas vond een patrijsveertje, en stak het op zijn hoed.

II
Inderdaad, de vriendschap is een vreemd ding. Want toen Thomas 's avonds in bed
lag, en diverse brokken van de gesprekken met Hugo weer vóor zijn geest opdoemden,
toen dacht hij: die Hugo is toch 'n rare kerel; dat dorpsleven heeft hem niet in alle
opzichten in zijn voordeel veranderd. Inderdaad had Hugo in de oorlogsjaren groote
winsten gemaakt met landerijen welke hij indertijd uit pure verveling in 't
Bennekomsche had gekocht. De verkaffering, waarvan hij eenmaal1) in een brief
autobiografisch melding had gemaakt, was bezig zich nu ook in financieel opzicht
aan hem te voltrekken; hij had, naarmate hij rijker was geworden, meer de boersche
neiging om ‘de boel bij mekaer te houden’ gekregen; hij was een buitensporig belang
gaan stellen in een goede boekhouding; was er bijzonder op gebrand, een zeker aantal
duizenden ‘zonder fout’ op zij te leggen; en bleek, om dit doel te bereiken, ietwat
knijperig te zijn geworden op sommige noodzakelijke uitgaven. Al deze
eigenschappen welke men veroordeelen, maar liever begrijpen moet, waren Thomas
zeer antipathiek, om de eenvoudige reden, dat hij aan precies de tegenovergestelde
fouten leed: hij had, voor zoover zijn huishouding betrof, nooit eenige neiging tot
zorgvuldige, of zelfs maar behoorlijke boekhouding aan den dag gelegd; noch tot
boel-bij-elkaer-houden. En derhalve dan ergerde hij zich, in bed, rustig napeinzend,
eenigszins over diverse uitingen van Huug. Om ten slotte tot de curieuze ontdekking
te komen, dat deze, an sich hem zeer verhaszte, neigingen, geenszins bij machte
waren, zijn vriendschapsgevoel voor den delinquent ook maar eenigermate te deren.
En hij deelde dit de reeds half sluimerende Lieske mee; gelijk hij, als hij een door
hemzelf als merkwaardig geconstateerde opmerking maakte, altijd zeer naarstig
gewoon was te doen. En Lieske betuigde, dat hare ap- en depreciaties in dezen met
die van

1) Zie alweer: ‘Thomas en de Nachtegalen’.
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Thomas parallel gingen; hetgeen hem een soliede bevestiging van de juistheid zijner
gevoelens leek; welke gevoelens hij dan in nog sterker - en interessanter - termen
herhaalde, zeggende: ‘Huug is, geloof ik, een rare vent; maar ik houd toch van hem.’
Zoo, in het besef dat hij even groot en edel en belangwekkend was in gevoelsals in
verstandelijk opzicht, legde hij zich plezierig te slapen. Lieske was door de stoornis
'n beetje over haar slaap heen; maar dat deerde enkel Lieske.

III
Den volgenden morgen stond Thomas op, nog steeds in het plezierig besef zijner
edelaardigheid. En, let wel: er is niets wat den mensch tot zoo edelaardige daden
brengt, als het besef, dat hij edelaardig is. Noblesse oblige. Zelfs Thomas zou aan
deze Medischeen-Perzische wet niet ontsnappen.
Het was dezen volgenden dag Zondag, en aangezien het een zeer ange reis is van
Oost-Voorne naar Den Haag, waar Thomas' Bank gevestigd is, moest hij 's Zondags
weer vertrekken. En dat zelfs vrij vroeg; aangezien Christelijkheid en werkschuwheid
in eendrachtig samengaan vele treinen en trams op Zondag hebben stop-gezet, zoodat
de laatste tram reeds te plus minus half vijf uit Oostvoorne naar de beschaafde wereld
vertrok. Dat wil dan in dit verband zeggen: naar de Rosestraat te Rotterdam.
Dit zoo spoedig vertrek was natuurlijk éen der onderwerpen van de
ontbijt-converzatie. En in verband daarmee: het vertrek, nog minder dan
vier-en-twintig uur later, van Hugo en Beppy.
Dat vertrek had nog niet tot onmiddellijk einddoel Bennekom. Men zou eerst naar
Den Haag gaan, waar Bep's ouders woonden; in een weidsch huis met een grooten
vóortuin - als men bepaald wilde, kon men het een villa noemen - in het
Bezuidenhout-kwartier. Men zou daar den gezondheidstoestand der ouders opnemen,
en Hetty vertoonen; aan wie de Oostvoornsche dokter na veel indrukwekkende
peins-mimiek het reizen had vergund.
Hetty vertoonen; - met Hetty reizen.... En met Hetty's bagage reizen; met Hetty's
kinderwagen reizen. Daarin lag een moeilijkheid.... Die de moeilijkheid bleek.
‘Ja,’ zei Bep - ‘ik heb de Oosterbaans in Rotterdam getelefoneerd, dat ze met een
auto aan de tram komen, morgenochtend.
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Maar dat lost de moeilijkheid niet op. Want de kinderwagen kan niet in den auto....’
‘Hoe heb jelui dat dan op de heenreis gedaan?’ vroeg Lieske.
‘Wel - toen hebben we aan 't station een witkiel genomen, die den kinderwagen
naar de tram heeft gebracht. Maar aan de tram zijn geen witkielen - misschien is er
wel iemand, die het doen kan; maar daar kan je niet op rekenen.’
‘Als je een luxe-auto laat komen,’ zei Thomas, ‘dan kan die wagen er wel bij.’
‘Een luxe-auto?’ kwam verschrikt Hugo - ‘Wat zou dat wel kosten? 'n Gewóne
kost al 'n gulden of zes. - Neen, er zit niks anders op, dan dat ik met den wagen naar
't Beurs-station rijd; zoo gauw mogelijk, want we hebben maar twintig minuten tijd.’
‘Op Maandagochtend? In die Rotterdamsche herrie? Tusschen al die
sleeperskarren?’
‘Ja,’ zei Hugo, na een oogenblik peinzen; - nu een ander het als zoo bezwaarlijk
zag, voelde hij de eigen bezwaren uitzetten - ‘'t moet wel....’
‘Maar,’ zei Thomas - ‘dan was 't toch nog beter, als wij hem vanmiddag
meenamen?! Op Zóndag is er hoegenaamd geen gerij in Rotterdam; en wij hebben
allen tijd....’ Toen zweeg hij. Want hij voelde de consequentie.
Zoo ging het meer met Thomas. Dat hij zuiver theoretische redeneeringen hield
over practische aangelegenheden. Het was zijn de heele wereld objectiveerende,
wetenschappelijke aanleg, waardoor hij dan ook, zij het slechts in de poovere conditie
van privaat-docent1), een academische pozitie had kunnen verwerven. De meeste
menschen, en ook wel zeer-wetenschappelijke, houden alleen dergelijke betoogen
en trekken alleen dergelijke consequenties in zake gevallen, waarbij zij persoonlijk
niet betrokken zijn. In 't gunstigste geval. Vaak toch blijken ze er achteraf wel bij
betrokken; maar dan tot hun voordeel.
In elk geval: het idee was geuit; het was op het voertuig van Thomas' stem in de
ontbijtkamer van de tijdelijke woning der Constantijnses binnengebracht. En daar
stond het nu.
Het werd niet aangevochten. Wie zou dat ook doen? Niet, dat de argumenten
hiertoe ontbraken. Om er één te noemen: Hugo,

1) Zie ‘**De Intreerede van Mr. Thomas' in de Wereldkroniek van 1 Oct. 1921.
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de O.W. er, had toch eigenlijk heel goed voor deze speciale gelegenheid een luxe-auto
kunnen bestellen; al zou die dan misschien een tientje kosten. Ook was vertrek met
een lateren trein uit Rotterdam naar Den Haag denkbaar; al was het in beginsel
natuurlijk wenschelijk, reizen met Lijs Riket en de ingevette Het zoo kort mogelijk
te doen duren....
Doch dit werd geenerzijds geopperd. En Thomas hoopte hier ook volstrekt niet
op. Want nadat hij één oogenblik, bij de realizeering van de slotsom zijns vertoogs,
was geschrokken -: ziende zichzelf, een met de jaren ietwat verkorpulent heer, in de
geenszins ingeleefde pozitie van kinderwagen-duwer, op de Maasbrug -; na dat ééne
oogenblik dan van alleszins te billijken schrik, was hij volkomen tot de consequenties
zijner woorden bereid. En toen hij zag, dat Bep hem met vereering aanstaarde, was
hij méér dan bereid; want niets gaf Thomas zoo veel kracht en inspiratie als het besef,
een goed figuur te maken. Onmiddellijk nam hij dan de daarbij gebruikelijke houding
van zedige verwondering aan; de houding van iemand, die zich verbáásde, dat men
zoo-iets nou zoo bijzonder vond. En toen Bep verteederd en verrukt losbarstte met
een: ‘Zoo-iets biedt alleen Thómas je aan,’ - toen zei Thomas dan ook, rolgetrouw:
‘Och kind, 't beteekent immers niets! 't Kan me heusch geen steek schelen, om dat
endje met een kinderwagen te loopen.’ En zóó'n type was Thomas, dat hij, dit
zeggende, merkte, dat hij het volmaakt méénde ook. Zoodat Huug, op vagelijk
lovenden toon Thomas' onafhankelijke onmaatschappelijkheid constateerde; en Bep
deze lyrische onderhandeling bekroonde door met warmte en waarachtigheid in haar
stem te verklaren, dat Thomas ook de eenige was, van wien je zoo iets kon àannemen.

IV
Dies zag men dien Zondagmiddag te half zeven, toen de stoomtram uit Oostvoorne
haar eindstation in de Rosestraat had bereikt, de ietwat corpulente en altijd ietwat
comische figuur van Thomas, gekroond met zijn grooten grijzen Borsalino, waarop
het patrijzeveertje nog steeds Tyrolerachtig prijkte, bij den goederenwagen gereed
staan, zeer zorgvuldig het reçu voor den kinderwagen in de hand houdende; terwijl
Lieske - die razende hoofdpijn had - met niettemin eenige ironie op het gelaat terzijde
wachtte. Er kwa-
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men eerst een twintigtal fietsen uit den bagagewagen, en toen was Thomas' karretje
aan de beurt.
Hij nam het aan met voorzichtige en tevens luchtige kracht, zette het op den grond,
en manipuleerde er aandachtig mee. De houding toch welke hij gevoelde dat in dezen
moest worden aangenomen, was die eener lichte ironie; gepaard met een daaronder
weggedekte zorgzaamheid; om niet al te onhandig te doen. Zoo wipte hij, naar het
voorbeeld van de vele vrouwen-en-moeders, die hij bij uchtendlijke parkwandelingen
had waargenomen, bij het draaien van het vehikel in de richting der stad, de
voorwielen op. En inderdaad: deze wagen deed precies wat hij, Thomas namelijk,
wilde. Het was verrassend en obligeant. Toen, met meerder zekerheid van houding,
vatte Thomas' zijn valiesje op, en zette dat op de plaats in den wagen, die Hetty
toekwam; en toen nam hij zijn overjas, en legde die daar achter.
En toen begon de tocht. Lieske liep ietwat terzij; en dra ietwat achter. Dit laatste
echter geenszins uit gebrek aan solidariteit met Thomas in deze merkwaardige ure;
maar meer speciaal doordat Thomas zoo hard liep. Want dát deed hij; en voor iemand
die achter een kinderwagen loopt, was het wel héél, exceptioneel, hard.
Hierin nu mag een kleine factor van verlegenheid met zijn pozitie hebben gezeten.
Maar dan deed toch het bij deze voorstelling aanwezige publiek alles om dit gevoel
in Thomas te doen verdwijnen; want niemand nam aanvankelijk eenige blijkbare
notitie van hem. Een dertigtal meters vóor hem liep een gezelschap voetballers, die
in een roes welke minstens een overwinningsroes was, ook al in de tram, van Den
Briel af, in gezang hun overmaat van vreugde hadden geuit, en die nu ook tot het
publiek van Rotterdam de opwekking richtten:
Van je heila! hola! - hóúdt er de moed maar in -

- een aanmaning waaraan zij zelf blijkbaar allerminst behoefte hadden. Maar deze
vroolijke voetballers keken vóorwaarts; en merkten Thomas dus zelfs niet op. Dat
deed uitteraard wèl de bevolking van voorstadsch Rotterdam; maar ook deze
bevolking, wier reputatie op het gebied van savoir-vivre toch niet bijzonder groot is,
nam géén notitie. En dit bevestigde Thomas in de overtuiging, waarmee hij, toen hij
het aanbod had gedaan, zich over de gevolgen daarvan had gerustgesteld; in de
overtuiging namelijk,

Groot Nederland. Jaargang 20

435
dat het toch aan de straatbevolking niet als iets bijzonders kon voorkomen, wanneer
een mán met een kinderwagen liep; zelfs niet, wanneer die kinderwagen kinderloos
was. Want - aldus Thomas' overwegingen -: dit moest toch uitteraard vaker
voorkomen; een kinderwagen wordt toch wel eens meer onbezet naar een trein
gebracht; of ter uitleening weggebracht; of van een uitleening teruggehaald. Of cadeau
gegeven. Welnu, de houding van de Rosestraatsche bevolking was een volkomen
bevestiging van deze overwegingen; en, hadden Bep's overdreven dankbetuigingen
ze een oogenblik in Thomas' hoofd doen wankelen, ze stonden nu weer als een
tamelijk soliede muur. Támelijk soliede; want heelemáál gerust was Thomas er nog
niet op; al noodigden hem én logica én experiment hiertoe dringend uit.
Was deze vage onzekerheid een voorgevoel?
Helaas, - er is reden dit aan te nemen. Want nauwelijks was Thomas op de eerste
der twee Maasbruggen welke hij over te steken had, of de houding van het publiek
veranderde.
Als een gedwee burger - te gedweeër door de eenigszins ongewone situatie - bereed
hij niet het smalle wandel-, maar het breede rijpad der brug. Dit was vrijwel
gevaarloos; want wagens ontbraken vrijwel op dit neigend namiddaguur van den
Zondag. Maar het was te gedwee; en daardoor ongewoon. De mos toch brengt mee,
dat kinderwagens gezien hun gemeenlijk als zeer precieus beschouwden last, juist
wèl op voetpaden worden voortbewogen. Waardoor kinderwagens, die het ruime
sop kiezen, de aandacht trekken. Te meer, wanneer, gelijk in casu, van de ruimheid
van 't sop gebruik wordt gemaakt voor een ongewone snelheid. En nóg te meer,
wanneer er achter zoo'n kinderwagen een ietwat buikig heer loopt, met een glad-rond
pastoorsgezicht, en een borsalino op met rechtstandige faizanteveer.
Zoo gingen dan al zeer spoedig eenige kreten op. Die aanvankelijk nog een
individueel, particulier-initiatief-achtig karakter hadden. De initiatief-nemers waren
een drietal straatjongens, die, gevoelig voor het eigenaardig-malle van dezen stoet,
doch nog niet le mot de la situation gevonden hebbende, maar vast met eenige
onbestemde rumoerigheid begonnen. Kreten als ‘èh! kaik die!’ vormden het begin;
en toen er aldus een zekere aandacht voor het Thomas-schouwspel in het leven was
geroepen, toen ontsprongen al ras uit het publiek meerdere en meerder qualificeerende
uitroepen.
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Als daar zijn: ‘Meneer! - Mag ik meeraije?’ ‘Pas op, dat de kleine niet zeeziek wordt,
meneer!’ En toen ze de samenhoorigheid van Lieske met de groep hadden opgemerkt
- Lieske, die terwijl op 't druk-beslenterde wandelpad der brug zich moeilijk
voorthaastte -, toen werd die er ook in betrokken:
‘Juffrouw - waarom ga jai niet in de wagen zitte??!’
Deze enkele straatjongenskreten deerden Thomas evenwel weinig. Hij stevende
voort; met een spoed, die eenerzijds den tocht aangenaam moest bekorten; doch
anderzijds zijn gang weer onaangenaam verkomischte. Hij was nu intusschen al aan
't eind van de eerste brug, en de straatjongens, die bij de doodfatsoenlijke
Zondagswandelaars weinig weerklank vonden, bleven al een beetje achter, en
lanceerden hem slechts van tijd tot tijd nog een, gelukkig door het gebrek aan geest
weinig effectrijken, roep na.
Maar die roepen waren toch weer voldoende om telkens even een brok
publiek-aandacht op hem te vestigen; en Thomas voelde zich, na zijn aanvankelijk
optimisme in dezen, voortdurend als door een wel eenige vrijheid latend, maar toch
aldoor hinderlijk en onbehaaglijk net omvangen. Dit riep op zijn bolrond gelaat een
nog onbewusten, maar toch onmiskenbaren trek van zorg, gêne, toorn -. En aldus
beende hij voort, door het eindje eiland-straat, naar de tweede, de monumentale
Maasbrug; onderweg nog slechts door een paar samen uit wandelen zijnde deerntjes
openhartig uitgelachen. Die meisjes deden dat trouwens zonder opzet. Echter was
juist het feit, dat ze, Thomas argeloos opmerkende, in een plotsen onbedwingbaren
proest uitbarstten, voor den ongelukkigen, den heel ijdelen, en dus héél ongelukkigen
Thomas een fataal teeken zijner belachelijkheid. En toen karde hij dan de tweede
Maasbrug op; ál schichtiger geworden, met een ál wanhopig-losser poging tot luchtige
onverschilligheid, en ál sterker senzatie, dat er van alle kanten speldjes van spot op
hem prikten.
Hij besefte nu duidelijker, dat hij waarschijnlijk goed zou doen met op 't Wandelpad
te kruipen, maar tevens de toch altijd mogelijke kans van een protest van publieksof politiewege. En die kans, zij 't klein, was den nu waarlijk wel schutterig-schichtig
geworden Thomas een verschrikking in die mate, dat hij op 't groote pad bleef. Waar
je toch altijd vlugger uit den weg, en wèg, kon komen. Dus schoot hij maar weer den
rijweg van de brug op; en dat dan zoo rechtshoudend mogelijk. Dat wil zeggen: op
de tramrails.
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Ook dit scheen weer niet goed te wezen. Want een fietser, die achter hem aan racete,
schreeuwde hem toe: Je mag niet op de rails! Was 't een medelijdende waarschuwing,
of een snauwend verwijt? Thomas, bol, buikig, geborsalinood en geveerd
voortrennend, kon geen accenten meer onderkennen. Dat de opmerking in elk geval
juist was, zou hem trouwens weldra overduidelijk worden bijgebracht.
Doch voor dit geschiedde, kreeg hij den troep voetballers weer in de gaten, die er
den moed maar inhielden. Ze waren mateloos luidruchtig geworden, en
zong-schreeuwden in steeds baldadiger toonaard. Toch, toen ze een politie-agent
naderden, die hevig-zwartgesnord, met stierige Draufgängers-oogen op de brug wacht
hield, een politieagent met iets uitdagend-gewelddadigs in zijn houding, toen
kalmeerden ze wel wat. En Thomas, die met een zekere fataliteit
metronomisch-gelijkmatig voortbeende, Thomas, die al lang voorzag, dat hij
noodlottelijk deze moedhouders zou moeten passeeren, zette zijn metronoom nóg
wat aan, en zou listiglijk hen voorbijgaan, vlak vóór den strijdvaardigen politîeman.
En zoo deed hij: handig, met gewipte voorwielen, schoot hij er langs; met een laatste
poging tot een onverschillig mir-nichts-dir-nichts-gezicht.
Maar toen gebeurde, wat hij geen oogenblik had verwacht: de agent keerde zich
tegen hém. Wijdbeens, als een levende, stevig geplante wering, stelde hij zich op de
rails, en snauwde tot den armzaligen Thomas:
‘Is dat soms een wandelpad, hè? Mot je op de trambaan rijden?’
Thomas, als oud-student, jurist, en groot-stedeling, had kennis genoeg van de
politie, om vélerlei houding van hare dienaren te verwachten. Maar dit optreden,
tegen hém, - die toch altijd de nette, buikige mijnheer Thomas was, en die zich zoo
ángstig-gedwee aan alle algemeen geldende regelen van 't verkeer hield -, dit scheen
hem toch verrassend kras. En één oogenblik won het zijn eerlijke, en naar het mij,
als zijn onpartijdigen biograaf voorkomt: gerechtvaardigde, verontwaardiging; en
hij veroorloofde zich het toch waarlijk nog zeer gematigd wederwoord:
‘Ik dacht, dat ik rechts moest houden.’
Toen echter steeg het strijdvuur in de stieroogen van den wachterder-veiligheid
tot een vlammenzee, en op een snauwtoon, die de begeerte om Thomas te beléédigen,
geenszins verheelde, brulde hij:
‘Dan dacht je verkeerd!’
‘Stik,’ zei Thomas.
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V
Dat had hij natuurlijk niet moeten zeggen. Neen, certeyn. - Maar hij hád het gezegd,
en de stieroogige had het gehoord. En de stieroogige was niet iemand, om zich
zoo-iets zoo maar te láten zeggen.
Met even veel machtswellust - om aan het socialistisch jargon een bruikbaren term
dankbaar te ontleenen - met minstens even veel machtswellust dan als
verontwaardiging, zwaaide hij zich geheel om naar den Thomas-kant, en
commandeerde: ‘Halt.’
De moed-houders zwegen, en riepen dan: ‘Joh, wacht es! Pssst! Die dikkerd met
die vleeschwagen is t'r bij!’ En ook de wandelaars op het voetpad bleven staan. Er
was een algemeene remming en stremming. Alleen Lieske, die van-wege Thomas'
vaart steeds meer achterop was geraakt, kwam schuw-zorgelijk naderbij.
Toen streden in Thomas' hoofd vele strijdigheden. Met een snellen blik zag hij
rond. Zag de lol-volle afwachting der voetballers; de gretige pret der straatjeugd; de
halfverholen schandaalzucht der meer ‘nette’ voorbijgangers. Dat alles voelde hij
om zich sluiten, en dat alles zag hij aan als een kat, die door de omzichtig een kring
vormende jeugd wordt belaagd. En als hoofdmoment in dien kring kwam naar voren,
en op hem toe, langzaam, als om lang ervan te genieten, de koloogige politieman....
En Thomas, de kat-gelijk gesitueerde Thomas, dééd toen als de katten. Met een
wilden, schichtigen sprong schoot hij dóór, - wèg -. Op de tramrails, over de tramrails,
naast de tramrails. Hij rende, hij vloog; bol, róód nu, en met hevig wapperend veertje
schoot hij voort. En een zoo wilde verontwaardiging blonk in zijn oogen, dat de
menschen die hij tegenkwam, en die hij meteen al voorbijwas, schrikten. En ze lachten
niet.
Maar áchter hem lachten ze wel. Daar kwam, het óp zich drommend koor, het
wilde lijf bewegend woest en weekelijk, en ze riepen: ‘Hi-ha! hi-ha!’ en ze dreunden
op het rhythme van dat hi-ha gelijkmatig, in gesloten gelederen, en evenwel zeer
snel op de houten brug-vloer achter Thomas aan. In zoo gesloten gelederen gingen
ze, dat de politie-man moeite had erdoor te breken.
Dit nu werd Thomas' redding. Om ze in détails volledig te verklaren, zou men
zich moeten verdiepen in de psychologie van de menigte, en de psychologie van
stieroogige agenten. Dit zou, gezien de beteekenis van het alleen voor Thomas
belangrijke feit, te veel
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plaats eischen. We bepalen ons dus tot de uiterlijke gebeurtenissen. Die waren deze:
dat de stieroogige agent poogde met een vaart de gelederen te doorbreken. Dat hij
daarbij in botsing kwam met een paar der voetballers te gelijk. Dat de getroffen
voetballers, die meer ‘lollig’ dan kwaadaardig Thomas vervolgden, van aanvalsobject
veranderden. Want de agent was toch óók 'n gekke vent, en dichter bij hen; en z'n
schutterige haast beloofde interessanter reactie op een, voor heel een menigte niet
gevaarlijken, aanval. Dus - de volksongunst is niet standvastiger dan de volksgunst
- maakten ze er 'n allerplezierigst relletje van, en, zonder zich bepaald principiëel
tegen het wettig gezag te keeren, begonnen ze hun hos-beweging eenigszins in
kringvorm uit te voeren, gestadig zorgend, dat ze in brééde massa vóor de voeten
van Thomas' vervolger waren. En toen kwam er nog een auto met huiswaarts keerende
Rotterdammers; en een motor; en die toeterden, en de chauffeurs brulden, omdat de
weg versperd was. En de agent trok zijn sabel; en de herrie werd tot consternatie; en
de agent plaatste zich in een Leonidas-houding tegenover al wie hem te na mochten
willen komen.
Maar intusschen had Thomas het einde van de brug bereikt; en schoot achter den
hobbelenden en dansenden kinderwagen langs den Maaskant, en over de bruggen in
de richting van het Beursstation. Toen geen gevaar meer dreigde, verlangzaamde hij
zijn vaart en versereende zijn blikken. En om hem was nog slechts de gematigde
spot van vóor het incident. Die Thomas nu als een allerplezierigste bejegening
voorkwam. Onze eischen veranderen met de omstandigheden; zie de O.W. ers.

VI
Het zou met alle eischen der vertel-techniek vloeken, als ik, na het verhaal van dit
hevig gebeuren, nog uitvoerig was over het zooveel minder gemouvementeerde slot
van de reis. Thomas dan gaf aan het Beurs-station den wagen aan voor Den Haag;
wachtte Lieske, die hevig doorschicht van al de emotie kwam aangewandeld, en
begaf zich met haar naar het station D.P. Daar dronk hij een groot glas port, en Lieske
dronk een grooten kop thee, en ze aten een kalfsbiefstukje. En arriveerden in alle
schande wegdekkend duister te 's Gravenhage. En toen ging Lieske in de tram, en
Thomas, die, zeer slim, had bedacht, ook nog den kap van den wagen op te
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zetten, wandelde langs de doodstille Weteringkade; door de verlaten wijk VII; over
de Staatsspoor-rails. Hij liep nu met een gematigde tram-snelheid; en 'n eenzame
fietsrijder mocht al eens onder 't voorbijrijden zeggen: ‘Nou, de kleine slaapt goed,
meneer’; en 'n paar jongelui die veel Nick Carter en Lord-Lister hadden gelezen,
mochten met neergetrokken misdaad-vermoedende wenkbrauwen stilstaan en den
voortsnellenden, zonderlingen heer na-oogen, - hij arriveerde zonder verdere hindernis
bij de oudelui-Bep; en de oude mevrouw Bep zei, dat het een kranig stukje van hem
was; en de oude heer Bep schonk hem een glas excellenten wijn. En Thomas dronk
den wijn met rustig-heroïsch gebaar, en weerde met een gestileerde handbeweging
allen lof, en zei: ‘Och, 't was niets. Er riep wel eens 'n straatjongen je iets na. Maar,
nou ja!....’
J.L. WALCH
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De zelfvermomming des absoluten
V
Nu we, na betrekkelijk geruimen tijd, er weer toe komen ons betoog te hervatten,
lijkt een kort overzicht van het reeds behandelde niet overbodig en dit te meer, omdat
we ons voortdurend uitweidingen en afdwalingen hebben moeten veroorloven. Wij
hopen en vertrouwen dat de lezer met ons het gebiedend-noodzakelijke hiervan heeft
ingezien. Wie zich voorneemt, zijn onderwerp van een grondbegrip uit te behandelen
en daarbij niet van nevenbegrippen gebruik wil maken, dan na ze vooraf uit datzelfde
grondbegrip te hebben verklaard, bevindt zich eenigszins in de positie van den
‘Berlitz’-leeraar, verplicht in de vreemde taal te onderrichten, eer de leerlingen er
het eerste woord van verstaan. Woorden zijn noodig om woorden te verklaren, maar
eischen vooraf weer hun eigene verklaring. Dat er van het ‘aangenaam-leesbare’,
het onderhoudende op die manier veel verloren gaat, zien we zelf beter dan wie ook
in, aangenaam en vlot schrijven is echter o.i. alleen mogelijk bij het als
vanzelfsprekend aannemen en in het betoog als zoodanig laten gelden van gangbare
complexen ethische en esthetische waardebepalingen, van geheele ideologiëen, en
nu is het wel waar dat het meeste daarvan door zijn gangbaarheid zoo diep zit
geworteld in het vanzelfsprekendheidsgevoel ook van den meer critischen lezer dat
hij het niet eens bemerken zou, maar het genoegen in de arbeid zou voor den auteur
verloren gaan.
***
Wij hebben dan de zelfvermomming doen zien als een bijzondere vorm van de
algemeene zelfweerstreving, die we eerder en herhaaldelijk als grondslag van alle
leven en van alle denken hebben pogen aan te toonen. Reeds in ‘Prometheus’ legden
we er den nadruk op, hoezeer de opheffende wijsheid aan het stellende leven vijandig
is,
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en in ons eerste zelfvermomming-hoofdsfuk1) gaven we een in zijn kortheid en
onvolledigheid toch genoegzaam sprekend overzicht van de vele wijzen waarop de
Levenswil de Rede altijd en overal in den mensch weerstreeft. We legden daar echter
tevens voor den eersten maal den vollen nadruk op de gelijkwegendheid van het
redelijke en het absurde, van het ‘goede’ en het ‘slechte’ -, we bespraken tegelijk
den immanenten eenzijdigen menschelijken voorkeur voor het ‘goede’ boven het
‘slechte,’ voor het ‘redelijke’ boven het ‘absurde’, na deze begrippen vooraf uit het
grondbegrip te hebben verklaard, en kwamen uit het tezamen-zijn van die
gelijkwegendheid en van dien voorkeur onweerhoudbaar tot de gedachte aan en het
woord van: zelfvermomming.
We toonden aan dat aan het noodzakelijk bestaan van die zelfvermomming (en
dus niet aan de grillen en aan de tekorten van menschen) de uitgebreide complexen
van onbewuste leugen,2) zelfmisleiding, waan, en wat we heetten onstoffelijk
gezichtsbedrog hun aanwezen danken, alles wat ons persoonlijk leven en
maatschappelijk leven heeft gemaakt tot ‘A vast system of things hidden, things
unanalyzed things misrepresented’ en we namen ons voor, in verschillende gegebieden
dat element der Zelfvermomming ook bloot te leggen, aldus de redeloosheid-zelf
opheffend tot het Redelijke.
De goedheid (zelf-opoffering, zelf-verlooching = zelf-ontkenning) in dienst van
het slechte (zelf-behoud = zelf-bevestiging) het intellect (als wijsheid:
zelf-weerlegging, zelf-opheffing=zelfontkenning) in dienst van het absurde (als
dogmatisme: zelf-handhaving = zelfbevestiging) bleken dan de eeuwige,
fundamenteele openbaringen der Zelfvermomming. We hebben gepoogd de
Staatsverheerlijking, met alles wat daarmee samenhangt of daaruit noodzakelijk volgt
als de duidelijke projectie dezer beide openbaringswijzen aan te toonen. We hebben
daartoe in het licht gesteld hoe de Staat tegelijkertijd de levensvoorwaarde voor het
individu, en het voorwerp van zijn warmste vereering is, hoe de Staat, door zijn
fundamenteel dogmatisme, het absurde vertegenwoordigt, dat toch door het intellect
der besten in stand wordt gehouden.
Tegenover het in alle, van de oudste tot de nieuwste, staatsbeschouwingen als
immanente vanzelfsprekendheid op te sporen

1) Groot Nederland van April 1921.
2) De bewuste leugen is middel, geen doel en behoort tot het onbeduidendpersoonlijke.
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dogma van een aan de stichting van gemeenschappen voorafgeganen natuurtoestand,
stelde we eerst het ondenkbare, en daarna het ongerijmde van de natuur
toestand-hypothese in het licht, om vervolgens tegenover de vanzelfsprekendheid
van de gestichte Staat onze inzichten omtrent een primair-voorhanden kudde, een
geestelijk collectieforganisme, te plaatsen. De term collectief-organisme hebben we
daarna toegelicht en uitgebouwd. De tot dusver zonder grond aanwezig geachte
‘imitatie-zucht’ als verklaring voor de schier volkomen uniformiteit van voelen en
denken en handelen tusschen menschen onderling kwam allereerst in het begrip
collectief-organisme te vervallen en vervolgens leerde ons datzelfde begrip het
fundamenteele onderscheid verstaan tusschen het onpersoonlijk kudde-vernuft, dat
steeds op belangen, utiliteits-overwegingen, en het persoonlijk intellect dat steeds
op problemen is gericht, met behulp van welk onderscheid reeds veel duisters en
tegenstrijdigs kon worden opgelost.
De weerlegging van de algemeen-gangbare Natuurtoestand-hypotheze was echter
niet meer dan de inleiding tot ons eigenlijk oogmerk: de verklaring van haar ontstaan
als een projectie der Zelfvermomming. Nader beschouwend ontdekten we de diepste
wortels der Natuurmensch-hypothese in de fictie van den Vrijen Wil, in de fictie van
een vrijmachtig persoonlijk oordeel, in de ficties van objectiviteit en causaliteit, dat
wil zeggen de Natuurmensch-hypothese bleek, critisch ontleed, de fundamenteele
‘inblazing van den Levenswil’ welke dwars tegen de Rede in, ons als
‘vanzelfsprekend’ doet gelooven in een individueel bestaan (één stap verder:
voortbestaan) in de objectieve waarde en waarheid van onze ‘ervaringen’, in de
‘vrijheid’ van onze besluiten en in de beteekenis dier besluiten als ‘oorzaak.’ Den
innigen samenhang tusschen de illusies van Vrijen Wil, Voortbestaan, Objectiviteit
en Causaliteit - en daarmee de innige verwantschap tusschen theologie en wetenschap,
beide egocentrische stelligheidsleeren tegenover de individualistische twijfelleer der
wijsbegeerte! - stipten we reeds in ons eerste hoofdstuk aan en noemden ze de trekken
van ‘Adam’, de trekken van het Waan(denk-) beeld dat den beschouwer bewust of
onbewust, aan de maatschappij-beschouwing ten grondslag ligt en dat de projectie,
de personificatie is van den Levenswil.
We toonden vervolgens aan hoe uit de verwerping van de Natuurmensch-hypothese
de verwerping van alle gangbare staatsbeschouwingen noodwendig volgt. Uit de
fictie van een krachtens goddelijk-
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menschelijk inzicht gestichten Staat is het onderscheid tusschen primitieve
gemeenschap en politieken Staat, zijn gedachten aan Rechten en Plichten van Staat
jegens individu en omgekeerd, zijn hypothesen van ‘ideeële Wils-overdracht’ (Hobbes,
Hegel) inderdaad gemakkelijk af te leiden. De primair-voorhanden kudde echter is
de chaos (‘a vast system of things hidden, things unanalyzed, things misrepresented’)
niet tijdelijk en toevallig, naar eeuwig en uitteraard, waarin het Absolute zichzelf
ontvliedt, om (zich in) het afzonderlijke te behouden, krachtens het beginsel der
Zelfweerstreving, maar een chaos die niet als zoodanig wordt herkend, doch die in
de schijn-orde der ‘Organisatie’ is vermomd tot uitdrukking van de ‘göttliche-Idee,
wie sie auf Erden vorhanden ist’ krachtens het beginsel der Zelfvermomming! De
immanente, fundamenteele vijandschap tusschen eenerzijds de Organisaties en
anderzijds die individuen waarvan het Absolute zich bedient om tot de aanschouwing
van zich-zelf te komen, hebben we in ‘Prometheus’ reeds aangetoond, maar hier pas
recht als noodwendig uit het begrip Zelfvermomming verklaard. De gangbare frase
van de ‘groote mannen door hun volk voortgebracht’ verschijnt in dit licht als een
klinkklare zotheid. De verschijning van denkers, kunstenaars, hervormers is resultaat
van het onmiddellijk contact der tot dat oogmerk levende persoonlijkheid met den
‘Goddelijken Geest,’ de kudde-chaos vervult daarbij geen rol. Wat er bij dit simpel
inzicht overblijft van de gangbare geschiedschrijving, gansch en al gebaseerd op
Staatsverheerlijking althans overschatting hopen we in dit hoofdstuk nader aan te
toonen.
Na aldus in den ‘Georganiseerden Staat’ het essentieel-chaotische kudde-karakter
te hebben blootgelegd, hebben we ons in een nader onderzoek begeven van de twee
factoren die, naar moderne opvattingen, dien Staat bij uitstek bepalen, teneinde van
deze twee groote realiteiten: Landstaal en Volkspsyche, het fictieve bloot te leggen.
In ons vorige hoofdstuk1) hebben we getracht aan ‘Taal’ in het algemeen den schijn
van realiteit te ontnemen en we stuitten daarbij als het ware bij elken stap op schier
onontwarbare complexen van muurvast-gewortelde vanzelfsprekendheden die toch
in het licht der rede zuivere ficties bleken, thans willen we datzelfde toepassen op
de gangbare anthropo-sosiologie en anthropo-psychologie en ook deze aantoonen
als ‘a vast system of things hidden, things unanalysed, things misrepresented.’ Ons
betoog kan hier een eindweegs even-

1) Groot Nederland, Januari 1922.
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wijdig gaan met dat over de landstaal, daar ‘landstaal’ en ‘volkspsyche’ twee
hoeksteenen zijn in hetzelfde complex-van-ficties.
In het aanwezen der algemeene menschenkudde en haar onderverdeeling in rassen
herkennen wij een der wijzen der dubbelheerschappij van de Eenvormigheids-drang
en de Distinctie-drang als dubbelgrondslag des levens. De bedoelde rasverschillen
(kleur, gelaatsvorm) zijn ‘natuurlijk’, dat is, ze wortelen niet in de onderscheidingen
der Rede, (hier als menschelijke redelijkheid te verstaan) ze zullen dus door het
redeloos kudde-instinct als realiteiten worden gevoeld, bekrachtigd of wel geforceerd,
(gesteld), maar ze zullen ten opzichte van de als redelijk gevoelde onderscheidingen
tusschen mensch en mensch (Man of Fact’, ‘Man of Idea’) door het denkende individu
worden veronachtzaamd, geringgeschat, geloochend (opgeheven)
Het ‘bekrachtigen’ kan zoover gaan dat het de stammen-vermenging keert, hetzij
door huwelijks-verbod (in het theokratisch Jodendom als goddelijk verbod opgevat)
hetzij door afkeer op collectieven hoogmoed gebaseerd, hetzij als rassen-antipathie
-, op dezelfde wijze als we dat opmerkten voor de door nationalisme voortdurend
weerstreefde en vertroebelde taalrasvermenging en taalrasverevening. Op dezelfde
wijze, maar niet in die mate, want zuiverheid en eenvormigheid in het als collectief
merkteeken zoo bruikbare (immers door de gevoelsassociaties waarover we reeds
spraken zoo suggestieve!) gemeenschappelijk taalgebruik is voor den Staat steeds
van veel grooter belang geweest dan het behouden van een stam-zuiverheid die, voor
zoover ze al bestaat en op te sporen is, op subtiele onderscheidingen berust, welke
tot niemand spreken en waarvan dan ook het ontbreken nooit een beletsel was om
de onderworpen bewoners van veroverde gebieden een ‘nieuw Vaderland’ op te
dringen1) of gehuwde vrouwen van anderen stam te verplichten tot onbegrensde
‘loyauteit’ tegenover de natie van haar man. Zoo heeft het nationalisme dan ook maar
in betrekkelijk geringe mate het ras-vereveningsproces gekeerd. En in het critische
oogenblik toen het ‘nationaal bewustzijn’ zich moest gaan voeden en versterken aan
Taal en aan Stam, stonden de taalpropagandisten verreweg sterker, door dien schijn
van taalzelfstandigheid en vooral door die voor de oncritische massa altijd doorslag
gevende gevoelsassociatie tusschen het uitgedrukte en het uitdrukkingsmiddel,
waarvan de ‘letterkundigen,’ dank zij hun tekort aan onderscheidingsvermogen
gewoonlijk

1) ‘Tropisch Nederland’!
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in de eerste plaats dupen waren en zijn. De komst en de beteekenis van dat critische
oogenblik hebben we in ons vorig hoofdstuk uiteengezet, en we kunnen dus nu
daarover zwijgen.
Het ‘volksbewustzijn’, de collectieve hoogmoed, in een theokratische Staat zich
uitend als uitverkorenheids-waan, en in onze dagen nog welig tierend als platte en
ongegronde zelfophemeling, was van huis uit geen resultaat van ‘wetenschappelijk
onderzoek,’ van ‘onpartijdig’ inzicht in de superioriteit van het eene boven het andere
ras, het was vanzelfsprekend en volstond, zonder verdere toelichting of bewijs als
vrijbrief voor alle machtsmisbruik bijvoorbeeld van den ‘blanken Christen’ tegenover
den ‘gekleurden Heiden.’ In den strijd om macht en bezit tusschen de blanke
Christenen onderling strekte, eveneens zonder toelichting of bewijs, het ‘landsbelang’
elk individu tot hoogste zedewet, - de wil van den Monarch daarbij dan nog elken
‘onderdaan.’
Het was de eerder en vaker door ons beschreven definitieve ‘zelf-inkeer’ welke
eerst, bij monde van Rousseau, de ‘Rechten van den Mensch’, d.i. het besef tot nog
iets anders dan tot ‘onderdaan’ te zijn geboren, en daarna, bij monde van Kant, de
‘kategorische Imperatief,’ de plicht-van-trouw aan eigen zedewetten boven dien aan
‘landsbelang’ formuleerde. Gelijk we echter in ons vorig hoofdstuk zeiden: die
zelf-inkeer raakte als elk geestelijk moment slechts individuen; aan het fundamenteele
wezen en aan de fundamenteele functies van de Kudde kan geen inzicht iets wijzigen,
zij zijn der rede eeuwig tegengesteld, in zich zelf eeuwig en onaantastbaar, maar wèl
vertoont zich dat onveranderlijk kudde-wezen telkens op andere wijzen en wèl
verandert de chaos aanhoudend van aanzien, opdat de mensch, na de oude organisatie
ontmaskerd te hebben en haar te zijn ontlvucht, in dienst van een andere, in wezen
evenzeer absurd en evenzeer ongerechtigd, zijn geestdrift en zijn intellect zal stellen,
opdat de Zelfvermomming zich eeuwig vervulle.... In ons derde hoofdstuk1) hebben
we beschreven hoe een gedachte (De Gedachte) uit den chaos geboren wordt door
de zelfherkenning des Absoluten hoe deze gedachte reeds stervend is, als ze wordt
uitgesproken, en tot dogma verstard als ze ‘triomfeert’ hoe dan onmerkbaar
communiteit overgaat tot collectiviteit, dat wil zeggen de ongeorganiseerde Orde tot
den ‘georganiseerden’ Chaos der organisatie, waar tucht en dwang onmerkbaar,
totdat een nieuw geslacht van critischen verschijnt,

1) Groot Nederland, Juli 1921.
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in plaats van recht en rede treden en hoe de formulen der gestorven gedachten in de
nieuwgevormde kudde als frasen voortleven blijven:
Zoo bleef het dan na en door den geestelijken en zedelijken ‘zelf-inkeer’ zede,
zijn handelwijzen toe te lichten en aan anderen en zichzelf van zijn overtuigingen
reden te geven. Maar die handelwijzen en overtuigingen waren geen andere dan de
oude kudde-instincten, en kudde-driften, de oude collectieve vanzelfsprekendheden,
de oude inblazingen van den Levens-wil, ten behoeve van de oude kudde eenmaal
door de theologie gesanctioneerd, en door de wetenschap voortaan bekrachtigd ten
behoeve van de nieuwe!
Zoo bewees Auguste Comte op onweerlegbare wetenschappelijke gronden wat
voor Bossuet vanzelfsprekend was geweest, zoo schreef De Bonald vier dikke deelen
‘Théorie du Pouvoir’ om de tot dan vanzelfsprekende ‘plichten van den onderdaan’
te bewijzen en Gobineau zijn ‘Essai de l'inégalité des Races humaines’ als
‘bewijsmateriaal’ voor een nationalisme en aristocratisme waarvoor niemand tot dat
oogenblik bewijsgronden gevorderd had. De ‘Eenheid van Stam’, het ‘fier bewustzijn’
te behooten tot een ras dat ‘aus dem Dunkeln ins Helle strebt’1) of dat ‘de wereld
heeft veroverd,’ of ‘aan de spits der beschaving staat’) moest voor den ontwikkelde,
voor den ‘vrijen burger’ van 1848 oude plichten en ouden dwang vervangen. Maar
de immanente instincten, de drijfveeren onder de argumenten waren onveranderd
dezelfde.
Zoo ontstond de anthropo-psychologie en de anthropo-sociologie en terwijl de
moderne taal-exaltatie wortelde in een complex van ‘onstoffelijk gezichtsbedrog’
zoo innig verweven met het gevoel, bovendien zoo verward en zoo verwarrend, dat
schier niemand er aan ontkwam, was de moderne ras-exaltatie aangewezen op
metingen en berekeningen, op zwevende hypothesen en nevelachtige legenden,
zoodat dan ook haar dogma's alleen door de heetgestookte zelfoverschatting van het
militaristische Duitschland met geestdrift in hun vollen omvang en hun peillooze
absurditeit, zijn aanvaard. Gobineau-vereenigingen schoten als paddestoelen uit den
Duitschen bodem, Duitsche anthropo-sociologen hebben zijn gedachten overgenomen
en in alle richtingen toegepast. Maar in mindere mate zijn de leeringen der moderne
anthropo-sociologie en anthropo-

1) ‘Wir bekennen uns zu dem Geslecht, das aus dem Dunkeln ins Helle strebt’-, een woord van
Goethe, door Houston Stewart Chamberlain als motto voor zijn ‘Grundlagen des Neunzehnten
Jahrhunderts’ gebezigd.
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psychologie, doortrokken van positivistischen geest naar Comte en Taine, overal
gemeengoed, ‘vanzelfsprekendheid’ geworden, niet het minst in de hedendaagsche
kunsthistorie -, terwijl de dagbladpers ons dagelijks leert welk een rol zij vervullen
in het gedachteleven van den ‘ontwikkelde,’ en Jean Finot, die in zijn boek ‘Le
Préjugé des Races’ een soms felle bestrijding geeft van de anthropologische systemen
van Gobineau, Lapouge, Ammon, Chamberlain en die, gelijk we zullen zien,
menigmaal den draak steekt met hun ongerijmdheden en hun tegenstrijdigheden,
spreekt tegelijk zelf over ‘l'âme d'un peuple’ als over iets aan welks bestaan niet
getwijfeld kan worden, iets dat ‘vanzelfspreekt’!
Nu behoeft men zich maar eenigszins rekenschap te geven van de ontzaglijke
moeite om, ook daar waar geen felle hartstochten spreken en zelfs geen conclusies
worden beoogd, tot zuiver inzicht te komen - krachtens de weerstreving van de Rede
door den Levenswil - om zich een beeld te vormen van de betrouwbaarheid dezer
bij uitstek opportunistische wetenschap, gevoed uit hoogmoed, gebaseerd op
vanzelfsprekendheden die van geslacht op geslacht overgedragen nimmer în het licht
der rede zijn gebracht, zich bedienend van vage en troebele termen, waar de
‘bewijsgronden’ zonder samenhang, uit alle oorden en alle gebieden zonder de
ordenende werking van een centrale gedachte, als tot een verwarden hoop van
onderlinge tegenstrijdigheden zijn samen gesleept, waaruit men zich naar believen
tot zijn oogenblikkelijk oogmerk bedienen kan, waar men den eenen autoriteit met
den anderen en den anderen met den eenen bewijst en ten slotte, als de waarzegster
die vooraf omtrent haar klanten informaties heeft ingewonnen, concludeert tot wat
heeft moeten geschieden uit wat reeds is geschied, tot de ‘superioriteit’ van volken
uit hun succes!1) En breiden we dan onze waardeering voor deze anthropo-sociologie
gerustelijk uit tot de gangbare geschiedschrijving en tot de hedendaagsche
kunsthistorie, van denzelfden chaotischen aard doortrokken en evenzeer: a vast
system of things hidden, things unanalysed, things misrepresented.
Eerder wezen we op de uitkomst der door Finot aangehaalde enquete bij
vooraanstaande dichters, denkers, psychologen, geleerden, omtrent de karakteristieke
trekken van de Fransche psyché als op

1) Terecht zegt Ficot: La psychologie des peuples descend au niveau des psychologie des
romans.... et ne se fait, du reste, toujours qu'après coup.’ (pag. 293-294).
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een vermakelijk en leerzaam voorbeeld van de verwarring en onzekerheid op dat
gebied. Een volmaakte chaos van opinies, die elkaar noch dekten, noch aanvulden,
en alleen dit eene gemeen hadden, dat ze zonder uitzondering de eigen collectiviteit
mateloos ophemelden1) een onsamenhangende verzameling van onderling
tegenstrijdige factoren - ging men ze, als in de rekenkunde ‘tegen elkander schrappen’
men zou als resultaat behouden een groote nul, dat wil zeggen: geenerlei specifieke
Fransche psyche. Inderdaad: alles is niets! Men kan datzelfde kunstje - met enquete
en al - in elk land beproeven en zal dan tot dezelfde uitkomst komen. ‘Le nombre
des volumes qui parlent de la Grèce est de beaucoup supérieur au chiffre de ses
habitants sous Périclès. Cependant malgré tous les cotés de sa vie mis à nu, nons ne
pouvons point donner une définition exacte de son âme2). Pour Renan, les Grecs
étaient le peuple le moins réligieux de la terre, pour Fustel de Coulanges, la vie
grecque incarne la vie réligieuse pas excellence.’
Tegenover de overigens op pure fantasie - ‘intuitief aanvoelen’! - berustende
opvatting van ‘l'Ame celtique’ van Renan - ‘Grace de l'imagination, idéal de douceur
et de beauté, féminité’ etc - citeert Finot een aantal auteurs die vlak-weg het tegendeel
staande houden, en de simpele conclusie is deze: ‘Chaque psychologue nous peindra
les Celtes d'après les besoins de son tempérament en de sa cause.’ En dank zij het
troebele van het een en het obscure van het ander, het eene oogenblik geheel anders
dan het andere. Dezelfde Fouillée die het eene oogenblik zegt: ‘Ils n'éprouvent pas
le besoin de courir le monde, de lancer des flèches vers le ciel ou de se battre, Ils
aiment le sol de la patrie, ils sont attachés à leur famille’ -, oreert eenige pagina's
verder: ‘Le Celte a la passion imdompté du danger et de l'aventure.’
‘Pour Stewart Chamberlain, Byron était un véritable Germain, mais Driessmann
nous dit que ce n'était qu'un Celte vulgaire. Ses avontures romanesques, “si
essentiellement germaines,” qui ont attendri Chamberlain, revoltent la conscience
de Driessmann. Byron ne fréquentait-il pas à Venise les courtisanes et ce trait n'est-il
pas éminemment celtique?’ ‘Cervantès était un grand Aryen,’ déclarera

1) Billijkheidshalve moeten we een uitzondering maken voor Anatole France, wiens antwoord
- dat we kortheidshalve niet in zijn geheel overnemen kunnen - klaarblijkelijk ironisch is
bedoeld.
2) Toch weer: l'âme d'un peuple’.
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avec emphase Ch. -, ce n'est qu'un Celto-Ibère, lui répondra Dr. Et tandis que Ch.
verra dans les social-démocrates allemands des types juifs et Dr. des Celto Mongols,
Woltmann s'extasiera devant ces representants les plus autorisés du sang et
tempérament germain.’
‘Emmanuel Kant sera condamné par Otto Wilmann, comme un méchant
cosmopolite.’
‘La dolichocéphalie, considérée comme vertu suprême chez les blancs, ne compte
point lorsqu'on la retrouve chez les nègres.’
‘Chamberlain déclare gravement que de tout temps la loyauté et la fidélité envers
les chefs ont été le trait capital du caractère allemand.’
‘Les Révoltes, le régicide, et la traitrise, voila le bilan de l'activité des princes
allemands’ nous dira Dahn.’
We willen zoo dadelijk beproeven deze tegenstrijdigheden en ongerijmdheden te
verklaren door de verborgen drijfveeren van hen die ze begaan bloot te leggen, doch
dienen nog wel een oogenblik stil te staan bij Chamberlain's ‘Grundlagen....’ daar
toch dit toch als geen ander boek in Duitschland gretig en geestdriftig gelezen is
(negen drukken in tien jaar met een ‘Volksuitgave’ op den koop toe) en als geen
ander heeft moeten dienen tot bron van ‘wetenschappelijke bewijsgronden’ voor den
mateloozen collectieven eigendunk, waarvan wij wasdom en uitwerkselen hebben
aanschouwd.
De Romeinen, zoo onderricht ons Chamberlain in zijn hooggestemd loflied1) hebben
nooit iets anders gedaan dan waartoe ze door hun verheven roeping waren gerechtigd
en verplicht. ‘Ist es überhaupt zulassig bei den Römern von Erobern zu reden? Ich
glaube kaum!’ Moesten ze zich niet uitbreiden, om staande te blijven; moesten ze
niet hard zijn, om zich te handhaven, mochten ze niet trotsch zijn op hun bezit, en
behoefden ze trouwens wel een andere rechtvaardiging dan ‘ihre fanatische,
warmherzige Liebe für ihr Vaterland...’ Waren ze dan niet volkomen gerechtigd het
afwijkende in hun midden te wantrouwen en te vernietigen? Rome was niet groot,
door groote persoonlijkheden, maar door ‘anonymen Kräften’ ‘Der Dichter und der
Philosoph könnten in dieses Atmosphäre nicht gedeihen, jedes Umgewöhnliche
erregte des Misstrauen. Das Volk hatte Recht2) (cursiveering van C.v.B.)
Mag het dan zijn dat Rome aldus niet veel bloesem droeg, het

1) ‘Grundlagen....’ eerste deel, hoofdstuk: Römisches Recht.’
2) Met instemming citeert Ch. in dit verband Mommsen: ‘Wer anders sein wollte als die
Genossen, hiess in Rom ein schlechter Bürger’.
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werd gelijk een sterke boom, ‘an ihm (den stam) schlangen sich spätere Völker in
die Höhe.’
‘Das Recht.... und gar erst die Familie....’
Elk Romeinsch burger koning in zijn huis, heer en meester over zijn kinderen, zijn
leven lang, tot na zijn dood, tot over zijn graf ‘durch die unbedingte Freiheit des
Testierens und die Heiligkeit des Testaments.’ Inderdaad.... het paradijs voor den
vrijen burger. Wie waagt het, den Romeinen materialisten te noemen, wie durft
ontkennen dat ze idealen hadden? ‘Aber ich meine das Wort “Ideal” nicht in dem
Verkommenen, verschwommenen Sinne der Roman.’ Neen, maar de Romeinen
bezaten naast hun idealisme practischen zin en politiek inzicht, platte materialisten
waren de semietische Phoeniciërs. In Rome heilzame eenvormigheid -, in Carthago
verfoeilijk tekort aan oorspronkelijkheid, Rome een heerlijke boom, waaraan zich
andere volkeren omhoog gewerkt hebben, Carthago, ofschoon door ‘das Schicksal
zu Maklern der Civilisation gemacht,’ toch niets meer dan de vogels, die achteloos
en onwetens het vruchtbare zaad verspreiden. Veroveringszucht? ‘Bedürfniss nach
konzentration und Verteidigung der Heimat.’ Voor de echte, gemeene
veroveringszucht, ga tot de Semieten, Joden en Phoeniciers, en ge vindt den meest
verachtelijken ‘Hang nach Ausdehnung und Besitz.’ Hard? Wie is niet hard, die zich
handhaven moet, wie is niet trotsch, die bezit? Den Romein strekt rijkdom tot eere
-, ga voor schandelijk verkregen schatten tot de Joden en de Phoeniciërs. Alles wat
Rome deed, strekte de menschheid, strekte ons tot heil, gerade dadurch dass es seine
eigenen Interessen mit der rucksichlosen Energie eines moralisch starken Volkes
verfocht. Wie zal ze dan niet prijzen, daar ze Carthago en Jeruzalem verwoestten?
Weet niet Mommsen precies hoe het zou zijn gegaan, als het anders was gegaan dan
het nu is gegaan? ‘Mit einem Schlag ware die Freiheit und die Civilisation vom
Angesicht der Erde vertilgt gewesen.’ ‘Vertilgt, also auf ewig vernichtet!’ Werpt
iemand tegen dat men den Romeinen bezwaarlijk bekommernissen voor de 19e
eeuwsche ‘Kultur’1) toedichten kan?

1) Chamberlain maakt in zijn ‘Grundlagen...’ voortdurend het onderscheid tusschen de z.i.
lagere Civilisation (van Chineezen, Phoeniciërs, Joden) en de hoogere, specifiek ‘Arische’
Kultur. De rage voor dit woord hangt samen met en wijst duidelijk op de rage voor het boek.
Curieus is ook zijn uitdrukkelijke verklaring dat hij het woord ‘Aryer’ overal in den (volgens
hem) oorspronkelijken zin van Vriend gebruikt. We herinneren in dit verband aan de steeds
meer ingang vindende gewoonte der Duitsch-Oostenrijksche Antisemieten zich de Swastika
als symbool toe te eigenen. (Einstein had het reeds voor geruimen tijd in een rede te Berlijn
over ‘Al-Duitschers met en zonder Swastika’).
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Inderdaad neen.... und sollte es wahr sein, dass die Römer in diesem Falle, mehr als
sonst bei ihnen üblich, den niedrigeren Eingebungen der Rache, vielleicht sogar der
Eifersucht gefolgt sind, so muss ich umsomehr die unfehlbare Sicherheit des Instinktes
bewundern, welche sie, selbst dort, wo sie von bösen Leidenschaften verblendet
waren, dasjenige treffen liess, was nur irgend ein kühl berechnender, mit prophetischen
Blick begabter Politiker zum Heil der Menschheit von ihnen hätte fordern müssen.’
En dan de Joden! Die danken nu letterlijk uitsluitend de verwoesting van hun stad
aan zichzelf, die ‘ewig gegen jede Staatsordnung sich auflehnenden Juden,’ die
waren, met zich eenvoudig te onderwerpen, immers klaar geweest. Godegedankt,
dat ze het niet deden.... man kann nicht bezweifen1), dass die Religion der civilisierten
Welt unter dem rein judischen Primat der Stadt Jerusalem geschmachtet hätte, wäre
Jerusalem nicht von der Römern vernichtet worden.’
O, die afschuwelijke onverdraagzame, materialistische, fanatische, dogmatische
Joden -, zouden ooit geloofsvrijheid, ware religie, echte filosofie hebben kunnen
bloeien, zoolang zij niet uiteengedreven, neergeslagen waren? En nog, ligt niet nog
de schaduw van hun Tempel, de donkere schaduw, ‘hingeworfen über das jugendliche
Heldengeschlecht ‘das aus dem Dunkeln ins Helle strebt?’2)
O, die afschuwelijke verdraagzame, karakterlooze, beginsellooze, ongediciplineerde
Joden. Alles, letterlijk alles lieten ze in hun Diaspora3) toe. ‘Philo der berühmte
Neoplatoniker, der an Jahwé ebensowenig glaubte wie an Juppiter, vertrat dennoch
die Jüdische Gemeinde von Alexandriën in Rom, zu Gunsten der durch Caligula
bedrohten Synagogen.’ Maar, ‘vom bigottesten Pharisäertum bis zur offen höhnenden
Irreligion,’ als klitten hingen ze aan elkaar, wanneer ze werden bedreigd. Zijn woorden
sterk genoeg voor den afschuw tegen zóó iets ongehoords?
‘Crossing obliterates character,’ als een krijgsgeschreeuw, als een Indianen-kreet
springt Darwins woord van bladzijde na bladzijde

1) Twijfel is, zooals men ziet, geenszins de sterke zijde van deze ‘philosophie’.
2) De brigade-Ehrhardt! Houstan Stewart Chamberlain en niemand anders is Rathenau's
moordenaar.
3) Uitheemsche Joodsche gemeente.
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den lezer in het gezicht, Chamberlains groote argument.... maar.... kan zelfs hij
ontkennen dat ook de ‘superieure’ volkeren in onze dagen uit rasvermenging zijn
ontstaan? Erkend...., maar dan een weldadige en werkdadige, maar dan een
veredelende vermenging, zooals die welke bijvoorbeeld.... den modernen Germaan
heeft voortgebracht en niet de tegen-natuurlijke, waaraan zich de Joden schuldig
maakten, toen ze zich vermaagschapten met volkeren die.... een anderen schedelbouw
hadden, aldus de heilige wetten van de craniologie met voeten tredend.
Bloedschennigen zijn ze, uit bloedschande geboren. ‘Ihr dasein ist Sünde, ihr Dasein
ist ein Verbrechen gegen die heilige Gesetze des Lebens.’ Kan men, tegenover zooveel
heilige vervoering komen aandragen met het argument, dat bloedschande gewoonlijk
beduidt vermenging met te-na-verwanten en geenszins met te ver verwijderden, ook,
ja juist in de Grieksche tragedie? Dit zijn armzalige kleinigheden die geen overtuigd
anthropo-socioloog kunnen weerhouden de Joden te vervloeken precies met de termen
van de Grieksche tragedie: ‘auf ihm (Das blutschänderisches Verbrechen gegen die
Natur) kann nur ein elendes oder ein tragisches Schicksal erfolgen.’ De Joden
behoeven nu niet langer te klagen en te lamenteeren, ze hebben wat hun aan misère
ervoer, door hun misdaad tegen de heilige craniologie ruimschoots verdiend, want
krachtens hun eigen moraal gelden onbewuste schuld en bewuste schuld gelijkelijk....
Listiglijk worden hier onbewust en bewust in de plaats van onopzettelijk en opzettelijk
geschoven!
Joden zijn bastaarden en dus, naar bastaarden-aard, zwakkelijk en minderwaardig,
zou men zeggen. De schrijver kan aan deze conclusie niet licht ontkomen, maar hij
kan ze licht vergeten, en wanneer in een ander verband tegen het ontzaglijk gevaar
van het hedendaagsche Jodendom gewaarschuwd wordt, op hun kracht en hun
raszuiverheid wijzen en deze bewijzen uit het feit dat ze bijna geen misgeboorten
voortbrengen!
Crossing obliterates character - en weer levert het onuitputtelijk Israel
bewijsmateriaal. Vergelijk de Sephardiem met de Askenaziem, de edele donkere
profetengestalten van de Spaansch-Portugeesche met de onaanzienlijke figuren der
z.g. Hoogduitsche Joden en ge ziet de resultaten van raszuiverheid tegenover die van
rasverontreiniging. Deze bewering, alreeds op zichzelf onvereenigbaar met de
bloedschande-hypothese is even later totaal vergeten, als het geldt de Germaansche
superioriteit te bewijzen: hun schoonheid en edele
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eigenschappen danken de Sephardiem aan de vroegtijdige vermenging met Gothisch
(Germaansch) bloed!
Op bladzijde 386 (volksuitgave) heet het dat de Joden, door hun materialisme, een
vet leven in ballingschap boven een mager leven in hun eigen vaderland prefereeren
-, elders dat hun nijvere vreedzaamheid bedriegelijk is, daar ze toch altijd droomen
van een wereldbeheerschend wereldrijk. Dat de Romeinen en vooral de Germanen
bij assimilatie met andere volken dezen van hun geest doordringen bewijst hun
superioriteit, dat de Joden het doen, bewijst alleen hun opdringerige aanmatiging.
Een woord van Philo om zijn geloofsgenooten te prijzen heet in dit boek den
‘intoleranten Ton des Rassenhochmuts....’
‘Les tentatives de ce genre de psychologie se résolvent très souvent en un verbiage
des plus insipides. On dirait que cette psuedo-science est composée d'une série de
phrases stéréotypées, dont les adeptes se servent augré de leur caprice. On remarquera,
par exemple, que lorsque Giesebrecht, le célèbre historien allemand, a voulu peindre
les anciens Germains, il eut recours à leur égard au même fonds de louanges que
Thierry avait employé pour glorifier les Gaulois!’1) Het merkwaardige is, dat Finot
blijkbaar van den Grooten Mommsen iets anders had verwacht! Waarom toch, vraagt
men zich af....
Maar nu.... wat beduidt dit alles en wat leert ons de aanschouwing van dezen chaos,
vruchtbare voedingsbodem inmiddels voor moderne geschiedschrijving, kunsthistorie
en psychologie.... Men behoeft het nog niet diep te zoeken, om reeds de zegeningen
te speuren van het onvolprezen Hullie-Zullie systeem.... den
modern-wetenschappelijken vorm van het van ouds beproefde Wullie-Zullie systeem,
in de pers ten behoeve van binnen- en buitenlandsche politiek nog zeer gebruikelijk
en kort-gezegd, hierin bestaande, dat men het Blad der Historie langs-over in twee
kolommen vouwt: Wullie-Zullie. ‘Wullie’ hebben gezond verstand, ‘Zullie’ zijn
nuchter, ‘Wullie’ zijn gevoelig, ‘Zullie’ sentimenteel, ‘Wullie’ energiek, ‘Zullie’
hardvochtig, ‘Wullie’ clement, ‘Zullie’ zwak, ‘Wullie’ ‘gezond’-egoistisch, ‘Zullie’
inhalig, ‘Wullie’ fier, ‘Zullie’ ijdel, ‘Wullie’ krachtdadig, ‘Zullie’ tyranniek, ‘Wullie’
onverzettelijk, ‘Zullie’ koppig. Het ‘Wullie-Zullie’ systeem uitte zich in twee
toonaarden,

1) Le préjuge des Races. pag. 304.
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de ‘goedronde eerlijke geestdrift’ van den ontroerden Volkspoëet1) en de hooge
verzekerdheid van den professor, die immers ex officio slechts zegt wat onomstootelijk
vast staat; in den eersten toonaard wordt het thans vooral door de pers gezongen, in
den tweeden toonaard is het vervangen door het Hullie-Zullie systeem. De
hedendaagsche geleerde toch maakt geen vergelijkingen meer tusschen eigen en
ander volk, niet tuschen Duitschers en Franschen, maar tusschen Germanen en Kelten,
niet tusschen Pruisen en Joden, maar tusschen Rome en Carthago, zoo
objectief-wetenschappelijk als maar mogelijk is.... Doch ondertusschen.... ‘Lorsque
Mommsen se mettra à parler des Celtes, soyez convaincu qu'il saura nous étonner
au même titre que ses devanciers. Il leur attribuera avec soin toutes les vertus et tous
les vices dont les Allemands gratifient ordinairement les Français modernes!’ ‘On
restera encore plus perplex (dit citaat heeft geen verband met het voorafgaande, is
aan een andere plaats van het boek ontleend) devant les déductions qu'on tirera de
la psychologie celtique relatives aux Français de nos jours. On nous dira alors sans
broncher que ‘la volonté chez le peuple français a conservé le caractère explosif,
centrifuge et rectiligne2) qu'elle avait déjà chez les Gaulois.’

1) Wie herinnert zich niet uit zijn schooljaren het liedje van Heye met de vergelijking tusschen
‘Napels en Parijs’ (‘van buiten gloed, van binnen ijs!’) eenerzijds en Ons-Zelf (‘van buiten
ijs, van binnen gloed’) anderzijds? Het eindigt zóó, als ik me wel herinner:
‘Maar ik, ik zeg het rond en goed,
Ik hou 'et met de Nederlanden!
Wij schijnen mooglijk niet te branden.
Maar doen het, waar het mag en moet.
Wij hebben te allen tijd gegeven
Den arme wat zijn leed verzoet,
Den vriend ons hart, der Trouw ons leven
En 't lieve Vaderland ons bloed.....
Van buiten ijs, van binnen gloed!
Dezelfde lieden roemen bescheidenheid als een deugd voor de jeugd, de ‘bescheidenheid’
die nooit een brief met ‘ik’ begint en zichzelf vooral het laatste noemt. Met deze wanstaltige
en volmaakt ongegronde zelfophemeling op de lippen, hebben ze voor het gegronde en
beredeneerde zelfgevoel van het individu, dat zich drager en uitvoerder weet van het betere
en schoonere en daaraan uiting durft geven, geen ander woord dan hun hatelijk en
dufburgerlijk: ‘eigen roem stinkt’, (denk aan de giftigheden over dien ‘verwaande Multatuli’!)
2) Maar welk een klank: “Explosif, centrifuge et rectiligne.” Men zou het alleen daarom al
napraten!
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Wat Chamberlain betreft, we verwijzen den lezer maar enkel naar het door ons
gecursiveerde, hij vindt er schier letterlijk over de Romeinen en hun goed-recht, hun
plicht de wereld te willen bezitten, wat bij den aanvang van den oorlog de Duitscher
van zichzelf, tot het zelfde oogmerk, heeft geschreven en gezegd.
Hoe bezwaarlijk men overigens aan de verlokkingen van het Wullie-Zullie-systeem
(eigenliefde, die men niet als zoodanig herkent en dus niet zoekt te corrigeeren)
ontkomt, leert ons het voorbeeld van Plutarchus, die in zijn dubbel-serie
beschrijvingen van ‘illustre mannen’ voortdurend Grieksche vrijgevigheid naast
Romeinsche verkwisting, Grieksche waardigheid naast Romeinschen hoogmoed,
Grieksche voorzichtigheid naast Romeinsch wantrouwen stelt, ondanks een
onmiskenbaar eerlijk streven naar onpartijdigheid -, hetwelk den ‘anthropo-socioloog’
uit de school van Chamberlain maar al te zeer ontbreekt. Het is dan ook niet zonder
innige voldoening dat men plotseling temidden van de overstelping dier honderden
bladzijden wetenschappelijkheid en diepzinnigheid, den woesten aap van de
verwaandheid en den haat uit den mouw ziet stuiven! Wij bedoelen dezen
grof-verwaten uitval van H.S. Chamberlain tegen Renan, die, het geblaaskaak over
de Germaansche superioriteit moede, de ras-zuiverheid van het eindeloos (vooral
met Slavisch bloed) vermengde hedendaagsche Duitsche volk aan critiek onderwerpt
en zich afvraagt of men deze menschen nog ‘Germanen’ mag heeten. ‘Nun, mich
dünkt, über Namen braucht man in solchen Fällen nicht zu streiten, was die heutigen
Deutschen sind, hat Herr Renan um Jahre 1870 erfahren können, er erfuhr es
ausserdem durch die Gelehrten deren Fleiss er neun Zehntel seines Wissens verdankt.’
Ziedaar de pure essence van deze geheele pompeuse en kwasi diepzinnige
anthropo-sociologie. De rest is larie-bombarie -, en toch telt deze wetenschap haar
beoefenaars en bewonderaars bij duizenden, onder de kopstukken der officieele
geleerdheid van alle faculteiten, en toch zijn van haar leeringen, van haar terminologie
doortrokken de litteratuur-beoordeeling en de kunstgeschiedenis, de
historiebeschrijving en de ‘betere’ journalistiek. Waarom? Omdat zij een schijn van
algemeenheid verleent aan de primitieve instincten van den primitieven Levenswil,
omdat ze de nimmer falende, nimmer-weerlegbare ‘verklaringen’ biedt voor het
eindeloos-gecompliceerde raadsel van den mensch, van den kunstenaar, waarin alleen
de zelfonderscheidende tot een voor hem en zijn gelijken alleen geldend
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inzicht zou kunnen komen. Nimmer-weerlegbare, want dit alles is de wijsheid van
de waarzegster, die zich vooraf heeft vergewist bij haar argelooze klanten omtrent
alles wat ze even later ‘voorspelt.’ Wat toch is eenvoudiger dan uit muziek ‘Russische
hartstocht’ en ‘Russischen weemoed’ te verstaan, als de componist Ranpeletanpski
heet -, of Schotsche fierheid, soberheid, koenheid, koelheid (zieboven-en-vul-maar-in!)
als er Mac Zus-en-Zoo onder het landschap staat, - negerzwoelheid, als de
dertig-cents-levensbeschrijving een zwarten oom van moederszijde uitwijst? De
geschiedenis krioelt van mystificaties op dit gebied, alle zonder onderscheid geslaagd,
van piepjonge dichters, die hun eerste proeven wereldberoemd maakten door ze als
nagelaten poëzie van voorhistorische barden uit te geven (Ossian-Macpherson!) van
naamsverdraaiingen, woonplaats veranderingen, trucjes en maniertjes, soms tot eigen
succes, soms tot blamage van het gebazel ondernomen, met stroomen beschouwingen
over het sterk-sprekende eigenaardig-Russische, Italiaansche, Chineesche karakter
van het werk (inmiddels uit Rotterdam, Londen of Berlijn afkomstig) tot
onveranderlijk resultaat1) En het helpt allemaal niets. Ook hier kan men met Hegel
zeggen: ‘Wat de historie ons leert is voornamelijk dit dat de menschen niets van de
historie leeren.’
Twintig-duizend mystificaties zullen er niets aan veranderen. ‘Hoe word ik in drie
maanden kunst-historicus?’ Prent u de ezelsbruggetjes der anthropo-psychologie in
het hoofd en schaf u de stamboomen van de objecten uwer belangstelling aan!
Met het karakter en dit heimelijk oogmerk der anthropo-sociologie en psychologie
hangt het ontbreken van definities en grondbegrippen ten nauwste samen. Destijds
in ‘Prometheus’ Sighele's boek ‘La Foule Criminelle’ besprekend, wezen we reeds
op hetzelfde tekort. ‘Edel,’ ‘laag’ ‘superieur,’ ‘misdadig,’ en vele andere op vele
wijzen uit te leggen en op te vatten kwalificaties (‘religieus’!) worden zonder eenige
voorafgaande uiteenzetting omtrent hun zin in een bepaald verband, aan volkeren
en groepen gehecht, tot de schromelijkste verwarring.

1) Uit eigen ervaring herinneren we ons een kunst-criticus (academisch gevormd man-van-smaak
à la Carel Vosmaer) die ter onzaliger ure de meening had opgevat dat ‘Oedipus’ van
Sophocles, doch ‘Antigone’ van Shakespeare was en die nu allerlei karakteristieke
klassiek-Grieksche en Renaissance-Engelsche trekken in de beide kunstwerken ontdekte,
met als conclusie dat de ‘Zwaan van den Avon’ het toch nog won van den
Griekschen-weet-ik-veel. Historisch.
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‘Crossing obliterates character’ oreert Chamberlain -, een bastaardhond staat verre
beneden een rashond! Hij mag intelligent zijn, hij is nooit zoo gehoorzaam, zoo goed
te dresseeren, zoo ‘zuverlässig’. Ziedaar de hond beoordeeld, ‘edel’ of ‘onedel’
genoemd, naar zijn nut voor, zijn ontzag jegens den mensch! De meest-barbaarsche
en bekrompen anthropocentriciteit! Want even later heet een Arabisch paard ‘edel’
om zijn vurigheid en fierheid, en volkeren zijn ‘edel’ die het juk der slavernij niet
willen dragen -, behalve de Joden, die de verwoesting van hun stad volkomen
verdienden, omdat ze het Romeinsche juk niet dragen wilden.
En het woord ‘superieur’!
De ‘superioriteit’ der volkeren wordt - Finot heeft dat eveneens terecht opgemerkt
- voortdurend bewezen uit hun succes (rijkdom, macht, koloniaal bezit) en gelijk de
schooljongen die ‘op het antwoord werkt’ achterstevoren zijn som uitrekent, zoo
leidt de anthropopsycholoog uit het voorhanden feit van het succes zijn
noodwendigheid af en bewijst dat het, krachtens deze en gene eigenschappen van
dat volk, onmogelijk uitblijven kon. De moderne anthropo-socioloog of psycholoog
moet echter daarnaast rekening houden met het bestaan van het ‘superieure’ individu,
den denker, den kunstenaar, het genie. Vroeger ging dat eenvoudiger. Swift was de
knecht van Temple, zonder dat de tijd er aanstoot aan nam, en een Fransch markies
onder Lodewijk XIV zou denkelijk een slagaderbreuk van woede hebben gekregen,
indien men hem met theorieën over ‘geestesaristocratie’ als gelijkwaardig aan
‘geboorte-aristocratie’ op het lijf was gekomen. Echter werd het gaandeweg zede krachtens een ontwikkeling, nu reeds herhaaldelijk besproken - bij de beoordeeling
van een volk ook op zijn ‘groote mannen’ te wijzen en uit hun aantal en gehalte den
graad van ‘superioriteit’ van dat volk te bepalen. En daarmede zitten we pas recht
in den Chaos! Want een volk kan alleen dan als zoodanig en naar zijn eisch, superieur
zijn, als het uiterst weinig of heel geen individuen telt, die naar hun eisch superieur
zijn, denkers, kunstenaars, genieën. Chamberlain geeft dit voor Rome en de Romeinen
(zie boven) duidelijk toe -, maar gelijk voortdurend, slechts incidenteel en elk
oogenblik klaar ‘pourles besoins de la cause’ het tegendeel te beweren. Spencer toont
het aan als noodzakelijkheid, zonder dit echter zelf te bemerken. We herinneren den
lezer aan de eerder geciteerde uitingen, waaruit we dit gecombineerd en afgeleid
hebben. Loyauteit (discipline, blind
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vertrouwen in de overheid) heet S. terecht de grondvoorwaarde van elke
maatschappelijke ontwikkeling, van nationale grootheid -, en van dezelfde loyauteit
wordt elders gezegd dat ze alleen mogelijk is bij een volstrekt ontbreken van critischen
zin, van onderscheidingsvermogen, van persoonlijk inzicht, in het kort van alles wat
menschen tot superieure individuen maakt. Inderdaad, de historie leert het ons, en
ettelijke malen wordt het ook (zij het dan, gelijk gezegd, maar incidenteel en
onbewust) wel toegegeven, dat ‘superieur’ gezegd van een volk, precies het
omgekeerde beduidt van ‘superieur’ gezegd van een mensch. En zoo heldert zich
ook op aardige wijze de Dolychocephalen-verheerlijking van Gobineau naast de
Brachycephalensympathie van Galsworthy op.1) Elk aandachtig lezer van
laatstgenoemde moet het opgevallen zijn hoe hij herhaaldelijk van den schedelvorm
zijner personen melding maakt, en altijd zijn de dogmatische, conservatieve,
fantasie-looze en intellect-looze, zelf genoegzame aristocraten de langkoppen
(dolycho-cephalen), de levendige, begaafde, nerveuse, fantastische denkers, critici,
hervormers de rondkoppen (brachy-cephalen): Nedda Freeland en Gerald Malloring,
om maar één der vele tegenstellingen te noemen. Echter zijn het ook weer de
‘langkoppen’ die hun land ‘groot’ helpen maken (rijk, machtig, gevreesd) door
blindelings in hun eigen recht en hun eigen superioriteit te gelooven, door blindelings
te beamen ‘Our Country, right or wrong’ (zonder te vermoeden, dat dit beduidt: ‘I,
right or wrong’) en het zijn de ‘rondkoppen’ die hun land benadeelen, door de
regeering in haar methoden en oogmerken te becritiseeren, daar zij die juist, krachtens
hun superieure geestes-eigenschappen, maar al te goed doorzien. De
dolychocephalen-verheerlijking van Gobineau beduidt derhalve, dat hij slechts die
eigenschappen in de individuen waardeert en wil, die een volk ‘groot’ maken
(‘loyauteit’ en alles wat ermee samenhangt) de brachycephalensympathie van
Galsworthy beduidt daartegenover hoezeer hij alles waardeert wat op
oorspronkelijkheid, scherpzinnigheid, temperament en waarachtige rechts-dorst wijst
- twee verschillende maatstaven van ‘superioriteit’ die elkaar volkomen, maar ook
wezenlijk volkomen, buitensluiten, doch die in de hedendaagsche anthropo-sociologie
voortdurend door elkaar worden gehaald, wanneer men een volk superieur prijst èn
om zijn voorbeeldige organisatie èn om zijn groote

1) Wij bedoelen niet deze onderscheidingen over te nemen, we wijzen slechts op het verschil
in standpunt.
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mannen,’ èn om het bezit en de macht die het zich verwierf èn om de ‘genieën die
het voortbracht.’ Doet zich nu het geval voor dat men een volk, hetwelk vele
superieure individuen telt, nochtans ziet ondergaan, dan moet men wel zijn toevlucht
nemen tot de fantastische en gewrongen conjecturen, waarvan zich Chamberlain
bedient om te verklaren dat de volgens hem individueel zoo begaafde Grieken toch
geen wereldrijk hebben kunnen stichten, terwijl de eenvoudige verklaring is, dat de
superioriteit der individuen juist precies een onoverkomelijk beletsel vormt tot de
superioriteit van het volk! Doch de immanente staatsverheerlijking (fundamenteele
Zelfvermomming des Absoluten) slaat ook op dit gebied den mensch met volkomen
blindheid en houdt hem in den chaos der begripsverwarring gevangen.
Met het woord ‘misdadiger’ zakken we er nog wat dieper in. Ook hier schept de
immanente kudde-overschatting onderscheidingen, die niet slechts geenszins door
individueel-zedelijke onderscheidingen worden gedekt, maar die daarin vaak hun
tegenstelling vinden -, en hoezeer door dit alles ook het erfelijkheids-probleem wordt
vertroebeld kunnen we in dit bestek zelfs niet vluchtig aantoonen. Doch ook zoo
reeds blijkt duidelijk dat met recht wij zeiden: in alle leugencomplexen, in alle
onstoffelijk gezichtsbedrog’ openbaart zich de Zelfvermomming, wier fundamenteele
uiting de kudde-verheerlijking is.
En deze beduidt niet in de geringste plaats: een totaal voorbijzien van het
fundamenteel antagonisme tusschen het superieure individu en de superieure kudde,
door het fundamenteel onderscheid tusschen beide soorten uitnemendheid -, zij
beduidt derhalve een ten onrechte samenvatten als eenheid en als continuïteit van
een eenmaal als geheel aanvaarde groep. Deze dwaling dient dan tweëerlei oogmerk.
Wil men een volk (het Duitsche) verheerlijken, dan schrijft men dit de eigenschappen
zijner ‘groote mannen’ toe en heet het de nakomelingschap van Goethe en Kant. Wil
men een ander volk (of verstrooiden groep, zooals de Joden) beschimpen, dan stelt
men het aansprakelijk voor de moraal der herderskoningen in het O.T. (dat men
echter, deel van den Bijbel, als ‘Christen’ toch nooit openlijk en oprecht verloochent).
En hierbij wordt over het hoofd gezien (en zelfs dàt niet eens: Chamberlain prijst
immers de Romeinsche onverdraagzaamheid en praat bij voorbaat al haar methoden
goed) dat Joo:sche onverdraagzaamheid niets is dan een bijzondere uiting der
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algemeene onverdraagzaamheid van elke sociale of clericale kudde, zoolang deze
sterk is. Dat ze niet samenhangt met het Joodsche karakter geeft Ch. zelf alweer
onwillens en onwetens toe, waar hij de Diaspora om hun (in dát verband en tegenover
de Romeinsche ‘discipline’ karakterloos geheeten) te groote verdraagzaamheid laakt.
Geen wonder. De Diaspora ontstonden in en na het verval en de ondergang der Joden
als natie. Omgekeerd is in de geesteshoogheid van Goethe, de wijsheidsdiepte van
Kant niets specifiek Duitsch en is het hier en ginds evenzeer absurd van
‘nakomelingschap’ te spreken. Niet ‘Duitschland’ of ‘Het Germanendom’ heeft
Goethe en Kant voortgebracht, maar de ‘Geest van hun tijd,’ dat is, het onmiddellijk
contact tusschen het individu en het Wereld-Intellect, dat toentertijd, in een élan naar
zelf-aanschouwing, geheel zonder aanzien van geografische grenzen, een deel der
menschheid beroeren kwam. Nu mag het zijn dat men eenig onderscheid kan maken
tusschen de wijze waarop dat hier en elders plaats gegrepen heeft, maar dit
onderscheid is wel allerminiemst in vergelijking met het onderscheid tusschen den
geest van Goethe en dien van H.S. Chamberlain, die zich toch zoo gaarne zijn
‘geestelijke nakomeling’ waant en die, blijkens het overweldigend resultaat, de
ongehoorde populariteit zijner ‘Grundlagen....’ de woordvoerder van het moderne
‘Germanendom’ was. Niet alleen is er niet de minste samenhang tusschen de
‘grootheid,’ die ‘Herr Renan’ in 1870 aan den lijve heeft kunnen ervaren, en de
‘grootheid’ van Goethe en Kant, maar sterker: zoo lang de eene bloeit, kan de andere
niet bloeien en nooit heeft een volk dus minder reden, zich op zijn doode denkers en
dichters te beroemen dan juist in de tijden van zijn voorspoed en macht. De daartoe
meewerkende elementen zijn precies die, waarin de denker en de dichter niet leven
kunnen. Voor de Romeinen geeft Chamberlain, gelijk gezegd, het toe, (zie de citaten)
maar niettemin heeten de voortdurend met hen vergeleken Duitschers de
‘nakomelingen van Goethe en Kant.’ Soms bestaat er een schijn van samenhang
tusschen ‘economischen bloei’ en de ‘ontwikkeling van kunsten en wetenschappen’
- gelijk in onze z.g. ‘Gouden Eeuw’ - en deze draagt dan jaar in jaar uit tot
vermeerdering der algemeene suggestie, tot versteviging der fundamenteele dwalingen
bij, gelijk we later wellicht nog zullen aantoonen.
Uit het bovenstaande blijkt wel op welke wankele gronden en in welk een
onzuiveren bodem deze zoo vruchtbare en populaire ‘wetenschap’
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staat, die inmiddels van elke natie het ‘karakter’ bepaalt en waaruit de ‘leidende
politicus,’ de ‘toonaangevende geschiedschrijver’ naar believen en naar hartelust
alles kunnen putten, wat het oogenblik of het betoog vereischt.
‘Volkspsyche’ behoort, met ‘Landstaal,’ in het rijk der (hersen) schimmen.
Maar op welke wijze dan, kan men vragen, het ontstaan en bestaan te verklaren
van alles wat door ‘oog-getuigen’ in reisverhalen over nationale eigenaardigheden
en karaktertrekken, over typische van de eigen afwijkende zeden en gewoonten is
en wordt gemeld? Hier vindt het ‘onstoffelijk gezichtsbedrog’ een duidelijke parallel
in een bekende ‘stoffelijke’ optische begoocheling: van twee tegen een in perspectief
aangegeven muur geteekende even groote gestalten zal de achterste op den
beschouwer den indruk maken van een reus. Dit bedrog - dat in tegenstelling met
andere, als het zien van evenwijdige lijnen als wijkend, van doorloopende krommingen
als gebroken, van witte vlekken grooter dan zwarte, op psychologischen en niet op
physiologischen basis berust - hangt samen met wat we weten omtrent het bij
verwijdering kleiner worden der dingen. De verwijdering wordt door de
muur-perspectief te kennen gegeven, een achteraan geplaatste kleiner geteekende
kennen we onbewust onmiddellijk zijn wezenlijke grootte toe -, is die figuur echter
reeds zoodanig geteekend, dan zien we hem als reuzengestalte -, het oog is dus om
zoo te zeggen in zijn schatting, in zijn oordeel volkomen bevangen door een
aprioristisch weten, door een aprioristische verwachting. Welnu, volkomen op dezelfde
wijze is de mensch in zijn waardeering, in zijn oordeel bevangen, zoodra hij zich
over de grens van zijn land begeeft of maar een boek in de vreemde taal ter hand
neemt. De aprioristische verwachting is ook hier voorhanden, in het collectief
distinctie-gevoel, hetwelk wij in de voorafgaande hoofdstukken als de basis van het
kudde-instinct hebben verklaard, en wel in zoo sterke mate dat van oordeel eigenlijk
nauwelijks meer sprake kan zijn. Dit geldt niet alleen ten opzichte van het
uitheemsche, maar ook van het inheemsch-verschillende, bijvoorbeeld vrouwen en
Joden. Het is, we zeiden het eerder, machtig makkelijk, om in gedrag en uitingen,
in de kunstproductie van Joden en vrouwen het ‘specifiek-Joodsche’ of
‘specifiek-vrouwelijke’ aan te wijzen, als men weet met Joden of vrouwen te doen
te hebben - zóó makkelijk dat men zich moet verbazen over het bestaan van menschen
die altijd nog
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durven aankomen met dien hokus-pokus! - maar we vreezen ernstig dat er van de
proef om in een verzameling anonieme kunstproducten die van Joden en vrouwen
aan te wijzen1) ongeveer evenveel terecht zou komen als van de door Finot vermelde
enquête over de Fransche psyche! De mate van onze bevangenheid tegenover het
uitheemsche of anderszins verschillend geachte openbaart zich alweer het duidelijkst
en veelvuldigst in het taalgebruik.
Herhaaldelijk komt het voor, dat ons in een vreemde taal een eigenaardige, grillige
of diepzinnige beeldspraak treft. We vragen ons af: hoe zeggen wij dat eigenlijk? En
bemerken dat we niet alleen vaak een evenzeer eigenaardige, grillige, maar soms,
volkomen onopgemerkt en sinds jaren, precies dezelfde beeldspraak gebruiken. Dit
is niet zoozeer het geval bij spreekwoorden of spreekwijzen, die een voortgezette,
gecompliceerde toestand of handeling uitdrukken, en die we bovendien niet zóó
dagelijks in den mond nemen, dat we er volkomen voor afgestompt zijn, maar bij
half-beeldsprakige samengestelde woorden die een enkelvoudig ding of handeling
of begrip dekken en die daarmee dan ook bij veelvuldig gebruik zoodanig zijn
vergroeid, dat men er zich alleen dat ding, handeling of begrip bij voorstelt, zonder
ze ooit te analyseeren. Alleen de opzettelijke vergelijking - en hoevelen ‘doen’ aan
zulke dingen? - opent het inzicht voor intrinsieken zin en samenstelling. In ons
hoofdstuk over de taal zeiden we reeds, de gewilde, opzichtige z.g. ‘phonetische’
schrijfwijze van het z.g. Zeeuwsch, Friesch, Groningsch besprekend, dat het
‘zuiverste’ Nederlandsch er precies zoo zou moeten uitzien, indien men ook daarvan
elke klanknuance der gesproken taal in een teeken uitdrukking zou willen geven.
Men doet dit echter alleen om duidelijk het eigene, het afwijkende, het speciale van
dat Zeeuwsch, Friesch, Groningsch aan te toonen, hetzij uit een soort van
provincialisme, hetzij eenvoudig uit distinctie-drang, uit behoefte zich in een ander
(bijvoorbeeld Amsterdamsch) milieu door iets afwijkends te onderscheiden. Precies
ditzelfde geldt voor de vele ‘eigenaardige gewoonten’, en ‘typische gebruiken’
waarvan, zoo lang de menschen reizen, de reisverhalen krioelen. Zoo goed als we
de eigenaardigheden van de eigen taal of niet voelen of als ‘vanzelfsprekend’ niet
achten,

1) We denken ook aan het goedkoope frasetje, dat na Bolland's laatste, sensationeele openbare
optreden hier en daar werd gehoord: dat er ten slotte toch de autodidakt van geringe afkomst
in te voorschijn kwam. Buitengewoon scherpzinnig, - vooral als men alles weet van afkomst
en opleiding.
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zoo goed zijn we door aanpassing afgestompt voor alles wat we gewoon zijn te doen
en toch zouden er uit het samenstel van onze eigen allereenvoudigste en meest
alledaagsche samenlevings-conventies, omgangsvormen en beleefdheidsgewoonten
even interessante en fantastische verslagen zijn samen te stellen als de fraaiste uit
Hawai en uit Japan! Inmiddels, terwijl we steeds streven naar het corrigeeren van
‘stoffelijk’ gezichtsbedrog, houden we de overeenkomstige onstoffelijke zorgvuldig
in stand. Waardoor? Ten eerste doordat ze voor de overgroote massa, die niet bij
machte is zich te verwonderen over het ‘vanzelfsprekende,’ het bijzondere
vertegenwoordigen, hetwelk de mensch, krachtens een der vormen aan zijn
distinctiedrang, van noode heeft. Hoe minder hij derhalve aandeel heeft in de wijsheid,
die ‘uit verwondering komt,’ hoe luider kraait hij zijn verbazing over het uitheemsche
uit, precies als de boerin die het electrisch licht in haar dorp ‘doodgewoon’ vond,
maar vanwege het gas in de stad omviel van verbazing. Omgekeerd zal de mensch
die critisch, onderscheidend eigen-ik, eigen-zijn, eigen-leven gadeslaat, in het
‘afwijkende’ al spoedig een groote gemeenschappelijkheid daarmee ontdekken en
zich daarover dus niet meer en niet minder dan over iets anders, dan over zichzelf
verwonderen. Bij dit gezichtsbedrog, hetwelk even-groote dingen grooter doet zien
door de verwachting dat ze grooter zijn, mengt zich de eigenaardige uiting van het
Ik-gevoel (van den Levenswil, en als zoodanig de wijsheid vijandig) die we reeds
eerder als automorphisme bespraken en die in dit bijzondere geval bij de bewoners
van vreemde landen ten opzichte van hun ‘zeden en gebruiken’ eenzelfde werkzame
en bewuste belangstelling veronderstelt, als waarmee wij ze gadeslaan, terwijl men
bij toch eenig nadenken wel kan aannemen, dat zij daarvoor evenzeer afgestompt
moeten zijn als wij voor de onze. Zoo weten wij precies wat ons ‘Hooggeacht’ en
‘Hoogachtend,’ onze dienstwilligheid en ons dienaarschap waard zijn, toch
verteederen we ons voor de ‘naieve intimiteit’ van het ‘mon lieutenant,’ waarbij
degeen die het gedachteloos uitspreekt, even weinig voelt als wij bij mijn-heer en
me-vrouw, en hetzelfde ‘gezichtsbedrog’ treedt op tegenover het ‘hartige, pittige’
Oud-Hollandsch of het ‘naieve woord medicijnman’, dat niets naiever is dan ons
genees-heer, een woord dat in de kinderkamer kon zijn ontstaan en dat toch in het
ernstigst verband den meest ernstigen indruk maakt. Dit gezichtsbedrog, deze
inbeelding, dat taalvormen, zeden, gewoonten die ons ‘interessant’ voor-
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komen, het ook zouden zijn voor hen die er dagelijks mee leven en verkeeren, voert
dikwijls tot een zekere exaltatie, een overschatting van het vreemde en een
onderschatting van het eigen land. Zoo valt den hedendaagschen Hollander in de
buitenlandsche pers altijd iets van de belangstelling voor Rembrandt en het eiland
Marken ten deel en straalt op elken Amerikaan de glans van Edison en Rockefeller
af. Deze overschatting van het vreemde, onderschatting van het eigene, kan als
‘boutade’ met het braafst nationalisme samen gaan, en is er, ook waar het dat niet
doet, toch een eigenaardige tegenhanger van, omdat de onderscheidingen ten ongunste
van het eigen land ten slotte evenzeer fictief als die ten gunste zijn en wortelen in
dezelfde dwaling. Leest men Wells en Galsworthy, dan worden nergens zoo kras als
in Engeland talent en oorspronkelijkheid in hun uitingen weerstreefd -, voor Georg
Hermann kan de geest overal beter zijn vleugelen uitslaan dan in het hedendaagsch
Berlijn, Arthur Schnitzler noemt de atmosfeer van nijd en wangunst tusschen artisten
onderling ‘echt-Weensch,’ terwijl de Hollander ten allen tijde bereid is al het kleine
en benepene ‘echt-Hollandsch’ te noemen en te smachten naar den ‘breederen golfslag
van het buitenlandsche, grootsteedsche leven’ de gelukkige deelnemers waaraan op
hun beurt verzuchtingen slaken over het reine, gemoedelijke, onbedorven, vrome en
vroede Holland. Intusschen is het overal precies eender.
Tot zoover hebben we nog zuiver met misleiding en suggestie, met onstoffelijk
gezichtsbedrog te maken, doch een niet minder belangrijken steun vindt de fictie van
de volkspsyche in die uiting van menschelijke ijdelheid, (distinctie-drang) die we
snobbisme noemen, die we in een volgend hoofdstuk haar recht hopen te geven, maar
waarvan we nu alreeds kunnen zeggen dat ze in de hoogste mate een onbevangen
oordeel in den weg staat, door de overschatting van wat men toevallig zelf wel (en
een ander niet) beleefd, gezien, gelezen, ondervonden heeft. Dit snobbisme ontdekt
steeds verborgen en zeer gecompliceerde schoonheden in talen, die niemand spreekt,
in dichters die niemand leest, in landen die niemand bezoekt, en is daarbij volstrekt
niet steeds ter kwader trouw, bevat meestal evenveel zelfmisleiding als bluf. Onlangs
lazen we over een vertaling uit het Russisch dat de vertaler met een zekeren ophef
‘Hoor hem stroomen’ had laten staan in de bedoeling van rad en overstelpend praten,
van ‘doorslaan.’ De brave man vond dit zoo typisch-Russisch, of gelijk men dat
noemt ‘in vertaling niet weer te geven,’ dat hij het met alle
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geweld en ‘met redenen omkleed’ liet staan. Op het fictieve van deze soort
‘onvertaalbaarheid’ hebben we reeds gewezen en we hopen er, in ons afzonderlijk
opstel over ‘Vertalen’ op terug te komen -, wat dit geval betreft, wordt ‘Hoor hem
stroomen’ ten eerste volkomen gedekt door ons: ‘Wat een woordenvloed’ of zelfs
‘Hoor hem doorslaan’ en ten tweede geeft het excentrieke woord aan de uitdrukking
een relief, die het in de oorspronkelijke taal, juist omdat de beeldspraak daar
gebruikelijk is, niet kan hebben gehad. Trouwens, welk een precédent! En bestaan
gansche verhalen, als ‘moppen’ bedoeld, gevormd uit aaneenschakelingen van
al-te-getrouwe vertalingen (un robinet d'un rustre = een kraan van een kerel; je suis
assis dans l'incendie; poule, je t'ai!; e.d.) die een denkbeeld geven van de fraaie
resultaten, der ‘hoor hem stroomen’ vertaalmethode! Het Hollandsche woord ‘zoodje’
beteekent ‘kooksel,’ zooals men weet -, denk u iemand die bij de vertaling in een
vreemde taal ‘een raar zoodje’ vertaalt alsof er ‘een raar kooksel’ stond! Niemand
zou er aan denken - hoevelen geven zich rekenschap van het verband tusschen zoodje
en zieden? - maar ten opzichte van de vreemde taal werkt het gezichtsbedrog, hetwelk
het aan het eigene overeenkomstige door een aprioristische verwachting grooter,
belangrijker, karakteristieker doet schijnen -, een gezichtsbedrog dat ten slotte wortelt
in kudde-overschatting, dus samenhangt met Staatsverheerlijking en als zoodanig
deel uitmaakt van de fundamenteele Zelfvermomming des Absoluten.
Het zou wel verwonderlijk zijn, indien niet ten slotte, reeds als resultaat dier
eeuwen-oude suggestieve fictie, in verband met uit anderen hoofde voorhanden
geringe verschillen, hier en ginds enkele eigenaardigheden vielen op te merken, die
elders ontbreken en die men als volkskaraktertrekken zou kunnen aanduiden. Ze zijn
echter zóó onbeteekenend dat ze door het geringste wezenlijk karakterverschil, zooals
we dat dagelijks tusschen kinderen in één gezin, tusschen tweelingbroeders, tusschen
naaste verwanten aantreffen, in belangrijkheid overtroffen worden. Overeenkomst
van professie, van leeftijd, van smaak, van aanleg, van welstand, d.w.z. ook het
zoogenaamd geringe wezenlijke (individueele) onderscheid gaat reeds veel dieper
dan de sprekendste collectieve verschillen. Toch denkt men er niet aan, gezinnen,
huwelijken op grond dier dan geringgeachte verschillen te ontbinden, ze moeten
echter steeds opgeld doen wanneer annexaties moeten worden doorgezet of afgeweerd,
en toch zijn de gezinsband en de huwelijksband wezenlijk, de landgenootelijke band
vol-
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komen fictief. Tusschen de ‘Men of Idea’ van alle landen en alle rassen, en alle tijden,
tusschen den Chineeschen dichter van voor drieduizend jaar en den Europeeschen
van nu, bestaat een verwantschap, die men in een natie van millioenen niet aantreft
tusschen de puurste ras-vertegenwoordigers onderling.
De ‘band’ tusschen de individuen der hedendaagsche sociale kudde is, bij alle
gepraat over eenheid-van-bloed en eenheid-van-cultuur, geen andere dan die tusschen
de jongens van een bepaalde school in de bepaalde wijk, waar toevallig hun ouders
wonen, het ‘saamhoorigheidsgevoel’ tusschen landgenooten geen ander dan dat
tusschen diezelfde jongens die van tijd tot tijd, vol geestdrift - ‘Our school, right or
wrong!’ - de jongens van de andere school beoorlogen gaan -; de ‘landstaal’ heeft
in zich zelf evenveel realiteit, innerlijken zin, is op zich zelf even mooi, even leelijk,
even dit of dat als het ‘slang’ van het Royal Flying Corps, als de woorden van een
handels-code, als stenografische en muziek-teekens, die toch óók den geoefende,
den ingewijde met spontane verrukking, schrik, verslagenheid vervullen kunnen,
door wat ze voor hem representeeren, maar geenszins uitdrukken.
Aldus hebben we dan in het bovenstaande en in het eerder voorafgegane gepoogd
het begrip ‘Staat’ te ontmaskeren als een fictie, zijn realiteit te ontkennen, de tot zijn
bevestiging en verheerlijking gebruikelijke ideologie aan te toonen als frazeologie,
als een complex van geestesbegoochelingen en begripsverdolingen, onstoffelijk
gezichtsbedrog. En in plaats van den Staat verscheen de Kudde, uitdrukking van den
primitieven Chaos, als zoodanig, krachtens de levensvijandige strekking der wijsheid
en der rechtvaardigheid, basis en waarborg van elks afzonderlijk bestaan, maar als
zoodanig ook onveranderlijk -, en onveranderlijk redeloos en zedeloos, en in die
redeloosheid en zedeloosheid de eene kudde de andere gelijk -, gelijkheid welke wij
aantoonden door van ‘landstaal’ en volkspsyche’ het fictieve bloot te leggen. En dit
gansch complex van ficties hebben we getracht te begrijpen en te doen begrijpen als
openbaring der Zelfvermomming des Absoluten, d.i. de noodzakelijkheid voor het
‘slechte’ den schijn te dragen van het ‘goede’, voor het ‘absurde’ die van het
‘redelijke’ opdat de deugd het kwaad, het intellect de dwaling in stand zal houden,
krachtens de fundamenteele gelijkwegendheid dier tegengesteldheden....
We hopen later op nog verdere consequenties van ons standpunt te wijzen.
CARRY VAN BRUGGEN.
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Leekebeschouwingen over het Zionisme en zijn dichter in Nederland
Toen na de oorlog het Heilige Land onverwachts met edelmoedig gebaar dergenen,
die er over te beschikken hadden, aan de Joden werd toegewezen, vond deze daad
bij de betrokkenen zelf niet de eenstemmige dank, waarop men gerekend had.
Natuurlik: de hartewens der Joden, voor zover zij Zionisten waren, was vervuld zoals in Rusland die der communisten vervuld is geworden - maar was daarmee ook
hun ideaal, het ideaal van het Zionisme, bereikt? Door dit onverhoopt geschenk waren
de Joden integendeel hun ideaal kwijt, het ideaal waarvoor zij wilden strijden en
offeren en welks eigenmachtig veroveren het bewijs had moeten leveren van de
regeneratie van het Joodse volk.... Niet als een toevlucht immers voor gesmaden en
verdrukten, voor havelozen en berooiden werd Palestina gedacht, maar als het oude
nieuwe vaderland, waarin de Joodse natie de Joodse gedachte het volkomenst
verwerkeliken kon.
Het kan als teken gelden van de kracht der nationale bewustwording van de volken
in de laatste vijftig jaar, dat juist in deze tijd en niet al veel eerder, de Joden dit
verlangen naar een eigen tehuis in een eigen land, met een eigen taal en eigen wetten
en instellingen, hebben voelen opkomen. Maar evenzeer merkwaardig is het, dat dit
verlangen tenslotte gekomen is.
Tweeduizend jaren hebben de Joden in de Diaspora, in de verspreiding over de
gehele aarde geleefd; een gemeenschappelike cultuur in beeldende en bouwkunst,
die hen aan een groots verleden kon herinneren en tot een grootser toekomst bezielen,
hebben zij niet; dat verleden zelf: meer legendaries dan histories, mythies bijna, uit
een tijd toen de nu levende volken niet bestonden. Niets, niets had de Jood dan zijn
literatuur, de uitdrukking van zijn Godsgeloof; en de taaie sterkte van zijn ras, 't ras
dat niet sterft, het uitverkoren volk Gods, dat de gedachte van het monotheisme op
de aarde zou verwerkeliken.
Deze dubbele factor: van zich te weten het in de wereld gesmade,
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het door God geroepen en geheiligde volk hebben de Joden voor de ondergang van
gewelddadige of geleidelike verdwijning behoed. Dat maakte, dat de Joden zich nooit
eenparig verzet hebben tegen doorlopende onderdrukking of periodieke vervolging:
zij hadden geen recht op menswaardige behandeling, zij werden geduld en konden
zich alleen wreken door zich onontbeerlik te maken; dat hield anderzijds de gemengde
huweliken tegen, dat liet een traditie voortbestaan, die nooit verstarde en nooit zijn
macht over het volk verloor. Nooit, zeg ik, maar juist in die laatste decenniën, toen
het rationalisme zich ook van de Jood meester maakte is dat verschijnsel alledaags
geworden, dat wij uit gedrukte en gespeelde literatuur nu ruimschoots kennen: de
tragedie van de oude Jood, die zijn kinderen afvalligen ziet worden, zijn kinderen
ziet huwen met niet-Joden en in levenswijze noch in levensopvattingen van niet-Joden
verschillen.
Uit deze vrees voor verdwijning, assimilatie is in het Westen hoofdzakelik het
Zionisme geboren. Om zich te handhaven behoefde het Joodse volk, wat ieder ander
volk bezat: een eigen land, een verblijf onder stamverwanten. In Oost-Europa was
het de verdrukking die hetzelfde gevolg had. De Russiese, de Poolse, de Balkan-Joden
zijn niet en zullen niet gelijkberechtigd worden met de hen omringende landslieden.
En al is in het Westen de Jood politiek en militair gelijk gesteld met de Christen zooals alle Christelike gezindten onderling ook gelijk gesteld zijn - de verdrukking
is ook dáár, de smaad en de vernedering. Theodor Herzl, de ‘vader’ van het Zionisme,
had ervaringen opgedaan, bitter voor het gevoelige kind, voor de eerzuchtige
jongeling, voor de zelfbewuste man. Wij beschouwen een Jood en een Jood beschouwt
ons - wij mogen elkander nog zo sympathiek zijn - als iemand van een ander
temperament, van een andere aard, van een ander ras.
Er leeft in de Westerse volken een angst voor het Jodendom, die telkens opleeft,
wanneer zij te invloedrijk worden. Angst voor hun geld, hun ondernemingsgeest,
hun talent. Het is bekend, dat in de grote steden, o.a. van Duitsland en Oostenrijk,
de Joden het zijn, die niet alleen de geld- en goederenhandel, maar de pers, het toneel,
de muziekwereld, de literatuur, de wetenschap beheersen. Meer dan hun geld vreest
men hun talent.
Hoeveel ijdelheid, kleinzieligheid, domheid er, naast het kleine quantum gewettigde
eerzucht en volkstrots in deze angst steekt,
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zullen we in het midden laten. Maar de Westerling, die de Joden zo van harte hun
land gunt en in stilte denkt, dat de wederbevolking van Palestina door zijn
oorspronkelike bewoners hier een grote opruiming zal geven, waardoor zijn eigen
kansen groter worden - is die Westerling er wel zo zeker van, dat deze exodus der
Joden winst voor hèm zal betekenen? Wij kunnen ons een samenleving zonder Joden
eenvoudig niet voorstellen. Er is nooit een tijd in onze beschavingsgeschiedenis
geweest, die men zich zonder hen kan denken. In de Middeleeuwen, in hun ghetto
samengehokt, waren zij niettemin even onontbeerlik als de boeren en de
handwerkslieden. Zij beheersten de geldwereld. Zij mochten geld lenen op interest,
wat den Christenen verboden was. Zij waren de slimme handelaars, waar Jacob de
voorvader en Shylock de nakomeling van was.
Men heeft uit deze overheersende eigenschap van de Jood een argument geput,
om zijn ongeschiktheid voor kolonisatie, als zijnde in hoofdzaak veldarbeid,
landontginning, handenwerk, te bewijzen. De Joden van hun kant schrijven de sterke
ontwikkeling van hun handelsgeest aan de noodzaak van eeuwen toe. Het enige, wat
men voor bewezen houdt, schijnt te zijn, dat de Jood niet strijdlustig is.
Voorondersteld, dat niet de laatdunkendheid van de soldatenstand en voegen we
erbij, van allen, die duelleren om z.g.n. eerezaken, maar hun eigen wens en aard en die dan toch nog in verband met hun bewustzijn te moeten dulden en verlost
worden - de Joden belemmerd had zich als soldaten te handhaven (want de
oudtestamentiese jood is strijdvaardig genoeg) dan nog zou dat meer vóór dan tegen
hen getuigen.
‘Uit deze en dergelijke voorstellingen’ pleegt een geliefd en fijn hoogleraar in de
mythologie zijn studenten voor te houden ‘wil men graag de superioriteit van het
Germaanse ras afleiden. De Germanen, dames en heren, de Germanen hebben nooit
in iets uitgemunt dan in drinken en vechten.’ Aan deze Germaanse ondeugden heeft
de Jood geen deel. Het is niet eens moeilik, een verband te leggen tussen het drinken
en het vechten. Men hoeft geen statistieken na te zien om te weten, dat niet alleen
doodslag en misdaad, maar ook z.g.n. ‘daden van moed’ een borrel nodig hadden
om volvoerd te worden. Zijn, zoals beweerd wordt, de Joden niettemin in de laatste
oorlog even goede soldaten gebleken als de niet-Joden, dan hadden zij meer zedelike
moed dan de anderen, die door een nationale roes of een drankroes in de vereiste
stemming gebracht werden.
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Een in 't openbaar dronken Jood is een zeldzaamheid. Zoals de dronkenschap van
David een heilige dronkenschap was - en het is kenmerkend voor de geest van het
17de eeuwse calvinisme, dat zij het dansen van David, vóór de arke des verbonds
door ‘huppelen’ vertaalt - zo blijft de wijn voor de religieuse Jood de voor zijn ritueel
onmisbare gewijde drank, niet een genotmiddel zonder meer.
Maar boven de Joden die handel drijven, zijn de Joden, die denken, de geestelik
scheppenden. En wanneer de Westerse samenleving deze burgers van haar staten
verliest, is het niet onmogelik, dat de leiding in de wereldgeschiedenis, die nu nog
van het Westen - we zouden haast zeggen: binnenkort van het uiterste Westen,
Amerika - uitgaat, hieraan met dit Oosterse volk voorgoed ontvalt en zich verplaatst
naar het Morgenland, vanwaar toch ook eigenlik alle beschaving, zij het over Grieken
en Romeinen, tot ons gekomen is. De Joden zijn, naar het sprekend beeld, dat we
aan een dichter danken, als de olie, die de machine gaande houdt. Wie zegt, of de
machine het zonder die olie kan stellen?
Het is dan ook een geluk voor ons, dat Palestina niet alle Joden van de gehele
wereld bevatten kan - hun aantal wordt op ongeveer 12 millioen geschat - en dat
anderzijds veel Joden zich er niet te vestigen wensen. Een Nederlandse Jood moge
geen Nederlander zijn, hij is een ander type dan een Duitse of een Poolse of een
Algerijnse Jood. Het zal vooral de ontwikkelde en geziene Jood moeilik vallen zijn
werk, zijn herinneringen, zijn verwanten te verlaten en in een vreemd land een onzeker
bestaan tegemoet te gaan. Het Zionisme wil ook niet alle Joden naar Zion roepen:
het wil een pied à terre voor de Joden hebben. Zo sterk zijn in het Zionisme de
nationale gedachte en de culturele gescheiden, dat de eerste Zionisten zich hun
toekomstig vaderland in Amerika dachten. Het is dan ook niet te verwonderen, dat
er nu nog in het Zionisme vele stromingen zijn. Er zijn er, die zich de
algemeen-verlangde renaissance van het Joodse volk in Palestina niet anders dan als
een oud-godsdienstige renaissance, een réveil, kunnen voorstellen. Dit ligt in de rede,
omdat bij geen volk de cultuur zozeer geabsorbeerd werd door de godsdienst. Zijn
roeping in de oudheid was: de verkondiger en vertegenwoordiger te zijn van het
zedelik monotheïsme. Met het optreden van Christus en het Christendom heeft feitelik
de Joodse gedachte over de wereld gezegevierd. De Joden mogen Christus gekruisigd
hebben, de eerste Christenen, m.n. de apostelen waren
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evenzeer Joden. En het is niet toevallig, dat het aanvankelik onder de apostelen een
vraag was of de heidenen eerst Jood moesten worden, dan wel door de doop direct
tot Christen konden worden gewijd.
Niettemin is in de echte godsdienstige Joden dit gevoel van een roeping levendig
gebleven, maar aan hun Messiaanse verwachtingen heeft zich het besef gepaard van
een daadnoodzaak. God zal zijn uitverkoren volk terugvoeren naar Palestina, wanneer
dat volk daar rijp voor is. De herboorte van het Joodse volk moet een innerlik proces
zijn, dat zich als goddelik wonder openbaart. Maar voor de 20ste eeuwse Jood kan
die herboorte toch niet anders gedacht worden dan als een culturele, in kunst en
literatuur, muziek en wetenschap en staatkunde, niet meer louter als een godsdienstige.
Niet een middelaar, de Christus, heeft hun schuld op zich genomen en hen ervan
gezuiverd, zij hebben zelf die schuld uitgediend in een 2000 jarige ballingschap. Nu
kan God hen weer in genade aannemen en hen opnieuw maken tot het volk der
volken.
Hoever nu de plannen der Zionisten op weg zijn verwezenlikt te worden, heeft
men in het krantenverslag van het onlangs te Karlsruh gehouden 12de
Zionistencongres kunnen lezen. Kolonisatie, organisatie, onderwijs zijn ter hand
genomen, maar de machtige Joodse geldwereld kon sterker medewerken. Grote
moeilikheden leveren de talrijke Arabieren op, die in Palestina inheems zijn en
evenmin als de aanwezige Christenen, verdrongen mogen worden. Immers bij de
Balfour-declaration van 1917 is bepaald, dat alle nationaliteiten in Palestina gelijke
rechten zullen hebben, en mogen zich de Joden, die hun handen vol hebben met de
voorbereiding, daar voorlopig in schikken, op den duur kan deze hen opgelegde
noodzaak wel eens onduldbaar blijken.
***
Onder de heel weinige West-Europeese Joden van bekwaamheid en bekendheid, die
naar Palestina zijn gegaan, behoort ook de scherpzinnige rechtsgeleerde en significus,
maar voor alles Joodse dichter, Jacob Israël de Haan. Zoals de oud-testamentiese
profeten boetpredikers van een door voorspoed en navolging lichtvaardig geworden
volk zijn geweest, zo tracht deze dichter van het Zionisme de opwekker van een
lijdend en gedrukt volk te zijn. Religieus is hij, maar de religie alleen bezittende als
heimwee naar een jeugd die voorbij is. Macht van traditie, verlangen naar de vrede
die hem ont-
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zegd is, sinds hij lust en vrijheid verkoos boven het aan God gewijde leven. Wroeging
over zijn onheilig leven, verlangen naar zijn vrome jeugd worden tot zedelike waarden
in de roeping, zowel de vreugde en vrijheid van het aardse leven als de vrede en
onderwerping in dienst van God in een lied vast te leggen voor zijn arm verdreven
volk. Mogelik is hem dit, doordat zijn liefde niet alleen in een theoreties broederideaal
bestaat, maar als de vriendschap voor afzonderlike mensen aan zijn gevoel warmte
geeft. Het meevoelen in vriendschap is zijn zekerste kenmerk, met daartegenover de
haat aan de verdrukkers van wie hem lief zijn. Als de verhouding van vriend tot
vriend verbeeldt hij zich het liefst zijn band met de gewijde feesten van zijn geloof.
Herdenking van die feestdagen, die de grote lotswisselingen markeren in de
geschiedenis van het oud-Testamentiese jodendom, vieringen van de Bloemendagen
van het ‘Joodsch Nationaal Fonds’, van de verjaardagen van het Zionisties verbond,
zijn de inhoud der gelegenheids-dichten, die in het eerste, zowel als in het tweede
deel van ‘Het Joodsche Lied’1) voorkomen. De meesten ervan in dat hem eigen
springerig rythme:
‘God heeft zijn Taal aan den Profeet gegeven,
Die gelijk water de dorstenden drenkt,
Gaf Hij mij niet in het wanhopig leven
Het Joodsche Lied dat mijn hart krachten schenkt?

En nu Jacob Israël de Haan naar Palestina gegaan is, heeft hij met eigen ogen gezien,
wat hij zijn volk voorgehouden heeft, de jonge Joodse boer, trots op zijn gaard, met
hem gaande door het land zijns vaders en in het Hebreeuws met hem sprekende.
Maar zelf heeft hij heimwee naar Holland, naar Amsterdam, de stad, die hem het
eerst de overweldigende vreugde van het vrije leven geopenbaard heeft; en een stukje
van Jac. P. Thijssen in de Amsterdammer, over het ontwaken van bloemen, vogels
en insecten in de morgen, droomt hij om tot een bekoorlik gedicht. En voor de eerste
generatie der Joden in Palestina zal dit het nieuwe lijden zijn: heimwee naar het land
van hun geboorte, hun herinneringen, hun werk, hun gezellen.
Maar Holland blijft open voor de Joden, die niet wegtrekken of die willen
weerkeren. Men scheurt zich niet zo gemakkelik los van een land, waar men de
geschiedenis van eeuwen heeft helpen

1) Nederlandsche Bibliotheek, uitgegeven door de Mij voor goede en goedkoope Lectuur,
Amsterdam 1921.
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maken; en voor hoe weinigen heeft het ‘ubi bene, ibi patria’ zijn kracht verloren?
Gezien het eindgedicht van de Haan's bundel, waarin hij zijn gewaarwordingen
als patiënt in het ziekenhuis ‘De Poorten der Gerechtigheid’ beschrijft, ben ik er niet
zo zeker meer van als vroeger, dat het Derde Boek van het Joodsche Lied in het
Hebreeuws zal geschreven worden. Wordt dat het geval, dan verliezen wij in Jacob
Israël de Haan een merkwaardig Nederlands dichter....
September 1921.
MEA MEES-VERWEIJ.
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Dramatische kroniek
26. VIII. A. Davies ‘Liefdesfantasie’. K.V. Ned. Tooneel. Stadsschouwburg.
Regie L. Saalborn.
Dit waardelooze stuk - het blijkt een bewerking van ‘Romance’, vier of vijf jaar
geleden een Londensch ‘succes’ - verdient toch om twee redenen de aandacht: om
het spel van Magda Jansens, die de stereotiepe figuur van een even vermaarde als
ontgoochelde zangeres, la Cavallina, vooral in het eerste bedrijf een prachtig leven
gaf: rijp, bitter, en weelderig; en om een treffende eigenaardigheid in Louis Saalborns
ensceneering.
Hij plaatste n.l. in het eerste bedrijf op het tooneel een rood platform van drie
treden, waarover het bewegen der spelers gedeeltelijk werd geleid.
Deze tooneelbouw - men mag haar wel door Berlijn geïnspireerd noemen - was
hier geforceerd, want een en ander maakte architectonisch geen te verantwoorden,
noodzakelijk deel uit van de zaal waarin men speelde; het platform was er kennelijk
in het midden opgesteld om bespeeld te worden en effecten te geven. Als tooneelbouw
was dit onjuist, als middel rechtvaardigde het zich; want zonder eenigen twijfel gaf
het de effecten en bewees het toch weer hoeveel levendiger en dramatischer een
dergelijke bouw het spel kan maken, doordat het een spelen op verschillende vlakken
veroorlooft. Het heengaan en verschijnen der figuren krijgt, indien dit vereischt
wordt, grooter spanning, de bewegingen van den acteur kunnen sterker onderstreept
worden, kortom dit trapje van Jessner's trap was een goed pleidooi en bezat
eigenschappen die het tooneelspel als een bewegen in de tooneelruimte meer tot zijn
recht deed komen: een recht dat het hier te lande nog niet rijk is toegemeten.
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8. IX. N. Evreinoff. ‘De Coulissen der Ziel’.1) Regie C. v. Kerckhoven Jr.
J.M. Barrie. ‘Rosalind’.1) Regie D.J. Lobo. ‘Comoedia,’ Centraaltheater.
Over den belangrijken verbouw van het Centraaltheatertooneel, waarop zich het
eerste ‘Comoedia’-programma afspeelde zal meer te zeggen zijn zoodra men het
onder de beproeving van enkele stukken van uiteenloopend karakter gezien heeft en
zoodra de bijbehoorende lichtinstallatie in werking treedt.
Behalve de kleinkunst en Sacha Guitry's ‘Deux Couverts’, gaf men twee
tooneelschrijvers, die op het Nederlandsch tooneel voor het eerst verschenen: N.
Evreinoff en J.M. Barrie.2) Dat Barrie - charmante reactionair die hij is - niet eer de
aandacht trok, lijkt een raadsel. ‘Rosalind’ is typisch voor veel van zijn werk, dat
geen enkele nieuwe allure heeft maar dat fijn is, vaak grillig en altijd sympathiek en
warm. De hoofdrol, Mrs. Page, beroemd jong actrice van een jeugdige veertig jaren,
gunt zich de zomermaanden om dezen leeftijd genoeglijk incognito te dragen.
Incognito stoot zij op een frissche jonge aanbidder, die haar voor de moeder der
aangebedene houdt - en tot zooverre kon het wat de situatie's betreft een van dozijnen
eenakters zijn, indien niet Barrie's fijne toetsen het een sfeer gaven die het veel meer
maken. In het daarop volgend spel tusschen de jeugd en de ouderdom der vrouw en
de beminnelijke en wat domme jonge man, zijn afschuw, zijn goede hart en zijn
gecharmeerdheid, liggen de stemmingen uiterst licht genuanceerd over elkaar; zij
verdringen elkaar, zij verschieten; zij zijn ernst en coquetterie, speelschheid en echt
gevoel, grillig en wisselend als regen en licht achter de wolken in April en even fijn
en verschietend van kleur. Men begrijpt de Engelsche definitie van ‘April-weather
Barrie’.

1) ‘Die Coulissen der Seele’ verscheen bij de ‘Wiener Graphischen Werkstätte’. Over Evreinoff
zie A. Bakshy: ‘The Paths of the Modern Russian Stage.’ (Palmer & Hayward 1916) en O.
Sayler: ‘The Russian Theatre and the Revolution’. (Little, Brown 1919).
Barrie's werken verschijnen in uniforme uitgave bij Hodder & Slougton, ‘Rosalind’ in ‘The
Twelve Pound Look’ etc..
1) ‘Die Coulissen der Seele’ verscheen bij de ‘Wiener Graphischen Werkstätte’. Over Evreinoff
zie A. Bakshy: ‘The Paths of the Modern Russian Stage.’ (Palmer & Hayward 1916) en O.
Sayler: ‘The Russian Theatre and the Revolution’. (Little, Brown 1919).
Barrie's werken verschijnen in uniforme uitgave bij Hodder & Slougton, ‘Rosalind’ in ‘The
Twelve Pound Look’ etc..
2) De Heer A. v.d. Horst deelde mij later mede dat in 1904 ‘The Admirable Crichton’ bij de
oude Tooneelvereeniging gespeeld werd als ‘De Familie Robinson Crusoé’.
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Mrs Page verlaat het tooneel als twintigjarige, maar het is niet zoozeer een
gedaanteverwisseling als men misschien in het Centraaltheater zou denken. Mevr.
Lobo die hier een rol vond, die haar zeer goed ligt - en die haar daarbij juist de
moeilijkheden biedt die zij nog noodig heeft - is, sinds de eerste voorstellingen, steeds
gerijpt. Het behoeft nauwelijks betoog dat zij goed tooneel gaf en de rol, wat diepte
betreft en gedaanteverwisseling, volkomen meester is: een sloome behagelijke dame
in het zwart eerst, een rijpe vrouw die het gevaar tracht te ontgaan daarna; een vrouw..
en een actrice, met vele middelen en snelle gevoelswisselingen wat later en tenslotte..
Rosalind. Maar Barrie's Rosalind is nog anders. Zij zou niet, als mevr. Lobo, haar
armen opstroopen als zij Charles de les leest, want daarvoor is zij, onder al haar
grillen, veel te wijs, te fijn en te vrouwelijkgevoelig. Zij zou ook, zoodra zij in het
hart van den verliefden jongen heeft gezien, niettegenstaande haar starre zwarte japon
soms plotseling even twintig zijn, lang voor de metamorphose aan het slot, al was
het maar om haar macht te voelen. Zij heeft nog meer nuance's: ze is nog wat
beminnelijker en nog wat duivelscher, nog wat meer vrouw en wat meer actrice; er
ligt nog meer tusschen de regels te lezen die Barrie haar schreef, dan hier gelezen
werd.
Men speelt geen schrijver onmiddellijk in den juisten trant. Reeds belooft geen
enkel repertoire meer een Strindberg-première en nog hebben wij den juisten
Strindberg-trant nauwelijks gezien..
Wat Barrie betreft, naast ‘The Admirable Crichton’, is er nog klein en groot werk
van hem dat alle aandacht verdient, al was het maar om de zeer ouderwetsche
eigenschappen dat het fijn, menschelijk en goed tooneel is; zij het dan in een algemeen
genre, dat niemand nieuw of groot zal noemen, allerminst Barrie zelf.
Evreinoff's ‘Coulissen der Ziel’ is gedeeltelijk een stuk bewijsmateriaal voor de
theorieën van dezen bekenden Russischen regisseur, deugdelijk genoeg echter om
zich ook zonder de theorie te doen gelden. Meyerhold en Kommisarzhevsky, - met
Evreinoff leiders van een reactie tegen Stanislawski en het oude Moskou'sche ‘Théâtre
d'Art’, dat zich ook uit eigen krachten vernieuwde - hadden reeds elk op eigen wijze
het vraagstuk van de eenheid van toeschouwer en spel trachten op te lossen; Evreinoff
kwam, in theorie en practijk o.a. tot het ‘monodrama’, een vorm waarvoor ‘De
Coulissen der Ziel’ karakteristiek heet te zijn.
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Als de toeschouwer zal voelen dat hij deel heeft aan de handeling op het tooneel
moet men hem zoo overtuigen, meent Evreinoff, dat hij zelf in zijn verbeelding leeft
en handelt in het voorgestelde. Meestal moet de toeschouwer al de personen van een
stuk gelijktijdig of kort na elkaar beleven. Zijn aandacht wordt verdeeld en hij komt
vaak buiten het stuk te staan. Als men daarentegen de geheele handeling zoo schept
als ze gezien wordt vanuit een enkel karakter, waarbij dan personen en omgeving
veranderen naar de stemming en aard van dat karakter, dan meent Evreinoff dat hier
een oplossing van het vraagstuk ligt die hij mono-drama noemt. Hij betitelde het
voornaamste karakter ‘ego’ en gelooft dat de toeschouwer door zich met dit ego te
vereenzelvigen, den meest intensen indruk van een werkelijk gebeuren zal beleven.
Er ligt in die Russische theorie iets radicaals, dat tevens kinderlijk is, en in ieder
geval zullen de grenzen van het monodrama wel steeds zeer eng blijven. Evreinoff
grijpt later verder, als hij de waarde van het woord op het tooneel beperkt en meer
op het oog dan op het oor wil spelen. Dat is ook reeds in ‘De Coulissen der Ziel’ het
geval, waar de tooneeltoestel het innerlijk van den mensch is en hersens, hart en
zenuwen zichtbaar medespelen, evenals de verschijningen van vrouw en minnares
in hun dubbelen aard, gezien door verstand en gevoel. Deze beide voornaamste
verpersoonlijkingen1): Verstand en Gevoel, - waartusschen de strijd gaat die eindigt
met den dood van het ego, hier den heer Ivanoff, en het ontwaken van het onsterfelijk
derde ik - vonden een voldoende vertolking in Folkert Kramer en C. v. Kerckhoven.
Het pleit zeker sterk voor hun spel dat het goedlachsche publiek - Evreinoff bevond
zich op het programma in een komisch gezelschap - dat de inleidende rede van J.
Kaart's uitstekend, sober en droog, getypeerde professor ten onrechte als komisch
verwerkt had, plotseling in het rechte spoor kwam. Kerckhovens regie zal ongetwijfeld
de nog gebrekkige verlichting het sterkst gevoeld hebben van het geheele programma;
zoo ergens, dan had men hier voor het visioen een visionaire, medespelende
verlichting noodig. Overigens deed deze regie Evreinoff recht wedervaren, al zou
men het alles nog grotesker, koortsiger, feller willen zien. Het eenige wat onvoldoende
opgelost bleek, waren de dubbele verschijningen van de vrouw en de minnares. Men
gaf ze telkens aan

1) Het is misschien typisch voor Evreinoff's ‘verpersoonlijkingen’ dat hij zeer vele
Middeneeuwsche spelen ensceneerde en opvoerde.
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twee actrices inplaats van aan een enkele - en het is menigeen niet duidelijk geweest
dat deze vier figuren tenslotte verschijningen van twee personen waren. De kijvende
verschijning der vrouw scheen bovendien veel te banaal en uit het kader vallend en
het verschil tusschen deze dubbelfiguren had ook minder groot kunnen wezen. Overigens kwam dit curieuze stuk wel tot zijn recht en vond J. Hamel een zeer goeden
toon voor de laatste woorden van het derde ik.

15. IX. H. Gheon. ‘De opgeknoopte die werd afgeknoopt.’1) Regie J. Musch.
Het Schouwtooneel. Stadsschouwburg.
Naast de zuiverheid van Ghéon's kluchtig mirakelspel is, meen ik, de poging die ‘Het
Schouwtooneel’ hier, na Kranz's ‘Vrijheid’, weer ondernomen heeft om tot een
stijlvoller gebarenspel te komen, van belang; daargelaten in hoeverre ze geslaagd is.
.. Wij weten allen thans wel dat de vernieuwing der tooneelspeelkunst zich niet
dan tartend langzaam zal ontwikkelen en dat men de eerste jaren wel meer naar de
bedoeling en het betrekkelijke gehalte zal moeten zien, dan naar een stijgende
volmaaktheid.
Het is karakteristiek voor den algemeenen toeschouwer dat hij, - wanneer de kritiek
bij een voorstelling als deze zoowel het prijzenswaardige als dat wat haar minder lof
schijnt te verdienen naar voren brengt - eigenlijk vooral met het minder goede schijnt
te rekenen, spreekt van een slechte kritiek, en in verhouding daarmede zijn
schouwburgbezoek regelt.
Jan Musch' inval om de spelers als marionetten te doen optreden - aan de polsen
zijn koorden bevestigd, die in de friezen over een stang loopen - schijnt principieel
onjuist; maar deze poging is daarom niet minder belangrijk. Ze ontstond waarschijnlijk
omdat men hier voor het vraagstuk stond: hoè spelen wij een mirakelspel: hoe spelen
wij deze primitieve menschen die soms handelen als bewogen door hoogere machten?
De oplossing die Musch vond is niet die van dat vraagstuk: men vond niet een
eenvoudiger menschelijk gebarenspel, dat immers juist zou moeten spreken door de
kracht en de innigheid waarmede het zich in dit stuk zou moeten beperken tot het
allernoodzakelijkste; maar men vond een mechanische oplossing, die van

1) ‘La Farce du Pendu Dépendu’ verscheen bij de ‘Société Litteraire de France’.
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de nabootsing der marionet. Nu is Ghéon's ‘Farce du pendu dépendu’ in de beide
eerste bedrijven wellicht wat schraal van handeling maar de ironie en de situaties
die Ghéon geeft maken de oude kluchtfiguren als de herbergier en zijn vrouw, de
rechter en de veldwachter toch meer dan levend en reël genoeg om hen in kluchttrant
te spelen en zelfs in scherpe omlijning, belicht door enkele flitsen goed en kwaad.
Het gaafste van Ghéon's stuk is zeker het derde bedrijf - dat van het mirakel - en
het is zeker opmerkelijk dat Ghéon, en met hem de spelers, hier de sfeer van het
wonder wisten te bereiken en men nimmer den indruk van onwaarschijnlijkheid
kreeg.
De aan de Legenda Aurea ontleende handeling der twee pelgrims, waarvan er
eene, de simpele zoon, door kwaad toeleg van een hebzuchtige herbergier en diens
vrouw gehangen, maar weken daarna, ongedeerd door zijn vader aan den galg
teruggevonden wordt gesteund als hij werd door zijn schutspatroon, den heiligen
Jacob, is bekend. Ghéon heeft er onder andere deze fijne verdieping aan gegeven dat
de simpele zoon als hij hangt in het gebladerte, tusschen het zingen der vogels en
het ruischen van den wind, niet alleen naar het lichaam, maar ook, opgenomen in
het wonder, naar den geest gered wordt en weer neerdaalt als een wijs en mild mensch.
Ten onrechte besnoeide men dit laatste bedrijf hier en daar en ten onrechte ook zette
Musch het, wat stem betreft, in denzelfden wezenloozen toon in, waarmede hij de
zoon ook daarvoor - en toen voortreffelijk - gekarakteriseerd had. Weliswaar laat hij
deze toon later varen voor de vereischte nuance. maar de zoon is reeds in den aanvang
van dit bedrijf een ander en een wijzer mensch.
Deze opvoering van Ghéon's interessante werk, dat steeds een eigen leven heeft
en nimmer een nagemaakt mirakel wordt, opent wellicht de weg tot vertooning van
meerdere zijner mystères. Wat het principe van Musch' marionetten-opvatting betreft,
het volgende:
De spelers trekken hier aan de draden die het onzichtbare hanteert: maar de zuivere
verhouding is immers juist andersom: het onzichtbare trekt aan de draden die de
spelers bewegen. Dit schijnt misschien een spitsvondigheid, maar het is dat niet. De
groote bekoring, het geheimzinnige, het zuivere, het dramatische van het
marionettenspel is juist dat volkomen van buiten af beheerschte en gehanteerde van
de marionet; haar onfeilbaarheid van beweging, haar argeloosheid, en de bijna
volmaakte eenheid van samenspel die hieruit voortkomt, dat alle marionetten op een
volkomen gelijke wijze en dus in groote
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eenheid bespeeld worden. Men krijgt de indruk dat eenzelfde kracht door alle bewegen
gaat: er is een natuurlijke stijl. Een marionet is geen nabootsing van een mensch: zij
is een symbool, een groteske figuratie, een caricatuur; maar wat zij ook is: zij is echt,
onbewust en mechanisch. De goede acteur is eveneens echt: bewust en menschelijk;
maar de acteur die de marionet nadoet is eigenlijk noch acteur, noch marionet.
Men miste hier de bekoring van de eenheid van het marionettenspel en, bij het
vele dat van de spelers gevergd werd in het volhouden van deze nabootsing, bleek
de illusie toch voortdurend verstoord; men bedriegt het oog niet licht en de indruk
was vaak niet die welke de regie hoopte te verkrijgen: een boven en in het reële
levende sfeer van het wonder, maar een indruk van kunstmatigheid, opzettelijkheid
en irrealiteit.
Waarom zou de acteur de marionet nabootsen? Zijn middelen zijn feilbaarder,
maar menschelijker. En waarom zou men, als hier, zelfs eenigszins schril en popperig
spreken? Er is zeker veel te leeren van de marionetten, al was het hier maar dat de
marionet juist haar waarde krijgt door de eenheid van geest waarmee zij bewogen
wordt. Eerst als men die eenheid weer bezit - het blijft een harde en onverzettelijke
waarheid - zal men een mysteriespel kunnen spelen in den juist en stijl: die dan
verhoogde natuurlijkheid is, menschelijk bezit, en nauwelijks regie. Maar dit bereikt
men nog niet door de ‘wires which stretch from divinity’ inderdaad in deugdelijk
koord aan de armen der spelers te binden. En toch: deze principieel gewraakte draden
zijn een symbool. Men wilde of dorst niet uit het menschelijke alleen te putten om
deze sfeer te bereiken: men zocht het in een mechanische nabootsing en al is ze dan
te wraken: zij wees den weg. Want - bedenkingen terzijde - het spel van Jan Musch,
Ko van Dijk, mevr. v.d. Horst en Ezerman, dat zich hier uiten moest in een
vereenvoudigde vorm, had ook volkomen overtuigende oogenblikken. Het deed zien
hoe weinig het alledaagsche, zij het dan tooneelmatige veranderde en versterkte
gebaar, noodig is en welke resultaten men bereiken kan met slechts enkele sprekende
bewegingen. Evenals in ‘Vrijheid’ duikt hier nog telkens de indruk van kunstmatigheid
op: en evenals in ‘Vrijheid’ is er winst te boeken: de overtuiging dat men te zoeken
heeft en zoekt naar een grooteren stijl van spelen. Er zullen nog heel wat ‘ismen’
opdagen en vergeten worden voor zij tot een bezit gegroeid is: maar zij is komende.
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Het valt op dat de beste spelers hier het meest bereikten in deze beperking: vooral
Musch, die den wezenloozen jongen een zuiver eigen leven gaf en het meest zijn
eigen vinding deed vergeten; verder Ko van Dijk, de schurkachtige waard, die
misschien het meest dramatisch wist te zijn en prachtige gespannen bewegingen had.
Paul Karstens vader viel geheel uit de sfeer.
Het decor van het laatste bedrijf was m.i. onvoldoende: de boom, waaraan het
wonder zich voltrekt, was schraal en nuchter gestyleerd, de rest had iets uitgeknipts
en doodsch. Het decor der beide eerste bedrijven daarentegen was een zeer gelukkige
toepassing van een reeds lang buitenslands gebruikt principe, dat volkomen eerlijk
en volkomen doelmatig is. De decorstukken zijn slechts ter halver hoogte gesteld,
daarachter hangt een effen of geplooid zwart doek. Veel meer dan vaak een volkomen
afgewerkt decor geeft deze wijze van opstellen den indruk van een onbegrensde
ruimte buiten op het tooneel, den indruk dat het spel zich beweegt, niet in een nuchter
of illusie-zoekend kamerdecor, maar in de groote ruimte die zich buiten tooneel en
toeschouwers voortzet. En, als gezegd, dit middel is eenvoudig, het berust niet op
bedriegelijke illusie of conventie, maar het is eerlijk theatraal en verbeeldingwekkend
in den besten zin.
Men heeft, mede naar aanleiding van de Amsterdamsche Theatertentoonstelling,
bezwaar gemaakt tegen de te groote aandacht die gevraagd wordt voor decor en
tooneelbouw. Alsof beiden niet evenzeer onderdeel van een opvoering zijn en
medespelen op de verbeelding en alsof de tooneelbouw niet eer den vorm en den
aard van het spel en het stuk dwingt en beheerscht dan andersom! Er zal in den loop
van het seizoen nog gelegenheid genoeg zijn, beiden in dit verband uitvoeriger en
principieeler te behandelen.
J.W.F. WERUMEUS BUNING
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Jan J. Zeldenthuis, Het zingende Lied. Amsterdam, J. Emmering, 1922.
Dat deze bundel het werk is van een dichter, is zeer blijkbaar. Zij het van een dichter,
die zijn zwakke oogenblikken heeft, en de producten van die zwakke oogenblikken
niet als vulsel versmaadt; - het tweede gedeelte van dit boekje toch is aanmerkelijk
rijper dan het eerste. Maar daarin komen dan ook heel mooie dingen voor. O, ook in
het eerste gedeelte al vinden we opmerkelijke regels. Als - in het gedicht
Wolken-Schaduw -:
Nu is het even in verwachting stil,
't Is of de dag opeens niet verder wil,
In de verrukking van zijn vruchtbaarheid;

En het Liedje op blz. 15; en een beginregel als deze (Zomer-avond):
De zware wagens keerden van de velden wijd,

Ja, waarom is zoo'n regel eigenlijk mooi, of meer nog - want zoo bijzonder ‘mooi’
is hij eigenlijk niet -: dichterlijk? Wat is er in, dat een niet-dichterlijke rijmen-schrijver
nooit precies zóó aantikt? Het zit in de gevoelige woordkeus, het zit in den klank de herhaling der a's, een vocaal vol zwaarte;.... een zwaarte, die hier een oogenblik
onzen blik afsluit, van wat achter die wagens, en hun keerend bewegen voor ons
gereed ligt: de wijde velden.... neen! ‘de velden wijd’; want nu de dichter het zoo
zegt, voelen we die wijdheid het meest; de rust na het regeleind breidt ze nog wijder
uit. Zoo is het; maar wie van zulke theoretische apercepties uitgaande een goed
gedicht, of ook maar één dichterlijken regel zou willen schrijven, kwam bedrogen
uit! Wat de dichter ziet en voelt, wordt beelding in klank en in woord vanzélf, buiten
alle redeneering om. Althans, dit geldt van het wezenlijke van een gedicht, van dat,
wat rhythmische regels tot poëzie maakt.
Merkt b.v. op, hoe de klare maan, met haar zacht licht voelbaar wordt in regels
als:
Wij stonden samen, 't zachte licht der maan
Was als verteederd op het meer gebleven:

Zoo'n woord als ‘verteederd’, dat de aanvlijing van 't licht op 't even rimpelend
avondwater zoo tooverig doet meevoelen, is een dichterwoord.
Maar.... ‘noblesse oblige’, en we kunnen den dichter Zeldenthuis eigenlijk moeilijk
vergeven, dat hij tusschen zijn koren zoo gruwelijk veel kaf liet liggen.
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Er hier staaltjes van te geven, schijnt me niet noodig; maar hij bedenke, hoe irriteerend
zulk vulsel werkt, wanneer men juist iets moois van hem genoten heeft.
Verderop in den bundel wordt het alles meer gelijk van waarde; en.... ziehier een
gedicht, dat de critiek het zwijgen oplegt. (En er zijn er meer zoo!)

Een molen voor de vert....
Het is een vreemd, doods-droef gezicht,
Een molen voor de vert':
Het is alsof hij 't avondlicht
Den aftocht nog verspert.
Hij voelt zich zelve veel te sterk
In 't heuvel-looze veld,
Waar op een hoogt', voor 't donker zwerk,
Hij stil staat opgesteld.
En, als een bittere ironie, 'k
Zie soms een zwarte kraai,
Op hoogste spaak, op hoogste wiek
Neervallen, schuw van draai.
Dan wiegt hij smart'lijk heen en weer
Die wiek, en 't is me, alsof
Dat silhouet nog telken keer
Mij smartelijker trof.
Het is een vreemd, doods-droef gezicht,
Een molen voor de vert',
't Is, of de nacht, na 't avond-licht,
In hem geboren werd.

Is dat niet prachtig-sterk tot het einde toe? Is die slotstrofe, die de beginimpressie
weer opvat, maar ze feller en machtiger verwerkt, niet grootsch?
Laten we dan ook maar niet verder ‘critizeeren’. Jan J. Zeldenthuis heeft telkens
en telkens prachtig rake, stemmingvolle en origineele notities; en schrijft sóms verzen,
die in hun geheel die groote eigenschappen vertoonen.
JAN WALCH

Het begrijpen van Muziek, door Maarten Dijk. N.V. Uitgev. Mpij Van
Loghem, Slaterus en Visser, te Arnhem. 1922.
Dit is in die wat precieusige, maar in elk geval aparte Pauw-serie verschenen, zijnde
eenigszins oblongboekjes, in een teer zijden lapje, bedoeld primitief, gebonden, met
een heel duidelijke, goed verdeelde letter goed zwart gedrukt op heel wit papier,
terwijl de bovenrand voor de variatie van onderen is en allerlei
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aardige houtsneevignetjes, verrassend geplaatst, den tekst voorafgaan. Die tekst, nog
door twee pagina's afgebeelde muziekinstrumenten opgehelderd, is dan het begrijpen
van de muziek, en men kan, om de waarheid te zeggen, nauwlijks verwachten, dat
dit begrip door deze kleine bladzijdjes, ruim honderd in getal, zeer bevorderd zal
worden. Muziek is al een wonderlijk iets. Wie er veel zin voor heeft, kan dien zin
ontwikkelen, maar bij wien er weinig zin voor is, kost het onmenschelijk veel moeite
dat weinige tot een bruikbaar peil te brengen. En men moet betwijfelen of zulke
aardige boekjes als dit veel méér doen dan uiting geven aan den blakenden ijver en
de gelukkige verzekerdheid van hun schepper. Daarom juist is dit een aardig boekje.
Waarin men lezen kan hoe de schrijver, naar Schopenhauersche wijsheid, de muziek
voorstelt als niet minder dan den levenswil zelf, zich zoo maar openbarend, haast
zonder tusschenkomst van den kunstenaar. Dat wil dan, geloof ik, zeggen (als 't
eenigen zin heeft) dat in de overige kunsten de levenswil den vorm van den kunstenaar
moet aannemen, wil hij zich openbaren, maar dat bij de muziek de kunstenaar niet
meer is dan instrument, dat een reeds voorhanden vorm telkens reproduceert.
In een volgend hoofdstukje verhaalt ons dan de schrijver vooral hoe moeilijk het
is en hoeveel er vereischt wordt om muzikale werken van alle landen en tijden goed
te begrijpen. Hetgeen wij reeds zwak vermoedden. Maar het meest bruikbare en
levenwekkende van zijn boekje zal toch wel zijn die reeks van muzikale voorbeelden
achterin, waar hij telkens, en niet zonder kracht van woord, zegt wat de muziek tracht
uit te drukken. Voor wie over eenig technisch vingervermogen beschikt, zal dit
hoofdstuk misschien wel eenig nut kunnen doen.
Van woordkracht en woordvermogen gesproken. Maarten Dijk maakt den indruk
of hij wel schrijven kan, maar teveel Duitsche boeken gelezen heeft. Zoo komen er
dan zinnen als deze:
‘In het tweede hoofdstuk hebben we gezien dat een kunstwerk een grondstof is
welke door haar vormen allerlei levensbewegingsvormen vertegenwoordigt, welke
we door haar gewaar kunnen worden, door deze grondstofvormen nauwkeurig na te
leven.’
Nog afgezien van de akelige metaphysica in deze weinige regelen opgetast, lijkt
het toch zelfs voor een musicus te kras zoo weinig gevoel voor taalmuziek te hebben.
F.C.

De Wereldoorlog op het Duitsche Westerfront door W.G.F. Snijders,
luit.-gen., b.d. Mij voor g. en g. lect. Amsterdam. 1922.
De auteur, generaal Snijders, onze generalissimus tijdens de oorlogsjaren, spreekt
hier uitdrukkelijk van ‘een krijgsgeschiedkundige studie, ook voor niet-militairen’;
en zoo werpen wij ons, als niet-militaire, doch niet geheel niet-militante leek, dan
maar ineens dapper in het strijdgewoel der critiek met de granaat-kartets onzer
eindconclusie, dat wij dit onderhavige werk een wel plechtig, doch eenigszins knullig
boekje achten. Misschien komt het, wijl de generaal ook tot niet-militairen wilde
spreken en daardoor zoo simpel en een beetje vervelend werd, terwijl toch waarlijk
zijn ‘stoffe’ spannend genoeg
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mocht heeten. Maar ik denk eigenlijk, dat het is, wijl de schrijver zoo weinig
schrijfkracht bezit en beter in staat zijn bataillions dan zijn woorden effectvol te
rangschikken. Al die minutieuze opgaven van de diverse strijdkrachten zullen wel
voor de deskundigen bestemd zijn en wij namen ze gaarne op den koop toe, als dan
maar voor ons, leeken, een levendige, suggestieve schildering van de legerbewegingen
en het wisselend strijdgewoel volgen mocht. Doch dat doet er net niet. Er volgt
telkens een zeker wel nauwkeurig nagespeurd, maar droog relaas van wat generaal
deze en die toen en toen deden, en dat is dan enkel voor wel-militairen belangrijk,
terwijl de schrijver verder naar ons niet omziet. Want eigenlijk heeft dit geschrift
een veel verhevener doel dan het groote publiek te vermaken. Het wil niet enkel
studie en beschrijving, doch vooral ook polemiek, en verwacht hiermee ver buiten
onze grenzen, zoowel in de landen der ‘Centralen’, als in die der ‘Geallieerden’
gehoord te worden, als een autoriteit, die 't nu ook eens zeggen zal. En dit bemerkende,
haasten wij, leeken, ons eerbiedig toe te luisteren. Om te beginnen vernemen wij
dan, dat het Duitsche gouvernement de fout beging Frankrijk aan te vallen en zich
aanvankelijk tegen Rusland enkel te verdedigen. Dit was het plan Von Schlieffen.
Maar het had juist andersom behooren te doen, gelijk de oude Moltke de zaak opgezet
had. Nu moest 't daarom wel misloopen, waar ook het hoogste legerbestuur bijna
alles te wenschen liet. Doch bij alle partijen - leert ons gen. Snijders - liet de leiding
te wenschen over. Duitschers en Franschen en Engelschen, zij waren alle strategen
van ongeveer het jaar nul, en zoo is 't nog te verwonderen, dat iemand tenslotte den
oorlog gewonnen heeft.... Maar de ergste stumpers waren de Belgische
legerbestuurders, vooral hun chef van den staf, die het bovendien zelfs waagde te
betwijfelen, of wij, Hollanders, onze vaderlandsliefde en de vaderlandsche eer wel
tot het uiterste puntje van Limburg zouden uitstrekken. Hij vreesde nl., dat wij het
opzettelijk niet merken zouden, als de Duitscher ons op dezen teen trapte door stiekum
eenige tienduizenden in den nacht over dien smallen landstrook België in te zenden,
en had daarom bezwaar het Belgische leger naar den Maas te brengen, waar het
alsdan omgetrokken zou kunnen worden. Dit lijkt mij nu wel niet zoo onlogisch
gedacht van dien generaal en onzerzijds ook verreweg het verstandigste, dat wij in
casu hadden kunnen doen (n.l. onze nationale eer desverlangd bij Roermond doen
eindigen) doch gen. Snijders denkt daar heel anders over en maakt zich aanmerkelijk
boos op dien Belgischen collega, wijl deze ons van practische inkorting der
vaderlandsliefde verdenken durft en doet als wist hij niet welken veldheer aan het
hoofd van ons dapper leger stond. Maar als hij nu dit boekje leest, zal hij 't - doch te
laat! - inzien en het betreuren dezen Hollandschen krijgsgod niet geraadpleegd te
hebben van den beginne aan. Trouwens, het is best mogelijk, dat zij dit allen in alle
landen min of meer betreuren, nu het blijkt welk een uitmuntend juisten kijk onze
nationale strateeg van stonde aan op het gansche oorlogsbedrijf had. Temeer waar
hij ook in zake politiek zich geen raderen voor de oogen laat draaien en onversaagd
een hoog moreel standpunt inneemt, vanwaar hij gelijkelijk de Duitsche schandedaad
der Belgische violatie en de Engelsche schijnheiligheid geeselt. oedigM (als een
krijgsman past) en schoon spreekt hij 't uit: ‘....al had Duitschland... een glansrijke
overwinning.... behaald, dan nog had de Duitsche natie de

Groot Nederland. Jaargang 20

487
oogen moeten neerslaan, omdat het (?) een zegepraal zou hebben geoogst langs den
weg van onrecht en misdaad op internationaal gebied.’
Doch.... ‘Moraliteit in de politiek, waar zijt gij?’ roept hij even juist als bitter uit.
Precies als het eerst beste renteniertje, dat vroeger b.v. in fijne vleeschwaren deed.
Waarmee ik niet bedoel te zeggen, dat gen. S. ook in (menschen)vleeschwaren deed.
Het goedgunstig lot heeft hem hiervoor gelukkig behoed, maar het had toch kunnen
zijn, als ons land in den oorlog betrokken ware, en dan had 't zoo gek gestaan onzen
krijgsgod zulke onnoozele gedachten te hooren uiten. Door de tegenstelling met zijn
bloedig bedrijf. Nu komt het er niet zoo op aan, als hij een brave burgerheer blijkt
met veel moraal en niet heel veel inzicht. Behalve dan in de wijze, waarop de oorlog
gevoerd had moeten worden....
F.C.

Voor Vrijheidt ende Vaderlandt. Stad en Lande in 1672, door Dr. J.S.
Theissen. J.B. Wolters, Groningen. Den Haag. 1922.
Een feestgave în roomwit linnen met discreet goud ter gelegenheid van den
250-jarigen gedenkdag van Groningens Ontzet, saamgesteld door den geleerden
bibliothecaris der Groninger Universiteit. De bedoeling was blijkbaar den
Groningschen feestvierenden burgers, als zij soms naar het waarom van hun feestroes
mochten vragen, behoorlijk wegwijs te maken in de heldendaden der Vaderen, die
de historische basis vormen waarop de jaarlijksche gedenkvreugd stevig geplant
staat. Of het noodig was? Men moet, als er iets van oudsher feestelijk herdacht wordt,
liever niet te veel naar de waaroms vragen en maar feestvieren, omdat 't feest is. Dit
feest en dit boekje - dat intusschen aardig verlucht is en zich prettig lezen laat - zijn
er eenigszints een bewijs van. Want het eerste is alle jaren gezellig en was thans niet
minder dan luisterrijk, terwijl het ‘waarom’ maar mager blijkt. Dr. Theissen toch,
die ons wel wegwijs, doch niets wijs wil maken, werpt zelf in zijn nawoord de vraag
op ‘of, wat in 1672 in Stad en Lande gebeurd is, belangrijk genoeg is om er een
monografie aan te wijden.’ En waar zelfs dit betwijfeld kan worden, daar lijkt het
heelemaal geen vraag of ‘wat in 1672 gebeurd is, belangrijk genoeg is,’ om het
jaarlijks te gedenken en er op gezette tijden een gansche week om feest te vieren.
Natuurlijk niet, maar wat hindert dat? Waar er tot feestvieren immer een futiele
aanleiding noodig schijnt, is ‘Groningens Ontzet’ na die, betrekkelijk gesproken,
uiterst tamme belegering, even goed als iets anders.
Zoo kan de Stad Biervliet b.v. het feit herdenken dat Johan Beukelszoon het
haringkaken uitvond, al mocht daar ter stede ook niemand meer een haring lusten
en een ijverige propaganda der ‘Dierenbescherming’ Johan Beukels' ‘gekaak’ als
een erge wandaad hebben gebrandmerkt. Ter verhooging of rechtvaardiging van den
Groninger provincialen feesttrots kan het werkje van Dr. Th. dus bezwaarlijk dienen
en als zoodanig was de uitgave zelfs een niet onbedenkelijke daad. Doch opzichzelve
is dit zorgvuldig overwogen relaas van iets niet zeer belangrijks aantrekkelijk niet
alleen om de wijze van uitgaaf - gelijk wij reeds opmerkten - maar ook om de
gewetensnauwe zorgvuldigheid, waarmee hier alle mogelijke bronnen zijn opgezocht
en tot zekere diepte uit-
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geput. Ziedaar degelijken wetenschappelijken arbeid en methode, voor welke het
schier onverschillig is, waarop zij zich richten, mits zij zich in hun volheid ontplooien
kunnen. Men zou dit l'art pour l'art der wetenschap kunnen noemen.
F.C.

Sichemsche Novellen, door Ern. Claes. De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven
- Leiden, z.j.
In een aardig klein boekje, dat er veel aardiger uitziet in versiering, formaat en
letterdruk dan de Hollandsche dito uitgaven, verzamelde de bekende jonge Vlaamsche
auteur Ernest Claes een aantal grootere en kleinere vertellingen uit de buurt van zijn
waarschijnlijke geboorteplaats Sichem. Zij zijn lang niet alle van gelijke waarde,
deze vertelsels, maar aardig verteld zijn zij wel alle. D.w.z. Claes zegt de dingen
eenvoudig en toch eventjes beeldend, waar dat noodig is en lijkt altijd plezier in zijn
werk te hebben, wat dan weer den lezer aandachtig houdt. Soms zijn 't enkel
voorvalletjes, die de schrijver geeft, meest om de grappig karakteristieke ‘doening’,
soms ook een soort van portretten, als bij ‘Wannesoome’, het zeldzaam geworden
type van ‘den ouden Kempenaar’. Een enkelen keer maakt Claes zuivere karikatuur
als in ‘de Mambers van 't Consèl’, werkelijk een verdienstelijke historie van
Vlaamsche boerenzotheid, die zelfs classiek aandoet. En ook is er een meer
uitgewerkte, dieper willende verbeelding van een armen ‘Wroeter’, die dan eenigszins
als representant van een geheelen stand of zelfs een geheel ras bedoeld schijnt. Maar
hier ‘doet’ 't verhaal het toch niet geheel. Er is onmiskenbaar wat sentimenteele
romantiek gemengd in de beschrijving van het innerlijk leven van dien Vlaamschen
werkjongen, die tegen het harde leven niet op kan. Iets teveel van Dr. Ernest Claes
zelven schijnt hier in de epiek gemengd en 't baat niet of de schrijver halverwege
laat gevoelen, dat zijn ‘Peer’ eigenlijk zielsziek is. Dat hadden wij dan van te voren
moeten weten in een anderen opzet van de figuur. Nu blijft het geval zoowat hinkend:
geen groote epiek en geen erkend lyrisme. De landgenooten van Claes, Streuvels en
Buysse b.v. hebben dat beter gedaan. Wat niet beteekent, dat deze grootere studie
zonder deugden van invoeling en beelding zou zijn. Maar het gebaar en de spankracht
dienen forscher te wezen, zal zulk een gegeven tot zijn recht komen, dunkt mij, en
zoo los vertellenderwijze gaat dit niet. Intusschen ligt de deugdelijke verdienste van
dit boekje ook elders, en wie het leest voor zijn ‘leut’, zal niet bedrogen uitkomen.
F.C.
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Liedjes en sonnetten
I
Nu sta ik weer onder de sterren, alleen op de zwijgende hei
En ik wandel weer onder de wolken, die zilverig zeilen voorbij.
Nu loop ik in zonlicht en lommer door de knoppende lanen weer
En ik luister naar lentebeloften, maar geen vogel, die fluit als weleer.
Nu mijmer ik weer in den moskuil, waar ik lag en bepeinsde mijn lot.
Nu bestijg ik de steile paden, om nader te komen tot God.
Nu voel ik mij arm en een vreemde, verbannen en ver van huis,
Een eenzame vrouw vol vreeze, verschrikt van het windegeruisch.
Nu voel ik me een ziel, die moet dolen, wijl geen voor haar vrede bad
En die keert van de hemelsche wegen om te zoeken verloren schat,
En die nooit toch den schat zal vinden, waarvoor zij den hemel verliet
En die moede is van zwerven en zoeken en verlangt naar het eeuwige Niet.

II
De visschers wandlen, donkre breede rist,
In 't lage duinbosch, blank van wintermist.
Krijtwitte klompen stappen rhytmisch traag
Op 't smalle pad, waar blankt een schelpenlaag.
De vrouwen volgen, deinend, stoer en groot.
Haar mantels golven, paars en blauw en rood.
Haar mantels waaien in den wind van zee,
Als zeilen bol van booten varensrêe,
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Als vleugels bont van vogels reuzegroot.
En 't bosch wordt blij van paars en blauw en rood,
Of tusschen 't armlijk bruine struikgewas
Een rij van bloemen plots ontloken was.

III
Ik zat te huivren bij het vuur.
Een vogel floot in Mei-azuur.
Hij lokte - ik liep in bloeiend gras.
Toen zag ik dat het lente was.
Ik zàg het wel, maar voelde 't niet:
Ik voelde alleen mijn stil verdriet.
Toen kwam getogen langs mijn pad
De blonde god, dien 'k eens aanbad.
Hij streelde met een blanken mei
Mijn lippen voor een zang van mij.
- ‘Mijn stem is moe, mijn hart doet zeer.
Ik kan niet zingen als weleer.’
Hij lei de hand mij op het hart.
In tranen zoel versmolt mijn smart.
Weer kón ik zingen - en ik zong,
Ik zong mijn hart weer vrij en jong.
En zingensdronken voelde ik pas
Hoe 't ook voor mij weer lente was.
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IV
De lucht was blauw, het graan was blond,
Toen ik hem vond.
Zijn haar was blond, mijn haar werd grijs.
'k Was droef en wijs.
Zijn stem klonk zoet, een vogel zong Mijn hart werd jong.
Wij togen, zwijgend, hand in hand,
Naar Droomenland.
Tot 'k aan den tweesprong hem verloor Mijn hart bevroor.
Het bosch werd blond, een vogel floot Mijn hart ging dood.

V
In 't lage huisje hoor ik traag psalmeien
Harmoniumklanken plechtig lang gerekt.
Septemberlucht hangt effen grijs en dekt
Met doffe stemming zwarte beukenrijen,
Waar, als een traan, een droppel loom uit lekt,
Op gelend gras en rosverdorde heien.
Lang, in de laan, hoor 'k nog mij begeleien
Harmoniumtreuren, dat mijn weemoed wekt.
Van uit de struiken zie ik nadertreden
De stille Herfst met niet te hooren schreden,
De vreemde Herfst, die vuur ontsteekt- en bluscht.
Ik voel zijn sluier huivren langs mijn leden
En 'k ruik, alom waar is zijn tred vergleden,
Bedwelminggeur van eindelijken rust.
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VI
Een donkre laan doorploegd van wagensporen.
Blond gras, ruig heikruid, wirwar van struweelen.
Breed, langs den weg, kastanjebruinfluweelen
Geribbeld zaailand, paarsig in de voren.
Een bloeiend veld vol blij lupinegelen,
Als waar de zon uit de aarde weergeboren.
Een lichtlans komt het bladgewelf doorboren,
Verzilvrend blank de berken en de abeelen.
Aan d'einder lijkt een leliebloem ontloken.
Traag naakt een paard, sneeuwwit, een heibeladen
Geurenden wagen slepend Ongesproken
Bleef 't éene woord, dat hij noch ik kon raden Waartoe nog zoeken langs verloren paden?
In de oude boschlaan vlot aroom van sproken.

VII
Novemberwoud lijkt goud van lenteknoppen.
In 't bronzen water blinken zilvervoren
Van zwemmende eenden, roodbruin, geel-ivoren,
Dof wolkengrauw met groenfluweelen koppen.
Een grijze hond flapt ruige vacht en ooren,
Een sproeifontein van kristallijnen droppen.
Zacht zingt de wind in ritselende toppen.
'k Zit op mijn bankje, in heugenis verloren.
Hier strooide ik broodkruim, blank op 't bronzen water,
En 't eendenkoor voer aan met blij gesnater.
Daar zwom mijn hond en kwam een tak mij brengen.
Nooit zal mijn hond meer dansend tot mij komen,
Trotsch om een tak en droppelsoffer plengen
En spelend vluchten onder suizelboomen.
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VIII
In kouden goudglans van Novemberzon,
Nu staan de bruine boomen, droef-gelaten,
Heel stil te sterven en hun blaadren laten
Ze als vlinders zweven naar den horizon.
Door 't bronzen loof der laan, die ligt verlaten,
Orgelt de wind een doodeklacht - O kon
Mijn vuur ontdooien die bevroren bron!
De zon kan 't niet! Ik moet November haten.
En toch, als 'k dien Novemberdag herdenk,
Toen, argloos kind, met vroom extatisch beven,
'k Ontving gelijk een koninklijk geschenk
Het vuur, dat zou verwoesten héel mijn leven,
Versmelt mijn haat in weemoed en ik voel:
God gaf mij smart tot eenig levensdoel.

IX
Zacht wiegt de wind de zwartgekruinde sparren.
De zon sproeit zilver door een wolkescheur.
Een duif roekoet haar zoet en week getreur.
In 't verre veld klinkt bellentuig van karren.
Ik dool door 't bosch en adem stilte en geur.
Den knoop van 't noodlot, zal 'k dien hier ontwarren?
Mijn wil verloomt, ik voel mijn hoop verstarren.
O bosch! mijn toevlucht, stel mij niet teleur!
Wat zocht ik hier? Kan 't bosch mij liefde geven?
't Leeft kalm en vroom zijn krachtig boomenleven,
Omhoog de kruin, de wortels in den grond.
'k Ben de aarde moe en moe ook 't hemelstreven.
't Smart niet de sparren, zal ik nooit vergeven,
Dat 'k in hun schaduw nooit mijn vrede vond.
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XI
Ik was gelijk den jongen vagebond,
Die loopt te zingen langs den lenteweg,
Nadat hij vroolijk, bij een meidoornheg,
Met blanke tanden 't bruine brood verslond.
Hij weet van zwoegen noch van overleg.
Koel ruischt de laan, het zand is zonneblond.
Hij fluit een wijsje en spitst den rooden mond
En lacht als meisjes vluchten voor hem weg Zoo zwierf en zong ik eenzaam, héel mijn jeugd,
Van zon en luchtblauw dronken als van wijn,
Ver van de wereld en haar vooze vreugd
En sterk genoeg om blij alleen te zijn.
Nu ben ik moe van 't zwerven dat mij heugt.
Mijn voeten branden en mijn hart doet pijn.

HÉLÈNE SWARTH.
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Verlovingsfuif1)
‘Verdomde boel,’ bromde Gijns.
Hij was op zijn slaapkamer bezig zijn schoenen dicht te veteren. Zijn knappe pak
had hij aan, schone manchetten en een schoon boordje. Een schone zakdoek lag klaar
op de sprei van zijn bed. Och ja, hij had zich mooi moeten maken vanwege de
onvermijdelike partij, de verrukkelike rijtoer. Zo aanstonds kwam de grote Janplezier
van Goemans voor, en dan sjokte je met een lading mensen naar Hei en Bos. Vrolik.
Hij had het tegengehouden zolang hij kon. Eerst kortweg gezegd: Ik denk er niet
aan! - Maar Bernarda en Claar hadden hem niet met rust gelaten. En toen er nu een
dinee was geweest bij de Mandersen, de jongelui bij de Roockamer's op een soepeetje
waren gevraagd (wat hoefde dat? Claar en Sofie wàren niet zo intiem) en de
Egbertsen's ook al een paar maal een attentie hadden gehad - nu ja, toen kon hij al
weinig minder doen dan zeggen: In Godsnaam. - Had hij volgehouden, 't was op den
duur geen leven geweest: dag aan dag gedrein en gejammer dat ze het toch niet
konden laten, een mal figuur sloegen en het verplicht waren aan hun fatsoen. Fatsoen.
Natuurlik, dàt was weer de hoofdzaak. Nou, hij voor zich had er lak aan. - Enfin,
toen 't eenmaal zover was, grote beraadslagingen wat het dan wel moest wezen. Géén
dinee, beweerden de dames, dan dee je de Mandersen na. Best. Geen dinee. En óók
geen soepee. En dit niet en dat niet. - Het draaide uit op een rijtoer. 't Was half
September, maar 't kon nog wel en het zou niet duur zijn, verzekerde 't vrouwvolk:
je ging om tien uur van huis en je kwam vóór het eten terug. Het twaalfuurtje en
zowat nam je mee in trommels.
Zo moest het dan maar gebeuren. Maar hij was intussen zo vrij geweest om in 't
ruw een begroting te maken. Wel ja, het was allemachtig goedkoop. Hij schatte het
aardigheidje op vijftig à zestig gulden! Meer niet.
En over een dag of wat ging Hendrik in Utrecht studeren. Dàt moest. Zelf had hij
zijn leven lang geleden door zijn halfslachtige op-

1) Xe Hoofdstuk van de onuitgegeven roman Tobberijen.
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leiding; als het enigszins kon, zou Hendrik het beter hebben. Maar 't was een lange
en kostbare studie, voor arts. Zuinig-zijn werd de boodschap. En daar kon je nu 'n
handvol geld wegsmijten aan zo'n bedonderde rijtoer. Eén troost hè? 't Heilig ‘fatsoen’
werd er door gered.... En dan niet te vergeten, het kolossale plezier dat ze allemaal
zouden hebben! Want een lollige lui dat er meegingen! Nou! - Er konden er twaalf
in het rijtuig en één op de bok. Dertien. Hùn stelletje was al van zes. Wouter zeven,
en z'n gezellige ouwelui acht en negen. Dan Dide van Soest en die vale Sofie, en
‘neef’ Poortman, die kleverig werd in de laatste tijd, dat was twaalf, en met een vriend
van Wouter, óók 'n ofsier (hoe heette de kerel ook weer?), had je het stel kompleet.
Gijns hoorde haastige stappen op de trap en het portaal; toen een kort tikje op de
kamerdeur. Bernard kwam binnen. ‘Pa,’ zei hij gejaagd, ‘Ma vraagt of u komt! De
mensen zijn er al allemaal!’
‘Zo? Nou da's prettig. - Zeg, weet je wat ik daar net bedacht? We zijn met z'n
dertienen. Is mevrouw Manders bijgelovig?’
‘Ik weet niet, Pa....’
‘'t Zou al m'n genoegen vergallen als 't mens zich ongerust maakte. Wat ik nog
zeggen wou, denk er aan, dat je je goed amuseert. Het zaakje kost me 'n zestig pop,
dat is twee rijksdaalders per hoofd.’
‘Twee rijksd.... Nee, zóveel niet, Pa.’
‘Jawel. Op de kop af vijf gulden. En zorg nou asjeblieft dat je waar voor m'n geld
krijgt.’
Bernard was aan het rekenen gegaan. ‘'t Is vier gulden zestig zowat.... We zijn met
z'n dertienen en....’
‘O, dacht je dat ik plezier hebben zou? Nee jongen. Ik betáál de boel. Meer moet
je niet van me verlangen. Plezier? Ja, 't is allemachtig prettig om uren lang in 'n
rammelkast te zitten, en dan aan een lunch in de open lucht, op wrakke stoelen met
wiebelpoten.... Vliegen en wespen op je brood en een rups in je kopje.... Mij kan het
gestolen worden.’
Hij was nu helemaal klaar, smeet zijn pantoffels op het kleedje voor zijn bed, en
ging, door zijn zoon gevolgd, de trap af.
‘Daar komt het rijtuig!’ hoorde hij Tientje gillen, toen hij de kamer binnentrad.
Hij begroette eerst mevrouw en meneer Manders, daarop Dide die met Claar en
Hendrik stond te spreken, Sofie die merkbaar was opgeleefd na haar doktoraal, en
Poortman; verder zijn aanstaande schoonzoon en luitenant Van Veen, een slanke,
donkere
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jongeman, die hij een paar maanden geleden bij Manders had leren kennen.
‘Allervriendelikst van u, meneer Gijns,’ zei Van Veen een beetje geaffekteerd,
‘om mij ook te inviteren.’
‘Verdienste van mijn vrouw, meneer, van mijn vrouw.’
Bernarda, zittende op de kanapee, was in druk gesprek met de moeder van Wouter.
Manders en Poortman, die elkaar als kollega's goed kenden, stonden op enige afstand
te praten. Tientje keek door het linker raam naar het rijtuig met de grote donkerbruine
paarden, die bij het keren even gemoedelik steigerden. Bernard kwam naast haar
staan. Clara had Dide apart genomen bij de piano, waarom Hendrik, vermoedende
dat er geheimen zouden verhandeld worden, bescheiden een stapje op zij ging.
‘Wel een knap uiterlik, die Van Veen, vind je niet?’ fluisterde Claar.
‘Ja, 't lijkt me ook wel.’
‘Wouter mag hem biezonder graag. 't Is zijn beste vrind. Van Veen is 'n jaar of
wat ouder.... Hij is in Indië gedetacheerd geweest.... Ik zal je nog iets zeggen, maar
da's 'n groot geheim, hoor! Hij is in stilte geëngageerd met een meisje uit Batavia.
Het kan vooreerst niet publiek worden... want... maar dat doet er niet toe. - Zeg,
waarom heb je dat witte mantelpak aangedaan? Het staat je biezonder goed, dat wel....
maar zou 't niet te koud zijn?’
‘Het is niet zo dun als 't lijkt.... Ik stond tussen dit en mijn nieuwe bruine,’ vertelde
Dide en babbelde kalm door. Maar ze had best begrepen dat Claar haar gewaarschuwd
had! Een ogenblik vond ze 't vernederend.... al twijfelde ze niet aan de goede
bedoeling.
‘Man, zullen we instappen?’ riep Bernarda, toen de meid was komen zeggen dat
het rijtuig vóór stond.
‘Dat zal dan wel dienen,’ zei Gijns.
‘Ik op de bok,’ schreeuwde Tientje, ‘ik op de bok!’
‘Stil jij,’ verbood haar moeder. ‘Je gaat zitten waar ik je zet! Begrepen?’ 't Werd
zó geregeld dat Bernard naast de koetsier zitten zou op de heen- en Hendrik op de
terugrit. En verder mocht ieder plaats nemen waar 't hem het best beviel.
Men dromde de voordeur uit, waar alleen Maartje, de meid, die al een aantal
verlakt-blikken trommels onder de banken van 't rijtuig geschoven had, staan bleef
om getuige te zijn van de feestelike uittocht.
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Ook buren en overburen keken naar de bekende wagen van Goemans, de tentwagen
met zijn hoge bok en daarachter vier rijen zitplaatsen (belegd met geplette purperen
kussens) onder een langwerpig vierkant zeildoeken dak, gedragen door zes dunne
ijzeren staven.
‘Wij achterin,’ zei Wouter Manders tegen zijn meisje. En hij fluisterde haar in het
oor: ‘Dan zien ze ons het minst.’
Claar gaf hem met de elleboog een por in de zij en deed of ze boos was, maar
volgde dadelik.
‘Wij samen hè?’ vroeg Sofie aan Dide. Hendrik had het verstaan en bleef in hun
buurt.
Na veel geroep en genood en geprotesteer kwam men te zitten. Van Veen en 't
verloofde paar op de achterste bank (Wouter in 't midden). Daarvoor mevrouw
Manders en mevrouw Gijns met Christientje.... Dáárvoor de gastheer en Manders en
Poortman, en op de voorste bank Hendrik, Sofie en Dide. Hendriks hoop om een
plaatsje te vinden náást Dide, werd niet vervuld. Op de vraag van Sofie: ‘Waar wil
jij? In het midden of aan de kant?’ had Dide geantwoord: ‘Als 't jou hetzelfde is, laat
mij dan maar aan de kant.’
Pech, dacht Hendrik. En nog eens Pech, toen hij omkeek en de vierkante kop van
zijn vroegere leraar Poortman vlak achter zich zag.
‘Klaar koetsier,’ riep Gijns. De koetsier slaakte een Hottentots tonggeluid en
hengelde wat met de teugels; de bruintjes trokken aan.
‘Daar gane me,’ zei mevrouw Manders onnodig luid, en Sofie, de doctoranda in
de klassieke letteren, kon niet nalaten even haar buurvrouw met een spottende
glimlach aan te zien en te prevelen: ‘Dat ziene me.’ Ratelend reden ze over de
straatstenen van de stad, aangegaapt, nagestaard door de voorbijgangers.
‘Daar is Marietje!’ gilde Christien, en wuifde een meisje toe. ‘Dà-ag! Dà-ag!’
Weldra waren ze buiten. Ze kwamen langs velden waar mannen en vrouwen aan
't aardappelen rooien waren, langs weiden met koeien, langs boerehuisjes met
zonnebloemen en dahlia's in de tuintjes er voor.
En door het rijtuiggerommel gonsden de afzonderlike gesprekken. Bernard zat op
de hoge bok naast de koetsier. Fijn! 't Was alleen wel een beetje koud. Hij trachtte
een praatje met zijn dikke buurman te maken, maar die bleek weinig spraakzaam te
zijn.
‘Hoe oud is die bijdehandse zowat?’ vroeg hij. Op school had hij kort voor de
grote vakantie geleerd dat de bijdehandse de linker was.
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‘Zestien,’ klonk het brommerig.
‘En de ander?’
Geen antwoord.
‘En de vàndehandse?’ vroeg hij luider.
De koetsier deed of hij niets hoorden en spuwde een straal tabaksap schuin naar
beneden.
Stik jij, prevelde Ber.
Achter in 't rijtuig fluisterde Wouter met Clara. Maar nu en dan richtte hij hardop
het woord tot Van Veen: ‘'n Leuke baas wel, die nieuwe majoor, hè? Maar het zou
beter zijn geweest wanneer er een in de plaats was gekomen van Keesje de Bol, die
zuurpruim!’
Van Veen keek doorgaans als hij sprak, bescheiden voor zich uit, om niet te laten
blijken, dat hij merkte hoe Wouters arm om Clara's middel was heengeslagen.
Mevrouw Gijns en mevrouw Manders - een slanke dame met een voor haar leeftijd
knap uiterlijk, maar in haar spreken niet bepaald beschaafd - hadden het druk over
hoeden, japonnen, huishouding en meiden. ‘Wat ik in de laatste tijd heb motte verdure
van Betje, dat weet geen mens,’ klaagde Wouters moeder. ‘Ze moste d'r wat op kenne
verzinne dat je geen booie van doen had. Het benne dierages die je je leve vergalle!’
‘Ja, dikwels is het wel zo,’ verzuchtte de andere dame. ‘Maar weet je wat ik altijd
doe? Zodra ik een nieuwe heb, begin ik 'r stevig te drillen. Dan weten ze wat ze aan
me hebben, en het valt later mee.’ Mevrouw Manders kende de voorrang toe aan een
ander deugdelik systeem. Maar hierin stemden de dames volmaakt overeen, dat je
verloren was als je de meiden hun gang liet gaan. Zat je ze niet achter de vodden,
dan raakte Leiden in last.
Tientje die merkte dat er niet op haar werd gelet, had het linkerbeen over de rand
van het rijtuig heengewerkt, en amuseerde zich nu met een schoenzool te slijpen op
't achterwiel. En Poortman vóór haar, die al een paar maal vergeefs had beproefd een
gesprek te beginnen met Manders, die door Gijns in beslag werd genomen, troostte
zich door met Hendrik een praatje te houden. Hij vroeg of het eindexamen niet erg
was meegevallen. En toen het jongemens een weinig onverschillig ‘och ja’ had
geantwoord, zette hij even uiteen hoe moeilik het was literatuur te onderwijzen, als
de meeste leerlingen van de klas er in 't minst geen belang in stelden. Hendrik luisterde
maar half. Hij was er nog niet overheen dat Dide niet naast hem zat.
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Dagen vooruit al had hij er zich op gespitst dat hij de rijtoer maken zou aan de zij
van 't door hem aangebeden meisje. Tot over de oren was hij verliefd! En
doodsbenauwd, dat zij of een ander het merken zou, want hij was zoveel jonger en
moest met studeren nog pas beginnen.... Natuurlik zou ieder die 't hoorde hem
uitlachen.... Hij had, een poosje geleden, een portret van Dide uit Clara's album
gegapt, en de andere portretten zó verschikt dat het niet in het oog viel. Sedert
bewaarde hij dat portret in een lichtrose enveloppe in zijn zakportefeuille. Het was
zijn grootste schat; de enige waar hij met heel zijn hart aan hing. Kon hij er nu maar
even naar kijken, in plaats van te worden verveeld door het suffe gezaag van die
Poortman....
Sofie had met Dide enkele woorden gewisseld over onverschillige dingen. Maar
't vlotte vandaag niet, hun gesprek; Dide was stil, niet heel opgewekt. Nu ze in zo'n
andere omgeving aan Jeanne dacht, en naging hoe het net leek of die veranderd was
de laatste dagen, viel haar het stugge in 'r houding ineens sterk op. Het waren niet
zozeer feiten.... het hield verband met allerlei kleinigheden die je wel telkens duidelik
voelde, maar die je ontglipten als je ze goed bekijken wou. Waarom zou Jeanne....
Er kon onmogelik een reden zijn....
Natuurlik was het met Gustaaf ook anders dan vroeger. Daar had ze zelf voor
gezorgd. Dat was vrije verkiezing. Dat moest. Of hij begreep waarom....? Soms dacht
ze van wel. Maar ook soms deed hij net of hij niets van haar koelheid merkte, en
plaagde hij haar en deed vrolik, presies als van ouds....
Enfin, ze had geen plan om verandering te brengen in haar gereserveerdheid. Ze
zag in dat ze mooi opweg was geweest om tè veel te gaan denken aan een getrouwde
man. Een neiging-voor-Guus kon alleen tot verdriet en ellende leiden....
Ze voelde, nu 't uit was, ronduit gezegd, toch wel een leegte. Niet dat ze zo heel
veel verdriet had om hem, zó diep had het niet gezeten, maar in haar kneep en trok
nu telkens het grote verlangen om veel te houden van iemand die ze liefhebben
mòcht.... Dwaasheid. Wie zou in 's hemelsnaam die iemand moeten zijn?
Ze moest even denken aan Van Veen en de waarschuwing van Claar. Ze ergerde
zich opnieuw en voelde dat ze een kleur kreeg. De wenkbrauwen fronsend, verschoof
ze op haar plaats, en wendde zich half om naar Sofie. Maar ze merkte dat die met
haar buurman aan 't praten was geraakt over de heerlikheid van het studentenleven.
‘O, het is innig leuk,’ zei Sofie, ‘vooral voor de jongens. 'k Geloof dat
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de meisjes harder werken, maar de jongens maken meer pret.’
‘En ze komen er toch,’ antwoordde Hendrik met enige trots.
‘Nou, lang niet allemaal. Er sjezen er ettelike.’
‘Meisjes niet?’
Een doordringende schreeuw belette Sofie de aanstaande student nader in te lichten.
Iedereen keek verschrikt naar het kleine meisje dat woedend gilde. Haar moeder had
ten laatste ontdekt wat ze deed, in haar angst het kind een tik gegeven die harder
aankwam dan was bedoeld, en daarop het been met een ferme ruk binnenboord
gehaald.
‘'t Is vals!’ riep Tientje tussen het snikken door. ‘Echt vals. Nou hou ik anders nog
wel zovéél van jou en nou doe jij zo gemeen!’
Van alle kanten klonk gelach.
‘Mond houden,’ kommandeerde mevrouw Gijns, met het zaakje verlegen. ‘Mond
houden! Dadelik hoor! Of 'k stuur je zó naar huis!’
‘Ja! Op dat grrrote brrruine paarrd!’ voegde Wouter er met een dreigende bromstem
aan toe.
Nu lachte Tientje ook; en een minuutje later was het verdriet vergeten.
‘Leuk kind wel,’ fluisterde Dide tegen Sofie.
‘Ja. Dat belooft wat voor later.’
De meisjes zagen elkander glimlachend aan.
Maar Dide werd afgeleid door een verhaal van Gijns tegen Manders die achter
haar zat. ‘Zoals ik zei, getrouwd met z'n keukenmeid. Die dingen gebeuren soms hè?
En voor zover ik kon nagaan was 't een gelukkig huwelik. Nou ja, wat je zo noemt.’
‘Ik begrijp zo iets niet, ik begrijp zo iets niet,’ zuchtte Manders en Dide zag in
gedachten hoe hij het grijze hoofd hierbij langzaam schudde.
‘Och waarom eigenlik niet?’ vervolgde Gijns. ‘Het is geen mode. Nou goed. Het
staat niet. Akkoord. Maar als je mij vraagt, ik geloof dat menigeen die indertijd z'n
meisje gezocht en gevonden heeft in hoger stand, z'n wederhelft gráág zou ruilen
voor 'n gezonde degelike keukenmeid.’
‘Nee,’ protesteerde Manders. ‘Nee. Daar heb je vooreerst dat gebrek aan
beschaving....’ (Hoe is 't mogelik, dacht Dide, dat hij zo iets zegt!).... ‘en wat ik haast
even erg vind: de familie!’
‘Beschaving? Snert. En familie? Daar had ie nooit last van. Dadelik na 't trouwen
had ie die kwestie geregeld. Hij had heel vriendelik tegen zijn vrouwtje gezegd: Je
ouwelui, en je broers en je zusters, je
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omes en meujen en 't verdere zootje, dat wil ik hier niet hebben, Jaantje. Veel beter
dat je het dadelik weet, kind. Komen ze toch, dan trap ik ze eruit. Doe me een
genoegen hè? en waarschuw ze. Wat hoef je nou onvriendelik te zijn als 't niet strikt
nodig is!’
Dide kon niet verstaan wat Manders antwoordde. Ze hoorde alleen een ontevreden
gebrom. Wat 'n toestanden, dacht ze.
Maar nu riep Bernard vrolik van de bok het rijtuig in: ‘We zijn er direkt! Ik zie
het huis!’ De jongen was blij dat er een eind kwam aan de rit. Hij had het koud
gekregen. Stom dat ie geen overjas aan had gedaan. Nu en dan trok een kille vleug
hem langs de schouders over de rug. Zijn buis had hij dichtgeknoopt, en telkens
warmde hij de verkleumde handen in de broekzakken.
Nog een minuut, en de wielen knerpten over het dunne grint voor een groot
boerehuis. Het rijtuig stond stil en men stapte uit.
‘Hè, hè,’ zuchtte Wouter en hij bewoog zijn armen met grote snelheid als
molenwieken, ‘een mens zou er lui van worden.’
De dames gingen naar binnen om met de boerin te overleggen waar men het beste
lunchen kon. Bernard en Hendrik droegen de trommels uit de wagen. Intussen stonden
de heren bij de paarden. Een van de twee bruinen, die last had van vliegen, rimpelde
de huid van zijn bil om de lastige beesten weg te jagen.
‘Kan je dat óók, Poortman?’ vroeg Wouter belangstellend.
‘Hm? - Nee.’
‘Ik wel.’ En toen de ander hem met verbazing aanstaarde: ‘Met mijn voorhoofd.
Kijk.’
Poortman haalde minachtend de schouders op, keerde zich om en slenterde de
kant uit van de boederij.
Buiten adem kwam Christientje aanrennen om te vertellen dat er achter het huis
werd gedekt. Daar was 't helemaal buiten de wind.
‘Laten we maar eens gaan zien of we kunnen helpen,’ sloeg de oude Manders
voor, en men wandelde naar de grote tuin waar op verschillende plaatsen ijzeren
tafeltjes stonden met klapstoelen er bij.
De boerin was met behulp van de dames al aardig opgeschoten. Drie tegen elkander
geschoven tafeltjes waren gedekt met kleine grovve tafellakens (of waren 't servetten?)
Voor borden en messen en kopjes was al gezorgd. De koffie, vooruit besteld tegen
twaalf uur presies, zou dadelik klaar zijn.
De luitenants en Poortman en de jongens maakten zich nu verdienstelik met stoelen
aan te sjouwen.
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‘En nou gaat ieder maar zitten waar-d-ie wil,’ zei Bernarda Gijns.
Aan elke lange zij van de geimproviseerde grote tafel waren zes plaatsen. Er stond
dus ook een stoel voor een van de korte kanten. ‘Dat is 't hoofd van de tafel,’ beweerde
Van Veen. ‘De aangewezen plaats voor de gastheer.’
‘Dank je feestelik,’ bromde Gijns.
‘Als jij er es ging zitten, Clara?’ stelde Wouter voor.
‘Da's goed. En dan jij tegenover me.’
Maar daarvoor was hij niet te vinden.
‘Dan maar een van de kinderen daar,’ besliste moeder Gijns.
Als de wind schoot Christien er op af; maar Bernard die er vlak bijstond, was haar
voor. ‘Mis, katvis, mis, mis, mis!’ plaagde hij.
‘Lammerd!’ schold zij terug. ‘Halfbakken wasem!’
Groot gelach. Daardoor aangemoedigd liet Bernard binnensmonds zijn krijgslied
horen:
‘Kattekop, kattekop, kribbekattig Krisje,
Kribbekattend kriel, kwaadaardig....’

‘Stil!’ gebood mevrouw haastig. Het woord ‘kreng’ dat moest volgen, leek haar,
vooral in gezelschap, al te beledigend voor haar jongste spruit. Tientje gaf Bernard
een schop, en hij haar een stomp, en 't zou een gevecht zijn geworden, als niet Gijns
zelf zijn dochtertje weg had getrokken en naar een vreedzame hoek van de tafel
gebracht. Intussen hadden de anderen plaats genomen. Sofie was al eerder, toevallig,
bij luitenant Van Veen gaan staan en of 't van zelf sprak, naast hem gaan zitten. Dide
kreeg Poortman aan haar linker, Hendrik Gijns aan haar rechter zij. De oudjes hokten
bij elkaar.
Uit de trommels kwamen grote hoeveelheden broodjes met zalm en broodjes met
tong, en broodjes met gehakt, die op de broodbakken werden gestapeld en toen
gepresenteerd. Mevrouw Gijns deed suiker en melk in de kopjes terwijl mevrouw
Manders de koffie inschonk.
‘Gedraag je nou netjes aan tafel,’ fluisterde Clara Wouter in 't oor.
‘Natuurlik,’ zei hij zacht. ‘Alles op z'n tijd. Nu eten. Straks spreken we elkaar
nader.’
‘Dàt denk je maar,’ antwoordde 't blondje streng. Maar haar ogen lachten.
Sofie en Van Veen hadden 't heel diepzinnig over de voorrechten

Groot Nederland. Jaargang 20

504
van de man boven de vrouw. Volgens hèm bestond het verschil meer in schijn dan
in werkelikheid, ten minste onder beschaafde mensen. Natuurlik, 't heette wel dat de
man meer rechten had, maar de vrouw kreeg in de regel alles gedaan wat ze wou.
Sofie kwam daartegen op. Wat hij bedoelde was allemaal bijzaak. Voor háár was
het voornaamste dit: Een man kon tegelijkertijd een betrekking vervullen waar hij
veel voor voelde, en een gezin hebben. Maar 'n meisje - hoe kon je als kind van
achttien of negentien jaar nu weten of je trouwen zou? - 'n meisje begon met zich
aan de studie te wijden, en àls ze dan later toch trouwde was al haar werken en
ploeteren voor niets geweest. En dat ze dat wist, zat haar misschien meer dwars bij
't studeren, dan men vermoedde.
‘Maar 't is toch allemaal eigen verkiezing!’ meende Van Veen. ‘Ze hoeft niet te
trouwen wanneer ze niet wil?’
‘Och,’ zei Sofie gemaakt-onverschillig, ‘wanneer ze voor de keus staan, zijn er
genoeg die er toe besluiten.’
‘En u vindt dat minderwaardig?’ vroeg hij met een fijn lachje.
‘Dat heb ik niet gezegd,’ antwoordde zij koket.
Intussen vertrouwde Poortman op gedempte toon aan zijn buurvrouw toe dat hij
zo'n heerlike dag had.
‘Eigenlik dacht ik,’ zei Dide, ‘dat u niet hield van partijen.’
‘Dat dacht ik zelf ook....’ En hij vervolgde nog zachter: ‘Het is misschien dwaas,
maar in het begin zie ik er altijd tegen op.’
‘Ongewoonte?’
‘Denkelik wel.’
‘Dan ligt het geneesmiddel voor de hand.’
‘Ja.... ja.... Maar al ken je het middel, 't is niet altijd gemakkelik om het toe te
passen.’
‘Daar hebt u gelijk in,’ stemde Dide toe; en dacht aan zich zelf. Met bewonderende
blikken nam Poortman haar telkens van terzijde op. Dat eenvoudige, witte pakje
vond hij haar onbegrijpelik lief staan! 't Was of er uit de stijve plooien van de pas
gestreken rok een frisse, opwekkende geur steeg die een atmosfeer van zoete
verwachting en zaligheid om hem heen toverde.
‘Nu komen de taartjes,’ kondigde Tientje aan met haar doordringend-hoge stem.
‘Fijn!’
Een paar schotels met gebakjes deden de ronde, en onder de jongelui werd het een
vrolik gekibbel om 't ‘lekkerste’. Wouter wekte de
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hevige verontwaardiging van zijn meisje op, toen hij een roomhoorn op de naderende
schaal voor zich reserveerde door ‘Kijk’ te roepen, de wijsvinger vlug in de mond
te steken en daarna te doen of hij 't begeerde gele taartje daar even mee aanraakte.
‘Schaam je!’ riep Claar. ‘Dat is àl te bar! Waar leer je in 's hemelsnaam zulke
manieren?!’
‘Dat heet taktiek,’ antwoordde hij ‘We kregen er les in op de Akademie. Een van
mijn beste vakken.’
Zodra hij het roomtaartje had bemachtigd, hief hij het zegevierend op en
deklameerde:
‘Deez' perzik gaf mijn vader mij
Omdat ik vlijtig leer.
Maar als hij mij geen tweede geeft,
Dan leer ik nimmermeer!’

Vader Manders schudde afkeurend het hoofd; maar mevrouw Gijns deed of ze het
als een wenk opvatte en liet haar aanstaande schoonzoon dadelik wéér presenteren.
Toen niemand van de volwassenen meer iets wenste te gebruiken (of zoals mevrouw
Manders zei, ‘iets bliefde’), besloot men te gaan wandelen in de mooie omgeving.
Ieder kon gaan waarheen hij wou, maar moest zorgen dat hij om drie uur weer op
het appèl was, dan kon men voor het vertrek nog een glas port of limonade gebruiken.
De jongelui gingen in stevige pas voorop, de ouderen kwamen kalm achteraan.
Maar het duurde heel kort, of de voorste groep was in een drietal groepjes gesplitst.
Tientje en Bernard, geheel verzoend, holden schreeuwend vooruit, elkaar achterna.
Eerst vond Ber het wel iets beneden zijn waardigheid om ten aanzien van iedereen
met zijn zusje te spelen, maar hij voelde zich niet thuis bij de anderen. Liever dollen
en stoeien met dat kind, dan voor spek en bonen naast grote mensen lopen, als
Hendrik.
Claar en Wouter bleken opeens op onverklaarbare wijze verdwenen. En zo gingen
samen: Dide, Sofie, Van Veen, Hendrik en Poortman. En van dezen schenen de
luitenant en Sofie weer meer bij elkaar te horen, terwijl Dide in het gezelschap van
de twee overigen bleef. Hendrik meende duidelik te merken dat de leraar hem
verwenste; maar hij deed of ie daar niet het flauwste vermoeden van had, en
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bleef, telkens zich dwingend om iets te zeggen, halsstarrig aan Dides rechterzij.
Zij zelf vond het niet onvermakelik. Of de jongen zo trouw meeliep omdat hij niet
wist waar hij anders moest blijven of omdat hij van haar gecharmeerd was, dat liet
ze in 't midden.... ofschoon ze eigenlik wel begreep.... maar enfin, dáár wou ze zich
't hoofd niet mee breken. Ze lette trouwens meer op Poortman, die, Hendriks bijzijn
al gauw negérend, gezelliger babbelde dan ze 't hem ooit nog had horen doen. Hij
kwam wezenlik los, de anders zo stijve baas! Hij stelde zelfs voor, een hoogtetje op
te rennen, te zien wie het eerst boven was! En lachend stemde ze toe, en ze lachte
nog harder toen hij verloor. ‘U bent ook de kleinste van ons drieën.’ Maar Hendrik
was de vlugste, tegen hèm kon ze niet op.
Ze liepen op golvend terrein, vol afwisseling. Nu eens bloeiende hei, dan
kreupelhout; op een afstand donkere dennebossen. Een goed halfuur verder lag tussen
de bomen een grote zwarte plas, het ‘Meer’, daar zou men heengaan.
Poortman genoot. En zelfs het bijzijn van Hendrik Gijns deed geen schade meer
aan zijn opgewektheid. Een mededinger in die jongen te zien - het leek àl te gek.
Natuurlik kon hij nu niet alles zeggen wat hij misschien gezegd hebben zóu, als hij
met juffrouw Van Soest alleen was geweest. Maar dat had ook zijn goeie kant: nu
had hij de zekerheid dat hij zich niet zou laten meeslepen door zijn gevoel; hij móést
zich beheersen, en heel voorzichtig zijn, wat voorlopig in geen geval kwaad kon....
Maar overheerlik vond hij het intussen zo in de mooie vrije natuur te wandelen
en te praten met Dide.... met Dide.... In hem zong de klank van haar naam.... Wanneer
hij dacht dat hij het ongemerkt kon doen, zag hij steelsgewijs op naar haar fijn
profiel.... Wat mooie, zuivere lijnen! En dan die frisse mond, en het weerbarstige
lichtbruine haar, op 'r voorhoofd en langs het oor aan de druk van het driekante hoedje
ontsprongen....
Verrukkelik toch, zo'n meisje! Nooit had hij het vroeger zo duidelik gezien.... had
vrouwelike bekoorlikheid hem zó ontroerd. En àls het nu alles eens mocht gaan als
hij hoopte.... Als zij z'n vrouwtje eens werd! Met haar samen iedere dag.... en.... Niet
daar aan denken nog....
‘Au!’ riep Dide ineens. Ze trapte in een gat en viel. Toen ze dadelik weer opsprong,
voelde ze dat ze haar voet had bezeerd. Verzwikt

Groot Nederland. Jaargang 20

507
scheen het wel. Er zou toch niets zijn gebroken? Ze ging in de hei zitten sloeg het
rechterbeen over het linker en nam de pijnlike voet in de hand.
‘Doet het erg zeer?’ vroeg Poortman bezorgd, terwijl Henk verschrikt toekeek.
‘Het schikt nogal.... Ik geloof dat het meevalt.... Maar in geen geval ga 'k nog
verder!’ Ze beet op haar onderlip om niet te kreunen.
‘Kan je teruglopen?’ vroeg Henk, en voelde lust er aan toe te voegen: Mag ik je
anders dragen? - Maar dat durfde hij niet.
‘Misschien straks. Eerst een poos zitten.’
‘Dan blijf ik hier ook!’
‘Nee, toe.... Als jullie me 'n groot plezier wilt doen, laat me dan stilletjes hier en
ga met de anderen naar het meer. Het wordt al wat beter. Heus. Als jullie terugkomt
straks, haal je me op.’
‘Ja maar....’ begon Poortman aarzelend.
‘Kijk, Sofie en meneer Van Veen komen zien waar we blijven. Ga nu.... Wezenlik,
ik vind het prettiger.’
Ze was niet heelemaal gerust, al leed ze nu minder pijn dan in 't eerst. Ze wilde
beslist de voet bekijken en bevoelen.
‘We komen!’ riep Poortman hard tegen 't tweetal dat terug kwam gewandeld en
iets onverstaanbaars schreeuwde.
Maar Henk was koppig. ‘Laat hem maar gaan,’ mompelde hij, ‘ik blijf bij jou.’
‘Geen gekheid jongen,’ antwoordde Dide streng. ‘Ik wil 't niet hebben.’
Hij keek haar beteuterd aan, en vroeg zich af waaròm ze 't niet zou willen.
‘Vooruit dan maar,’ zei Poortman, die uit Dides toon begrepen had dat ze werkelik
verkoos alleen te blijven. ‘Tot straks juffrouw Van Soest! En beterschap.’
‘Het beste dan,’ wenste Henk, bedrukt.
‘Dank je wel. Maak je maar niets bezorgd.’
Met versnelde pas begaven zich de heren op weg, om zich bij de andere twee, die
nu stilstonden, aan te sluiten. Hendrik keerde zich nog eens om en wuifde met de
hand. Tot antwoord liet Dide haar zakdoekje wapperen. Niet lang daarna verdwenen
ze alle vier achter een hoogte en was ze alleen. Ze keek om zich. Ze zat aan de rand
van een groot bos eikenhakhout, dicht bij een smal, onduidelik paadje. Met moeite
stond ze op, en zo min mogelik steunende op de rechter voet, strompelde ze voort
langs dat kronkelende weggetje, tussen

Groot Nederland. Jaargang 20

508
dichtbebladerde takken die soms haar hoed en wangen raakten. Kijk, daar kwam ze
aan een open zonnige plek, met hoge hei, aan alle kanten door struiken omringd. Ze
koos een hoekje waar ze volkomen verborgen zou zijn, hinkte er heen en liet zich
voorzichtig neervallen. Nu trok ze haar schoen uit, en na eerst nauwlettend om zich
heen te hebben gekeken, maakte ze de jarretelle los en stroopte de lange zwarte kous
van haar been en voet af. Tot haar geruststelling was op de pijnlike plaats zo goed
als niets te zien, het was alleen een beetje rood. Ze voelde met haar wijsvinger en
drukte hier en daar. Ja, achter de wreef deed het toch wel zeer, als ze er opkwam. Ze
masseerde een tijdlang de gevoelige plek en trok toen kous en schoen weer aan.
Gelukkig, de voet bleek maar weinig gezwollen. Wel drukte de schoen iets van boven,
maar dat was uit te houden.
Nu moest ze terug naar de grote hei, zodat Sofie en de heren, als ze terugkwamen,
haar konden vinden.
Ze wou opstaan. Wacht, eerst op haar knieën liggen, dàt was het gemakkelikst.
Juist toen ze haar linkervoet op de grond zetten wilde, meende ze iets te horen, schuin
achter haar, dieper het kreupelhout in. Ze draaide zich op haar knieën half om en
tuurde door de struiken.... Daar zaten, een goed eind van haar af, Clara en Wouter,
met de rug naar haar toe, blijkbaar in 't minst niet vermoedende dat ze bespied werden.
Hij had de ene arm om haar middel geslagen en drukte met de andere haar hoofd
tegen het zijne. Ze kusten elkaar.
Dides hart bonsde. Ze wilde heengaan. Niet denkende aan haar bezeerde voet,
stond ze op; maar een plotselinge pijn deed haar op de knieën terugvallen. Een paar
maal ademde ze diep; de pijn trok weg, en ondanks zich zelf keek ze weer. Nog altijd
kusten ze elkaar.
Ze voelde een zonderlinge mengeling van tegenzin en nieuwsgierigheid. En 't hete
bloed dat haar naar het hoofd steeg, prikkelde wangen en oogleden. Ze fronste de
wenkbrauwen, beet in haar onderlip. Neen. In geen geval wou ze langer hier blijven
en Clara bespieden, 't zou al te min zijn....
Voorzichtig nu. Eerst de linkervoet op de grond en daarop al haar gewicht laten
rusten. Dan met de handen steunen op de hei.... Ja, zo zou het gaan. Nu afzetten, en
langzaam, heel langzaam rechtop.... Dat was zover.
Ze strompelde terug, het kreupelbos door naar de plek waar ze eerst had gezeten,
en keek of ze de anderen nog niet zag. Maar geen sterveling viel te bespeuren.

Groot Nederland. Jaargang 20

509
Nadat ze een korte tijd had gezeten, ging ze op haar rug in de hoge hei liggen en
tuurde, de ogen halfdicht, naar de teerblauwe lucht, lichtsprankelend vlak boven
haar, wat verder vernevelend en vergrijzend. Onbewust woelde ze met beide handen
door de al haast uitgebloeide erika en riste de stugge verschrompelde bloempjes
tussen duim en wijsvinger af. Ze kon de gedachte aan hetgeen ze daareven gezien
had, niet van zich afschudden. Ook moest ze denken aan Gustaaf. Als die nu bij haar
was, zij tweeën heel alleen, en hij wilde haar kussen en omarmen, of ze de kracht
hebben zou om neen te zeggen, te blijven zeggen....?
Ze voelde een vreemde prikkeling over haar lijf en richtte zich half op. Wèg. Onzin.
Met hèm was het uit voorgoed, heel gelukkig. O, als ze van iemand zóveel hield als
ze het willen zou, dan had ze ook alles, àlles voor hem over! Maar dat was het juist:
ze had met Guus altijd zo'n onveilig gevoel dat haar waarschuwde.... En ook om
Jeanne en om de kinderen en om hem zelf was het enige goede en mogelike dat zij
bleef bij haar vast besluit....
Kwamen ze altijd nog niet? - Zij zag om zich heen. Zacht golvend, hier en daar
met blinkende geelwitte plekken strekte de heide zich uit. Een grillige schulplijn aan
de horizon, waar het donkerpaarse bos zich mee aftekende op de lichte hemel.
Clara en Wouter.... Toch wel een heerlikheid om verloofd te zijn met iemand die
je echt lief hebt. Eigenlik moest je iemand vinden op wie je zó verlieven kon, dat je
't gewoon onmogelik vond om van een ander te houden. En dan moest het van
weerskanten komen, natuurlik....
Maar in werkelikheid zou dat hele mooie wel 'n uitzondering zijn. Bij Claar
misschien? Ronduit gezegd, ze betwijfelde het. Ook bij die zou wel 't meeste dat ze
voor Wouter voelde, gekomen zijn nadat hij 'r had gevraagd. - Lam als je die dingen
bedacht. Maar lam of niet, dat veranderde niets aan de waarheid. Meisjes die 't alles
hoog ideaal wilden opvatten, bleven gewoonlik zitten. - Claar had het er op gewaagd,
ze was prakties! En had ze geen gelijk? O, als verliefdheid vóór de verloving een
waarborg was voor huweliksgeluk...! Maar dat leek er ook niet naar.
Toch eigenlik een ellendige boel. En je deed maar goed met je toekomstverwachting
niet al te hoog te spannen! Toen ze weer opkeek na een poosje, zag ze het viertal komen. Zou Sofie niet liever
alleen gebleven zijn met Van Veen....? Toch beter zó.
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Er werd geroepen en gewuifd. Zij zette een lachend gezicht en wuifde terug. Al
spoedig klonk het: ‘Hoe is 't met de voet?’
‘O goed!’ riep ze. ‘Hoe was 't bij het Meertje?’
‘Vreselik leuk,’ antwoordde Sofie. ‘Wat jammer dat je niet meekon!’
‘Ik heb me verdiept in natuurbeschouwingen.’
‘Wil ik je aanstonds steunen?’ vroeg haar vriendin die nu dichtbij gekomen was.
‘Nee, dat is herewerk,’ meende Van Veen. ‘Mag ik u een arm aanbieden, juffrouw
Van Soest?’
‘Of ik?’ haastte zich Poortman te vragen.
Hendrik keek verlangend-ongelukkig.
Dide zei lachend: ‘Laat ik met Hendrik beginnen; die is de jongste. Die moet zich
eerst maar eens opofferen, niet?’
‘Graag!’ riep de jongen verheerlikt.
‘En als hij moe wordt vraag ik of een van de heren hem aflost.’
Dan kunnen ze lang wachten, dacht de uitverkorene.
Bij de boerderij vonden ze al de anderen, op de verloofden na.
Dide werd meer dan nodig beklaagd en kreeg dadelik een voetebankje.
Er werd limonade en port gepresenteerd. Er waren ook nog taartjes.
‘Waar blijven de jongelui nou?’ vroeg mevrouw Gijns, een beetje ontstemd.
Maar daar kwamen ze al aan, bezadigd, niet eens gearmd, naast elkaar
voortstappend. Ze werden met verwijten, plagerijen en hoongelach begroet. ‘Waar
hebben jullie gezeten?’ - ‘Eindelik de weg kunnen vinden?’ - ‘'k Dacht dat we samen
zouden gaan!’ - ‘Schamen jullie je niet?’
‘Wel,’ zei Wouter onschuldig, ‘jullie liep zó hard weg, daar konden wij bedaarde
mensen niet tegenop. We hebben kalm doorgelopen....’
‘Tot hoever?’
‘Tot dicht bij die plas. Maar daar zagen we niemand meer. Toen dachten we, ze
hebben zeker een korter weg genomen.... En toen zijn we ook maar teruggegaan.’
‘Allemachtig braaf!’
‘Ja. Zo zijn we. Niet Claar?’
‘Natuurlik.’
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‘Hier is port voor Wouter. Wat wil Clara?’ vroeg haar vader.
‘Limonade liefst.’
Gijns schonk zich zelf ook nog maar es in. Port. Het smaakte niet kwaad en de
boel moest op. Hij keek om zich heen en noodde de anderen met een handbeweging
en een vragende blik. Manders bedankte; hij had aan één glas genoeg. Poortman,
nee, die was afschaffer. Van Veen schoof zijn glaasje bij. Over 't geheel een suffe
boel, dacht Gijns. Hij luisterde onwillekeurig naar de dames die tegenover hem zaten
en die het hadden over onfeilbare huismiddeltjes tegen allerlei kwalen. Heregod, wat
'n geleuter.
Hij was in een ongewone stemming gekomen. Opgewekt door het vlug achter
elkander ledigen van een paar glazen port - hij was in de regel uiterst matig - en
geërgerd door zijn omgeving. Hij had plotling een zeldzaam duidelik besef ervan,
dat hij niet veel biezonders was. Maar dat wist hij ten minste. Die anderen, Manders
en zijn vrouw en Poortman en die Van Veen waren ook niet veel zaaks, al vermoedden
ze 't wellicht niet! Och, de hele wereld was niet veel zaaks. Maar de meesten durfden
dat niet geloven!
Manders wekte hem uit zijn gepeins. ‘Gijns, zeg, heb je gehoord van die
kandidaat-notaris van Mulder?’
‘Nee?’
‘Gut ja,’ riep mevrouw Manders over de tafel heen. ‘Vreselik he? Hij heb z'n eige
gisterochtend verdaan!’
‘Hij heeft zich verdronken,’ verduidelikte haar man. ‘Mulder had hem gedaan
gegeven, ze zeggen omdat ie wat had verklapt van 'n testament. In ieder geval, hij
stond op straat. Geen geld, zijn reputatie kwijt, en geen familie zeker....’ Meewarig
schudde de oude heer het hoofd.
Gijns zei: ‘Geen geld? Ik heb óók geen geld. Dan moest ie maar geld verdienen.’
‘Makkelik gezegd! Als je geen goeie naam hebt....’
‘Dan verzin je maar wat.’
De manier waarop Manders zijn schouders ophaalde, prikkelde Gijns. ‘Er is altijd
'n uitweg,’ beweerde hij koel-onverschillig. ‘In Amsterdam - misschien vijf en twintig
jaar geleden - heb ik 'n kerel gekend die ook in allerlei moeilikheden zat.... Maar die
leverde 't hem.’
‘Hoe dan?’
‘Wel, in de kranten zocht ie berichtjes van ongelukken. Dan
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informeerde-n-ie naar de geldelike omstandigheden van de achtergebleven familie,
en als die geld kon gebruiken - dat kwam meestal voor - snorde-n-ie 'n paar mensen
op uit de buurt ((liefst 'n dominee en 'n hoofdonderwijzer) en stelde zich voor als
filantroop en haalde ze over om met hem een advertentie te ondertekenen waarin
dringend om steun werd gevraagd. 'n Oproep aan Edele Mensenvrienden. De dominee
moest dan voorzitter zijn, de onderwijzer werd sekretaris, hij penningmeester.
Gewoonlik kwam er dan nog al wat binnen.’
‘Dat moest toch verantwoord?’ vroeg Poortman.
‘Dat werd het ook. Ten minste.... Zie je, nu kwam er b.v. een postwissel binnen
van X, groot 2.50. En een van X van 10 gulden. En vier van 3, en zes van 5. Dan
verantwoordde hij: X, 2.50 X 10, X 3 en X 5. En drie maal 3 en vijfmaal 5 stak hij
kalm in zijn zak. X bracht hem natuurlik verreweg 't meest op. Maar A en Y en Z
waren ook niet voor de poes. Aan N.N. had ie vrij roken....’
Al geruime tijd schudde Manders afkeurend het hoofd.
‘Gemeen,’ zei Dide en kreeg 'n kleur, omdat ze haar stem ineens zo duidelik boven
alles uit hoorde klinken.
‘Ja, bar gemeen,’ antwoordde Gijns gemoedelik. ‘Maar zo zijn de mensen. Ten
minste als ze er slim genoeg voor zijn. Maar weet je je wat je óók moet bedenken?
Laat hèm en z'n winst er es buiten.... Dan hadden in de eerste plaats de ongelukkige
families een voordeeltje dat ze anders waarschijnlik gemist zouden hebben. En de
dominee en de meester en de Edele Mensenvrienden die offerden, hadden het strelend
gevoel dat ze óók eens wat goeds hadden gedaan. Is het niet?’
‘Ja,’ lachte Wouter, ‘zo beschouwd, lijkt het háást een nobele daad. Ik zal 't
onthouden. 't Kon eens te pas komen later.... als ik gepensioneerd ben....’
Daar kwam het rijtuig aan. Het was ook al over vieren. Vlug inladen en instappen.
Hendrik trok zijn overjas aan en klom op de bok, naast de koetsier. Het speet hem
dat hij niet bij Dide kon zitten, maar de gedachte aan de wandeling terug, toen ze
aldoor had gesteund op zijn arm, was hem een zalige troost.
‘Zitten zoals van morgen?’ vroeg Wouter langs zijn neus.
‘Neen,’ zei mevrouw Gijns. ‘Tientje moet achterin. Het wordt
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koud. En ik moet bij haar. Anders vertrouw ik het niet. - Jammer, hè, Wouter?’
‘Juist niet. We zaten van ochtend veel te afgezonderd. Niets gezellig. 'k Ben blij
dat het zo niet meer hoeft.’
‘Vooruit Tien,’ beval haar moeder. ‘Nee, niet aan 'n kant. In 't midden.’
‘Waarom? Echt flauw van je hoor.’
‘Ja, of je nu kwaad bent of niet, dat kan me niet schelen. Toe.’
Christientje kwam heel veilig te zitten tussen haar moeder en meneer Manders,
die bang was voor kouvatten. Vóór Manders Poortman, dan Dide, en mevrouw
Manders vóór haar vriendin.
Op de eerste rij Sofie tussen Bernard en Van Veen, die dacht: Ik regel 't zo niet,
maar als zij graag wil.... Enfin. - En op de tweede Gijns en het geëngageerde paar.
De luchtige stemming van zoëeven was gaandeweg gezakt. Gijns zat te kauwen
op zijn snor; hij voelde zich mat en soezerig. Vagelik had hij het land over de weinig
verheffende moppen waarmee hij de geestige man had uitgehangen in 't bijzijn van
kinderen en jongelui. Maar 't was ook zó vervelend geweest.... Enfin, het kwam er
ook eigenlik een beroerd klein beetje op aan. Hij sloot zijn ogen en dommelde
ongemerkt in.
De kinderen waren moe van hun hollen en schreeuwen, de oudere dames van de
drukte zo'n hele dag in de buitenlucht. Ook Wouter en Clara hadden weinig te zeggen
nu ze temidden van de anderen zaten. Alleen Sofie, blij dat het haar door handig
maneuvreren gelukt was naast Van Veen te komen, scheen onvermoeid; ze babbelde
honderuit en maakte de indruk van een vrolik, gezellig meisje.
Poortman praatte zacht met Dide over allerlei onbeduidende dingen. Intussen
hielden zich zijn gedachten voortdurend bezig met het steeds vaster vorm aannemend
plan om nu toch werkelik binnenkort zijn liefde te verklaren.... In ieder geval er
duidelik van te doen blijken....
Hij genoot van het verrukkelik ritje! Het moest zo de hele namiddag en avond
kunnen duren! Ongegeneerd zat je naast elkaar, je kon wat zeggen, je kon zwijgen,
net presies wat je wou en je voelde je volkomen op je gemak.... Jammer,
verschrikkelik jammer dat er zo gauw al een eind aan kwam. En morgenochtend dan
kon hij weer aan het schoolmeesteren.
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Hij ging verzitten en zei: ‘'n Prettige dag geweest. Maar hij is om voor je 't weet.’
Dide knikte. En toen, vermoedende dat zijn gedachten zich bezighielden met
leerlingen en lesgeverij, vroeg ze: ‘Bent u alweer gewend aan de school?’ De woorden
‘die ellendige boel’ hield hij terug. Hij wachtte een ogenblik voor hij langzaam en
onverschillig antwoordde: ‘O ja.... Na 'n dag of wat is 't of de vakantie al maanden
achter je ligt.’
‘Is 't op den duur niet saai, jaar in jaar uit dezelfde dingen te moeten doceren?’
‘Saai zozeer niet....’ En vertrouwelik ging hij verder: ‘Maar je hebt andere
teleurstellingen.... Je hebt als jong leraar natuurlijk je idealen, je hebt altans grote
verwachtingen, en meest valt het bitter tegen. Ik had me veel voorgesteld van een
prettige dagelikse omgang met aardige, flinke jongens; ondeugend op hun tijd, dat
spreekt van zelf, maar niet onhandelbaar, en gevoelig voor een goed woord.’
‘En zijn ze dat niet?’
‘Och.... soms.... Maar je zoekt toch vergeefs naar genegenheid en vertrouwen. En
je komt als leraar met zóveel leerlingen in aanraking dat je heel wat minder invloed
kunt uitoefenen dan je zou willen.’
‘Zouden er niet aan iedere betrekking.... schaduwzijden zijn?’
‘Misschien wel. Maar dat helpt me niet veel.... Ziet u, ik heb wel es gedacht hoe
meer je verlangt naar het ideale, hoe groter de ontgocheling is. Mensen die nooit
idealen hebben gehad....’
‘Gelooft u dat die er zijn?’ viel ze hem in de rede.
‘Vast.’ En zich tot haar overbuigende fluisterde hij: ‘Bijvoorbeeld Gijns.’
‘Daar ben ik nog zo zeker niet van. Hij is wel heel vreemd.... maar 'k heb meer
dan eens gedacht dat hij in z'n hart toch anders is dan hij zich voordoet.’
Datzelfde kon ze van hèm vermoeden, dacht Poortman en voelde een plotse
ontroering. Hij vroeg zo bedaard als hij kon: ‘Zou het vaak voorkomen, gelooft u,
dat men zich anders toont dan men is?’
‘Tot zekere hoogte doen we het allemaal. Onwillekeurig. Soms ook met opzet....
Natuurlik. Maar sommige mensen hebben de neiging sterker dan anderen denk ik.’
Nu, hij wist dat wel zeker, maar hij zei niets. Wanneer ze nu eens
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kon zien in zijn binnenste, en ineéns op de hoogte kwam van zijn geheim en van zijn
komediespel en van zijn liefde....!
Wat een biezonder meisje toch, dacht hij verder. Niet enkel mooi, maar ook zo
verstandig....
Hij overlegde of het kwaad zou kunnen wanneer hij nu, in het rijtuig, iets zei
waardoor ze opmerkzaam werd gemaakt op zijn vaste voornemen om haar te vragen....
Maar eer hij het eens was geworden met zich zelf, ratelde 't rijtuig over de
straatstenen van de stad en kon men zich alleen door schreeuwen verstaanbaar maken.
Nog enkele minuten en de koetsier hield stil voor het huis van Gijns. Men stapte
uit en ging even naar binnen om afscheid van gastvrouw en gastheer te nemen en te
bedanken. Toen werden eerst de Mandersen en Van Veen, die bij hun logeerde, tot
aan hun huis gebracht; toen Dide die nog maar weinig last had van haar voet, door
Sofie en Poortman; toen geleidde de leraar juffrouw Roockamer tot aan haar woning.
En daarop zocht de laatstovergeblevene zijn kamers boven de drogisterij in de
Molenstraat weer op.
C.P. BRANDT VAN DOORNE.
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Hans Bart
Tooneelspel in drie bedrijven door Nine van der Schaaf (Slot)
Derde bedrijf
(Dit speelt in het studeerkamertje van Hans. Achter in het vertrek is een boekenkast, terzij is
een raam dat uitziet op een boschpad.
Het is Zondagmorgen, zoo tusschen elf en twaalf uur. Hans en Karel bevinden zich samen in
het vertrek. Karel zit bij de tafel een koperen blaker met zorg schoon te maken en Hans staat
bij de boekenkast.)

KAREL.

'k Heb lang in m'n eentje gewoond, op m'n bovenhuis. Of alleen was ik eigenlijk
niet, ik had altijd een kat of hond om me gezelschap te houden en dat is nog een
machtig groot verschil.
HANS.

Ja, dat zal wel. 'k Heb dat nooit zoo geprobeerd.
KAREL.

Maar kerel, dat is dan nog een heele nieuwe wereld voor je om te veroveren. De
trouw van zoo'n beest gaat nu eenmaal alles te boven. En zooals een dier weet te
sterven! - Toen ze m'n kat in Huidekom geschoten hadden, - hij leefde daarna eerst
nog, - toen kwam ie zoo moeilijk voetje voor voetje de trap op, - ik wou em dragen,
maar die hulp wees ie af, - z'n baas was wel voorzichtig, maar 't deed toch te veel
pijn zeker. Zoo sleepte ie zich naar boven, kroop zelf nog in z'n mand, dan bleef ie
even beduusd liggen, heelemaal op, maar kwam wat later toch weer overeind, vouwde
z'n voorpootjes zoo onder z'n lijf en keek me aan. Toen gaf ik hem nog wat te drinken
en toen bleef ie heel stil en keek me weer aan, - die blik, zie je, vergeet ik nooit. Net
of ie zeggen wou: je hoeft me niets te vertellen, ze hebben me kapot gemaakt om de
kuikens en ik begrijp der alles van, we zijn allemaal precies eender, - maar ik kan
me heel klein maken en zwijgen en dat kunnen jullie menschen niet!
HANS.

En heb je die huisvriend nog gewroken? Of deed je der ook maar 't zwijgen toe?
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KAREL.

Wat had ik moeten doen? Zelf kuikens gaan stelen? - Maar ik was der beroerd aan
toe eerst.
HANS.

En daarna ben je der weer bovenop gekomen?
KAREL.

Hoor eens, van der bovenop komen is bij mij eigenlijk nooit sprake, ik ben je ware
pessimist en daarom is er niemand die je in deze omstandigheden beter helpen kan
dan ik.
HANS.

Maar ik ben geen pessimist.
KAREL.

Je moet probeeren er een te worden. Dan leef je makkelijker.
HANS
(met zwakke poging tot schertsen).

Dat pessimisme van jou, Karel, daar geloof ik niet veel van. Toen je hier kwam, ja,
maar in 't sanatorium hebben ze je grondig veranderd.
KAREL.

Grondig niet. Al dat andere, die illusie van wat je noemt nog eens een gelukkig leven
te vinden, dat is der bovenop gekomen. Inwendig heb ik eigenlijk altijd heimwee
naar m'n eenzaamheid van vroeger. En niets is in staat om me zoo tot in m'n ziel te
ontroeren dan een paar weemoedige kattenoogen en de aanraak van zoo'n zachte
poot, - met de nageltjes naar binnen. Daar kan ik oprecht bij gaan huilen.
HANS.

Je hebt een gevoelig hart, Karel. - Nee, dat meen ik.
KAREL.

Dat had m'n kat ook. Maar die at op z'n tijd een kuiken en vergat nooit zich te likken
en op te poetsen. Ik ben daar in dat Huidekom zoo achterop geraakt dat ze me hier
in 't sanatorium al een jaar lang hebben moeten bijwerken. Ze hebben heel wat aan
me geknoeid, - en ik heb ze naar laten knoeien.
HANS.

Ja, 't is jammer. Zoo raakt een mensch z'n origineele kant kwijt.
KAREL.

Precies, zoo is het. En zoo bewerken jullie de maatschappij! Maar daar is niets aan
te doen, ieder moet z'n rol spelen. Jij moet nu eenmaal een hervormer zijn, een soort
ijsbreker misschien, al heb je ook een hart zoo week als was.
HANS
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(sterk protesteerend).

Hoe kom je daarbij? Scheldt me uit voor alles wat je wilt, maar noem me asjeblieft
niet weekhartig.
(lichter)

Al zou ik zoo'n bibberend kuikentje graag tegen een kat beschermen - ik hou eigenlijk
niet veel van filosofie en ook niet van roofbeesten.
KAREL.

Jij bent de knuppel! Je weet wel, in dat gangetje van de hond die bijt en de knuppel
die slaat, en zoovoorts. - Jou zal het vuur verbranden!
HANS.

Als je me nu denkt te helpen met dat fatalisme....
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KAREL
(een beetje verslagen).

Och, en dan wou ik je wat onderrichten in 't alleen huishouden. Ik kan je precies
uitleggen hoe ik vroeger in Huidekom alles klaarspeelde
(triestig).

En zoo zal ik het later misschien ook weer moeten klaarspelen.
HANS.

Is 't dan met Ada....?
KAREL.

Die is verliefd geraakt op 't socialisme, maar vooral op de jongen die 't bracht.
HANS
(ruw en met schampere heftigheid).

Zeg, bestaat er dan in de wereld, - in dit malle wereldje hier, niks anders dan een
kwestie van - welkome en onwelkome liefkozingen?
KAREL
(zwijgt eerst en staart Hans verbluft aan. Zegt daarna).

Dacht je dan dat er in de wereld eigenlijk nog iets anders - van belang was?
HANS
(haastig).

Nee, nee, goed. - Wacht eens, - dat is....
(Hij wendt zich wat af en raakt overmand door ontroering.)

KAREL
(ontdaan).

Arme kerel! Je houdt te veel van der!
HANS
(doet moeite zich te bedwingen en zegt na kleine pauze haast koel).

Ik dacht een oogenblik niet aan Annie. Aan een andere vrouw die ziek is en die ik
gekend heb, - dat alles véél vroeger, begrijp je, - en die ik toen ver ben gebleven.
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Ondanks mijn groote genegenheid voor haar. - Hoe krankzinnig lijkt dat alles! Ook
dat ik mij nu daarover uitlaat aan jou!
KAREL.

Je bent uit je evenwicht geraakt, da's de hoofdzaak.
HANS
(naar de deur gaande in somber nadenken).

Ik moet buitenlucht hebben om gekke gedachten te verdrijven.
(Hij gaat heen. Karel poetst eerst ijverig door. Kijkt uit het raam, ziet blijkbaar iemand komen
en gaat haastig het vertrek uit.
Gerlof komt even later zoekend het kamertje in. Vlak daarna verschijnt Ada, blijft weifelend
en verlegen even in de deur, komt dan binnen.)

GERLOF
(gereserveerd).

Hans is niet in huis.
(Hij kijkt dan de boekenkast langs en zoekt lectuur.) Ada volgt met eenige spanning zijn
bewegingen tot hij goed en wel zit te lezen, gaat dan bij 't raam staan en kijkt uit. Gerlof vraagt
spoedig).

Wou u - hier blijven?
ADA.

Ik kwam hier om iets voor Hans te doen. Als hij thuiskomt zal ik zorgen dat hij iets
te eten krijgt.
GERLOF.

Ik kwam eigenlijk voor 't zelfde.
ADA.

Zoo, ik wed dat u daar nou pas aan denkt, nu ik 't gezegd heb.
GERLOF
(openhartig).

Dat is waar.
(Karel komt terug, gaat bedaard op zijn oude plaats zitten en poetst
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zijn blaker. Gerlof zegt, met schampere verbazing Karel's ijver waarnemend).

Ik bewonder u dat u op een dag als deze zulke futiliteiten de eer gunt....
KAREL.

Wat had u willen doen als u inplaats van mij hier was gebleven? - Hoor eens, aan u
is de toekomst en daarmee het koninkrijk der hemelen - Laat mij dan de stille glorie
van zulke oude bescheiden dingen!
(Ada wendt zich ineens verrast naar Gerlof.)

ADA.

Weet u wie daar loopt? Aagje Harmsen!
GERLOF
(opschrikkend).

Ja, ze zou vandaag terugkomen.
(Staat op en kijkt mee uit.)

ADA
(verrast).

Zou ze hier naar toe komen?
GERLOF
(wat donker).

Ja, ze komt hier naar toe.
(zich bezinnend.)

Zal ik haar waarschuwen....?
ADA.

Ze is al bij 't huis! Ik ga opendoen.
(Ze snelt heen.)

KAREL
(opstaande).

Er komen hier te veel menschen.
GERLOF
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(ernstig-nadrukkelijk).

Zij is niet te veel!
KAREL
(ziet even verrast op. Zegt dan lakoniek.)

Ik trek me voorloopig terug naar de keuken.
(Hij gaat heen met de blaker in de hand.)

(Aagje Harmsen komt daarna binnen.)

GERLOF
(Aagje de hand drukkend, doch pijnlijk bewogen).

Hans is niet thuis. - Ga hier gauw even zitten.
(Hij geeft haar een stoel en beschouwt haar even met schrik om haar ellendig uitzien.)

AAGJE
(met zwakke stem, doch opgewekte flinkheid en niets kwaads vermoedend).

Dat weet ik dat hij niet thuis is. Ik zag hem in de verte. Hij liep op de weg en ik ben
hier langs een boschpaadje gekomen. Maar - is z'n vrouw ook niet thuis?
GERLOF
(ernstig).

Nee die is hier niet.
AAGJE
(ontstellend).

Waarom zeg je dat zoo ernstig?
GERLOF.

Omdat het, geloof ik, ernstig is. - Een ernstige breuk tusschen Hans en haar.
AAGJE
(diep ademend).

O! Kijken jullie daarom zoo!
GERLOF.

Ja. Het is zoo plotseling.
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(z'n aandacht weer op haar richtend.)

Maar jij? Ben jij niet vreeselijk moe en verreisd?
AAGJE
(onverschillig).

Misschien wel. - Ik had een oogenblik beter willen zijn, hier.
GERLOF.

Nee, niet zoo! Je moet heelemaal beter willen worden!
AAGJE
(ruw gekscherend).

O zeker, jongen.
(ernstig)

Ik kom hier dus in een vreoselijk verlaten huis?
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GERLOF.

Hans zal aanstonds wel terugkomen.
AAGJE.

Maar ik kwam hier nu niet alleen om hem te ontmoeten. Om z'n omgeving nog eens
te zien, ja. En omdat ik vast geloofde dat m'n bezoek nu beter zou slagen dan de
vorige keer, - in èlk geval beter zou slagen.
(hem ernstig en groot aanziende.)

Omdat ik nu anders sta tegenover de wereld dan een week geleden. Rustiger.
(opnieuw met wat ruwe scherts.)

'k Heb altijd de menschen aangepakt om te strijden, (zachter)

ik heb dat nu opgegeven en ik zou háár nu niet weer een schrik aangejaagd hebben.
GERLOF.

Je moet nu voorgoed uitrusten eer je weer kracht om te strijden hebt.
AAGJE
(beteekenisvol en rustig).

Ja. Voorgoed uitrusten. Niet half. M'n werk heb ik ook niet half gedaan.
(peinzend en stroef.)

En voor andere dingen in 't leven ben ik niet geschikt gebleken.
(droef glimlachend en opstaande)

Nu ga ik weg, ik heb m'n bezoek dus gebracht aan 't huis alleen, niet aan de menschen
die er in hoorden, dat zij zoo.
GERLOF.

Maar - ik twijfel of je nu moet weggaan! Hans en jij kennen elkaar immers eigenlijk
al zoo lang. Misschien is dit juist het moment, dat het jullie goed zou doen elkaar te
zien!
AAGJE
(beslist afwerend).

Begrijp je niet dat die bewogenheid niet meer voor mij is? Maar - wat is 't voor een
breuk hier?
GERLOF.
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Misschien,... Ik vermoed, - haar verlangen ging naar kinderen.
AAGJE
(afgetrokken).

O ja, kinderen. Juist!
GERLOF.

En zij deelde niet in zijn geestdrift.
AAGJE
(steunt zich aan haar stoel en zegt met inspanning).

Zeg nog even of je gelooft dat het heel erg is wat hier gebeurd is. - Ik vraag niet of
het smartelijk is, - of hij ongelukkig is nu. - Ik vraag wat je denkt dat het is - voor
later! Of zijn kracht er door gebroken is....
GERLOF
(zacht en stellig).

Nee, niet voor later.
(diep overtuigd)

Misschien wordt z'n kracht er zelfs grooter door!
AAGJE
(even heeft ze hem met een begrijpende blik, diep en ernstig aangezien. Zegt moeilijk).

Goed, - dat je me dàt nog laat weten.
(Beeft dan in plotselinge zwakte. Zegt, glimlachend nog.)

Maar mijn kracht wordt niet grooter hier!
(Gerlof neemt haar verschrikt waar en gaat haar steunen. Zij vervolgt krampachtig, zich tot
het uiterste beheerschend en haar blik als vastgehecht aan de omgeving.)

Zeg aan Hans Bart dat ik hier geweest ben om dát nog een oogenblik in te ademen,
- dat hij hier zoo lang om zich heen heeft gehad bij z'n
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werk, - maar zeg 't hem een tijd later, niet nu!
(laat de stoel los en begeeft zich met bedachtzame passen naar de deur.)

GERLOF
(zeer bewogen aan haar zijde).

Steun op mij.
AAGJE
(inzinkend en leunend).

Voor deze keer.
(Hans komt binnen, blijft diep getroffen terzij staan).

HANS
(onzeker en zichzelf niet meester).

U hier? Ik dacht u ver weg...
AAGJE.

Ik ben teruggekomen, maar - al te ziek.
HANS
(naderend).

Laat ik helpen. - Ga zoo niet!
AAGJE.

Ada zal helpen.
(ernstig en besloten tot Hans).

't Is beter mij te laten gaan nu!
(tot Gerlof).

Kom!
(Gerlof en Aagje gaan het vertrek uit. Hans blijft somber en nadenkend achter. Er wordt
spoedig daarna geklopt en Dokter Bijgaard treedt binnen. Hij groet zwijgend en Hans ontvangt
hem met gedwongen kalmte die hem links maakt. De bezoeker neemt een stoel nog eer Hans
hem die duidelijk heeft aangeboden.)

Dr. BIJGAARD
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(met gewichtige ernst).

Uw vrouw is nu in ons huis en heeft plan, als u 't goedvindt, daar te blijven.
(Hans zwijgt en ziet de dokter star aan. Deze vervolgt.)

Daarom dacht ik dat nog wel eenige verklaring van onze kant wenschelijk zou zijn.
HANS
(luid en wat onbeheerscht).

U hebt daar tegen?
Dr. BIJGAARD
(voorzichtig).

Dat is een ietwat ongerijmde vraag, want ik denk: als wij er tegen hadden zou Annie
niet gekomen zijn.
HANS.

Wat wou u mij zeggen, dokter?
Dr BIJGAARD
(met meer nadruk).

Ik wou u zeggen wat van 't begin af onze houding geweest is in dit geval. Want wat
nu gebeurd is hebben wij lang gevreesd dat gebeuren zou, meneer Bart, en wij hebben
zooveel mogelijk gestreefd het te voorkomen. Tegenover Annie door haar neiging,
die zoo sterk naar onze kinderen ging, zooveel mogelijk terug te leiden naar - haar
gezin. Tegenover u door u laatst te waarschuwen om geen verhuisplannen te maken.
Maar gisteravond, - toen er niets meer aan te doen was, - toen hebben wij haar met
liefde opgenomen.
HANS
(bitter).

Met liefde opgenomen, zegt u. Niet met liefde verstooten?
Dr. BIJGAARD.

Ik begrijp dat u bitter gestemd bent, meneer Bart, al begrijp ik die uiting niet....
HANS
(hem somber aanziende).

Weet u waarom Annie indertijd met mij getrouwd is?
Dr. BIJGAARD
(ironisch doch voorzichtig).
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Een wonderlijke vraag.
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Ik denk dat het was omdat u indertijd van elkaar hield. Is 't niet zoo?
HANS.

U begrijpt misschien heel goed waarop ik doel. Ze trouwde met mij òmdat, - nàdat
u haar verstooten had.
Dr. BIJGAARD
(z'n gezicht is ineens hard en ondoordringbaar geworden).

Iemand waarmee ik nooit eenige verbintenis heb aangegaan kan ik moeilijk verstooten
hebben. Ik geef u alleen antwoord omdat ik begrijp dat uw verdriet u tot dwaze
redenaties brengt.
HANS
(halsstarrig voortgaande).

Vóór Annie mij kende, kende ze u. En vóór ze van mij hield, hield ze van u. En u
was niet onverschillig tegenover haar!
Dr. BIJGAARD.

Wat wilt u met dat alles zeggen?
HANS
(alsvoren).

Ik geloof zelfs dat u haar indertijd niet zoudt hebben verstooten als Annie niet maar
een eenvoudig huishoudstertje geweest was in uw vader's huis!
Dr. BIJGAARD
(verontwaardigd).

Dat is....
HANS.

Een juiste gedachte, dokter. Het is juist, omdat ik dat alles zoo gezien heb.
Dr. BIJGAARD.
(zich dwingend tot ironische kalmte).

Ik ben blij dat u er dat bijtijds bijvoegt. 't Is dus enkel zoo omdat u dat zoo gezien
hebt!
HANS
(hem fel aanziende).

Maar wat ik u zeg, voelt u als waarheid!
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Dr. BIJGAARD
(alsvoren).

Ik voel dat u bezig bent mijn persoonlijke vrijheid aan te tasten.
(schamper).

U zou mij willen voorschrijven wat ik in mijn leven had moeten doen!
HANS
(koel).

Ik tast niets aan. Ik beschuldig u niet. Nog niet. Ik constateer alleen hoe alles vroeger
gegaan is. Annie leerde vanuit uw vader's huis mij kennen. Ze voelde wat was
voorgevallen tusschen u en haar en had fierheid genoeg om zich niet te beklagen.
Dr. BIJGAARD
(koel en wat toonloos).

Ik waardeer het in elk geval dat u zoo over Annie spreekt.
HANS
(met hartstocht en nauw-bedwongen bittere lach).

Het is niet waar! Zij had niet zelf fierheid genoeg. Ik was het die zoo'n uitbundige
trots had, die haar daarmee overstroomde!
(kalmer)

En toen kwam haar liefde voor mij en ze vergat dat vroegere. En daarna kwamen we
hier. U weet hoe. - U weet ook hoe u de eerste keer hier in huis kwam....
Dr. BIJGAARD
(scherp en haastig).

Ik weet het, ja. Ik weet dat Annie naar buiten kwam en mij binnen noodigde, ofschoon
het niet in mijn bedoeling lag hier eenige omgang met u beiden, of met een van u
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beiden, aan te knoopen. Ik kwam hier binnen, enkel uit beleefdheid, omdat Annie er
zoo op aandrong!
HANS.

U hebt uzelf later beschuldigd en daarom weet u dat nog zoo precies. Annie noodigde
u binnen, met zooveel aandrang, omdat ze zich eigenlijk een beetje op u wou wreken.
Ze wou u laten zien hoe gelukkig ze was en hoeveel ze van mij hield en mij vereerde.
En dat zag u allemaal.
Dr. BIJGAARD.

Dat was toen inderdaad zoo mijn indruk.
HANS
(luid en geheel meegesleept door zijn herinnering).

En toen was u teleurgesteld, geërgerd! Omdat iets in u nog niet geheel dood was! U
voelde daar weer de bekoring van, die half pijnlijke bekoring van een groot man te
zijn in de oogen van Annie. En u dacht toen van mij: is die man zooiets bijzonders?
Welnee, hij is een proleet en een gek!
(heel heftig.)

En u hebt daarna niet gerust vóór u Annie met die gedachte had vergiftigd! Dat is
mijn beschuldiging!
Dr. BIJGAARD
(verontwaardigd opstaande. Hoog.).

Op iets dergelijks geef ik geen antwoord meer.
(Hij wil heengaan, doch Hans is hem voor en sluit in razernij de deur van het vertrek af. Dr.
Bijgaard vervolgt, ook buiten zichzelf nu.)

Dat doet u! En u beklaagt u dat iemand u een proleet en een gek zou vinden?
(Hij lacht honend.)

HANS
(komt terug van de deur in vastbesloten houding en tracht zich te kalmeeren eer hij spreekt. Zegt dan,
wat schor.)

U zult niet heengaan voor u althans tijd gehad hebt mij te antwoorden.
Dr. BIJGAARD
(honend).

Groot Nederland. Jaargang 20

Waarom wilt u een antwoord? Menschen als u hebben immers altijd gelijk in eigen
oogen?
(Hans zwijgt en strijdt, wat afgewend van de dokter, opnieuw met zijn drift. Dr. Bijgaard denkt
even na en gaat dan met trotsche kalmte zitten. Zegt kalm en hoog.)

Nu u mij op deze gekke manier dwingt hier te blijven zal ik bedenken dat ik een
dokter ben, (met nadruk)

en dat u ziek bent!
HANS.

Mijn beschuldiging, dokter!
Dr. BIJGAARD
(vast en met nadruk).

Ik wil u zelf beschuldigen! Weet u wel dat u Annie al deze jaren hebt laten
verhongeren, - omdat u geen andere, haast geen andere belangstelling had dan uw
werk, - uw klassenstrijd of hoe u 't noemen wilt? Begrijpt u niet dat een vrouw als
Annie dat op den duur onmogelijk heeft kunnen uithouden?
HANS
(diep getroffen, doch niet terneergeslagen. Zijn drift is geheel weg nu. Er komt een fanatieke gloed
in zijn oogen en hij antwoordt met ingehouden stem).

U hebt ongelijk! Juist dàt was het waarmee ze
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zich gelukkig voelde. Toen ze in mij geloofde! Annie is niet zooals andere vrouwen
misschien zijn, haar eigenlijke wezen leeft van te gelooven in iets dat mooi en groot
is, - zooiets als ze zag in mij, - en vroeger en daarna in u! En ik was ook anders toen
haar gevoel voor mij nog levend was, - ik was gesloten, maar ik ontplooide me een
beetje, - al was er ook veel in me voor altijd verschrompeld door mijn harde
jeugdjaren. - U ziet mij nu aan alsof u een vreemde droom hoort, maar dat is niet
zoo, want al wat ik u nu zeg hebt u altijd geweten! U voelde, misschien onbewust,
dat mijn ziel gewonnen had, wat vóór mij uw gratie won....
Dr. BIJGAARD.

Mijn gratie?
(met spottende, haast onmerkbare buiging)

Zeer vereerd.
(schamper)

Hebben menschen als ik zoo geen ziel in uw voorstelling?
HANS.

U weet - u voelt heel goed dat ik waarheid spreek!
Dr. BIJGAARD
(tartend-kalm).

Ik voel - de waarde van wat u 't meest van alles haat: mijn voorrechten! Ik voel dat
zelfbeheersching een voorrecht is dat menschen zooals ik bezitten boven menschen
zooals u!
HANS.

U schoort heimelijk uw geloof in uzelf daarmee, dat u mij hebt overwonnen in de
ziel van een vrouw, van Annie!
(heftiger)

Maar in uw eigen ziel kunt u mij niet overwinnen!
(niet luid doch fanatiek).

U vreest, - als zelfbewust aristokraat vreest u, dat ik wel juist diegene ben die Annie
in mij zag. De naar onder getrapte proletariër die rijst! - een van 't volk dat uw
voorrechten zal breken, - en daarmee uw zelfbeheersching! U gelooft in Annie, in
haar droomen, dieper....
Dr. BIJGAARD
(heftig onderbrekend).

Halt! - met uw fantazie, - uw waanzin!
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(dan koel en onbewogen).

Dat ik in Annie geloof, dat is waar, onomstootelijk waar....
HANS,

Om uw gloof in Annie vertrouwt u haar graag uw kinderen wilt u zeggen
(bewogen)

En Annie is juist als de natuur, net zoo edelmoedig en dwaas. De geweldenaar neemt
de boomgaard en de boomen bloeien voor hem. - Liefde kan ook anders zijn, liefde
kan ook vleugels hebben. Opstijgen uit elke bedwelming en een ziel liefhebben!
Dr. BIJGAARD.

Ik ben geen geweldenaar die neemt! U en uws gelijken.
HANS.

Zeker! Maar wat wij méér zijn....
(zwijgt even door ontroering, vervolgt dan).

Wie bent u? Om uw doode trots hebt u een
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levende vrouw verstooten! En om uw trots hebt u haar opnieuw gewonnen!
Dr. BIJGAARD
(koel en ondanks zichzelf rustig en somber nu).

Ik verzoek u bij uw gefantazeer althans één enkel feit in het oog te houden. Dit feit:
dat mijn kinderen Annie gewonnen hebben, als u 't dan zoo wilt uitdrukken.
(Er blijft een waas van melankolie over hem. Hij vervolgt spoedig zacht en honend.)

Maar u, meneer Bart, die mijn eer zoo zot durft aanranden omdat u meent dat ik een
onbeduidende neiging van mijn jeugd een heel leven lang had moeten vasthouden,
- bent uzelf zoo zeker van een altijddurende liefde voor eenzelfde vrouw?
(Hans ontroert zichtbaar bij de scherp-onderzoekende blik van de dokter.)

HANS
(trotsch en donker).

Ontrouw is onnatuurlijk! Voor die sterk is onnatuurlijk!
Dr. BIJGAARD
(koeltjes).

De natuur is nu eenmaal vreeselijk groot en veelzijdig.
HANS.

Menschen als ik staan aan één zijde, dokter!
(Dr. Bijgaard ziet hem even wat verbijsterd aan om de kracht waarmee dit gezegd wordt. Keert
dan tot zijn vorige stemming terug.)

Dr. BIJGAARD
(kalm en hoog).

Ik heb geen reden u van ontrouw te beschuldigen, (luid en nadrukkelijk.)

noch u mij!
(koel en toonloos.)

En wat het verdere betreft, u weet, ik kwam nooit zonder aanleiding hier in huis. Ik
kwam als zakenman, als vader van m'n kinderen, omdat Annie ze vriendelijkheden
bewees, - en als dokter later omdat Annie mij over haar gezondheid raadpleegde.
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HANS
(ernstig en kalm).

Kwam u nooit voor iets anders, dokter?
Dr. BIJGAARD
(spottend).

Ik kwam immers om Annie's liefde voor u te vergiftigen?
HANS.

Ja. Maar u bent - geen duivel en ik ben - niet heel en al verblind. U zult niet altijd
dat in uw hart gehad hebben.
Dr. BIJGAARD.

Waarlijk niet? U komt heusch een beetje terug van uw ergste verdenking?
HANS
(schouderophalend).

Ik ben menschelijk, ik kan denken, ik kan begrijpen.
(Beide zwijgen even. Hans ziet de dokter voortdurend met sombere ernst aan, maar zonder
eenige woede. De dokter laat zijn hoonlachje onwillekeurig varen en zijn blik wordternstig en
somber als die van Hans.)

Dr. BIJGAARD.

Ik kwam, - waarom zou ik u tot uw voldoening dat eene niet zeggen nu u toch zoo
verlangend bent het te hooren! -
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ik kwam ook tegelijk soms een beetje voor mezelf - omdat
(sneller en luider)

zoo'n verfoeielijk mensch als ik in uw oogen ben toch wel eens een onschuldige
behoefte kan hebben - een behoefte zonder arglistige bijbedoelingen, hoort u! - naar
een aangename stem, naar iets vriendelijks, dat ik
(heftig en met gevoel)

ja meneer Bart, dat ik me nog heel goed herinnerde van vroeger, - van de tijd dat
Annie huishoudster was in mijn vader's huis. 't Kan wel eens even een weldaad zijn
om een warm hart als Annie heeft, - dat niemand zóó heeft als Annie - ook voor een
die haar ver stond zooals ik....
(Hij zwijgt in opwinding, vervolgt dan met sarcastische lach.)

Waarachtig, ik zou er toe komen een oogenblik met u van ziel tot ziel te spreken, als 't niet was voor dat geweld daar!
(wijst met minachtende verontwaardiging naar de gesloten deur.)

HANS
(langzaam en met nadruk).

Een warm hart dat niemand zóó heeft als Annie! Ik versta u....
Dr. BIJGAARD
(snel protesteerend).

Ik twijfel....
HANS
(voortgaande).

En ik begrijp dat geen andere bekentenis van uw lippen zal komen, maar deze is mij
genoeg!
Dr. BIJGAARD
(niet langer beheerscht nu en bijna dreigend).

Als u tevreden bent nu, - ik ben méér dan dat....
HANS
(scherp onderbrekend).

Nog één ding. U kan met mij niet van ziel tot ziel spreken
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(wijzend)

om dat geweld. Maar zooals u nu hier bent, zoo had u Annie en mij hier al deze jaren
in dit dorp, - in deze nabijheid, - om 't geweld van mijn bitter afhankelijk bestaan!
Dr. BIJGAARD
(schamper).

U vergelijkt dat! Iemand in de nood een betrekking verschaffen en iemand opsluiten,
- zooals u mij hier doet?
HANS.

O nee. Dit van mij is barbaarsch, schandelijk.
(hartstochtelijk).

Nee, - het is niet erger, - het is niets vergeleken bij al die jaren!
(Het gezicht van de dokter wordt geheel hartstochtloos, hij werkt zich op tot een koele,
minachtende rust.)

Dr. BIJGAARD.

Hoe u denkt weet ik nu en u zult natuurlijk zoo gauw mogelijk uw fortuin ergens
anders moeten zoeken.
(Iemand tracht vergeefs de deur van buiten te openen en bonst dan hevig. Dokter Bijgaard
staat op, zegt ironisch nog)

Onze rustige conferentie is geëindigd naar ik merk.
(Hans gaat naar de deur en opent die.)

(Annie komt doodelijk angstig naar binnen, ziet snel naar de dokter, dan naar Hans, steunt
zich aan de leuning van een stoel.)
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ANNIE
(diep-ontsteld).

O Hans, hoe heb je dàt kunnen doen!
HANS
(koel).

Kom tot jezelf Annie, het is hier veiliger dan je denkt.
Dr. BIJGAARD
(kalmeerend langs haar heengaande).

Er is niets gebeurd waarover jij je bang hoeft te maken.
(Hij groet Annie vriendelijk en kort. Zegt tot Hans.)

Ik hoop dat u menschelijk zult zijn tegenover haar!
(gaat dan haastig heen.)

ANNIE
(zwijgt eerst, zegt dan getroffen).

Waarom zegt hij dat zoo - snijdend? zoo ‘Ik hoop dat u menschelijk zult zijn.’
(smartelijk en innig)

Wat moet je verbitterd zijn geweest, Hans, eer je zooiets deed!
(wijst naar de deur.)

HANS
(kalm).

Geweld ligt meer in m'n aard dan je denkt.
(zachter)

Maar, Annie, zeg eerst eens voor wie je hier naar toe kwam, voor mij of voor....
ANNIE
(hem afbrekend).

'k Weet 't zelf niet. Een onbestemde angst joeg me hierheen.
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HANS
(ernstig).

Je hoeft niet meer bang te zijn, Annie. De dokter en ik zullen elkaar wel niet meer
ontmoeten. - En jij zult vree vinden bij de kinderen!
ANNIE
(peinzend en weemoedig).

Ja, misschien zal ik dat. Soms zal ik er heelemaal gelukkig mee zijn. En soms zal ik
misschien toch meer verlangen, meer ook dan een beetje gunst om de wille van de
kinderen, maar dat zeg ik nu aan jou alleen, omdat ik heelemaal waar wil zijn
tegenover je en dat zal ik verder voor iedereen verzwijgen. Ik zal het daar in elk geval
uithouden, want ik kan mij het leven ergens anders nu eenmaal niet voorstellen. Ik
moet m'n hart en m'n krachten geven aan de kinderen. Ik zal ze mee grootbrengen
en daar een beetje trotsch op zijn, want da's immers het eenige dat ik overhou om
trotsch op te zijn?
HANS
(berustend en met diep gevoel).

Ik zal niet vergeten wie je bent, Annie. Niet de eene of de andere, maar dat wat je
altijd bent. Je hebt hier klank en kleur gegeven aan de dingen om je heen en dat zal
je overal doen. De kinderen Bijgaard weten het en daarom houden ze van je en Paultje
wist het en ik wist het ook.
ANNIE.

Je laat me dus nu gaan in volle vrede, Hans? Zonder bitterheid?
(hem ernstig en snel beschouwend.)

Ik zie, - ik zie dat je niet heel en al meer aan mij denkt.
(Hans schrikt op en wil antwoorden, maar zij verhindert hem met een gebaar. Zegt kinderlijk
droevig.)

Heb je niet vaak zoo gestaan als daareven, Hans, - zoo ineens ver van me verwijderd?
- Als iemand twijfelde aan jou liefde voor mij dan
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zou ik moeten zeggen: Hans hield wel heel veel van mij, maar iets in hem bleef mij
altijd verborgen, iets dat erg belangrijk was voor hem, - en daarom was ik maar heel
kort volkomen gelukkig met hem, - - en daarom was dit alles mogelijk, - dit wat nu
gebeurd is.
HANS
(ademloos).

Heeft dat je geluk gestolen? M'n God, Annie, het is een - schim, zei je zelf
gisteravond. Een hersenschim! Laten we dat weg doen en....
ANNIE
(hem snel afbrekend).

Ik ben nu immers een andere geworden?
HANS
(weer kalm en onzeker).

Je kunt - ook later weerkomen. Niet in dit huis, hier blijf ik natuurlijk geen dag meer,
maar ergens anders. Altijd.
ANNIE
(afwerend).

Nee, ik moet vrij zijn. Heelemaal vrij en los van ons verleden. En jij ook.
HANS
(rustig en strak).

Goed. - Het ga je dan wel, Annie!
ANNIE
(gaat onverwijld heen, zegt in de open deur, zacht en vriendelijk).

Dag Hans!
(sluit dan de deur snel achter zich. Hij blijft achter in zichtbare tweestrijd.)

HANS
(alleen) (na pauze, met ingehouden hartstocht).

Een hersenschim! - Hoe kon ik dat een oogenblik verloochenen, - dàt!
(met hevig gespannen, sombere aandacht blijft hij staren, als in zichzelf.)
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(Even later komt Gerlof binnen.)

GERLOF
(verlegen, aanhankelijk en dringend).

Ik zag je vrouw weggaan, - Hans!
(kalmer)

En dokter Bijgaard zag ik daarvóór ook, ik was hier vlak bij en ik wachtte....
HANS
(gedwongen kalm).

Ja, ze is voorgoed weg. Dat was ze eigenlijk al veel eerder. Verder van me weg dan
ik dacht, dat ze ooit gaan zou.
(na pauze snel en bruusk)

Is Juffrouw Harmsen goed in 't sanatorium aangekomen?
GERLOF.

We hebben haar erg moeten steunen onderweg.
HANS.

Ik heb haar pas geleden ook ontmoet. Toen ik de vorige week in Amsterdam optrad.
GERLOF
(verrast).

Was ze in de zaal waar je sprak?
(heel ontroerd)

O, maar dat is....
HANS
(gedwongen-koel).

Ik was niet verbaasd en toch ook wel. Zooals dat is, als je je iets heimelijk zoo hebt
voorgesteld, - al lijkt het niet waarschijnlijk dat 't gebeuren zal.
GERLOF
(opgewonden).

O maar, - begrijp je niet dat dat - geweldig is? Geweldig mooi? Daarom is ze dus
hier nog vandaan
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gegaan, - zoo ziek als ze was! - Die reis leek zoo vreemd, zoo onbeheerscht, voor
haar!
HANS.

Gesproken hebben wij elkaar niet. Ik ben even naar haar toegegaan en heb haar de
hand gedrukt. En dat was een heel volledige ontmoeting voor ons twee, tenminste
zoo voelde ik het.
(schokt even, vervolgt dan, wat haperend.)

Alleen, - dat ze zoo ziek was, - dat heb ik mij niet kunnen voorstellen. Ze leek mij
juist dezelfde als vroeger!
GERLOF
(met diep enthousiasme).

Ze was beter toen!
HANS
(even huiverend).

Voor een oogenblik, meen je!
(zich sterk beheerschend.)

In elk geval, het heeft juist zoo moeten zijn.
GERLOF
(gespannen).

En nu?
HANS
(gereserveeerd).

Wat bedoel je?
GERLOF
(laat zich geheel gaan).

Bedenk dat ze ver heen is! Iets dat nu niet gesproken wordt kan misschien nooit meer
gesproken worden!
HANS
(alsvoren).

Er is niets te bespreken tusschen ons. Het was die avond alles - heel volledig, zei ik
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(zich wat opwindend)

Wat wou je dan verder? Dat we gingen bazelen samen over die sympathie die we
beide gevoeld hebben?
GERLOF.

Het is me zoo vreemd, zoo....
HANS.

Zoo weinig menschelijk, bedoel je.
(ruw schertsend over z'n hartstocht heen)

Wat wou je dan? Is zij een hinde die ik in 't bosch had moeten najagen?
GERLOF
(zwijgt even. Vraagt dan gedwongen-zakelijk).

Je blijft hier niet in dit leege huis, zeker?
HANS
(kalm en afgetrokken).

Ik ga zoo gauw mogelijk hier vandaan. Mijn betrekking ben ik kwijt, ik zal je wel
eens uitleggen hoe.
GERLOF.

Je hebt één belangrijk ding gewonnen, dat is je vrijheid.
HANS.

Ja, dat heb ik. - Als ik een kind was zou ik me verheugen. Kinderen krijgen iets
kostbaars, dat ze eerst vrijwillig hebben weggegeven, meestal graag terug.
GERLOF.

Ga met mij mee eerst!
HANS.

Goed.
(bewogen).

Toen je hier kwam wou je op mij steunen, is 't niet zoo? Maar nu zal je mij moeten
leeren verder te leven. Ik ben als iemand die z'n ledematen niet goed meer weet te
gebruiken.
(Ada komt hevig ontdaan binnen.)

ADA
(zich tot Gerlof wendend).

Aagje Harmsen....
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(haar hevig ontsteld afbrekend).

Wàt is er?
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ADA
(bevend).

Ze ligt bewusteloos.
(tot Gerlof)

U bent dadelijk weggegaan, maar ik bleef bij haar, ik wou haar mee in bed helpen.
(snikkend)

Ik was er bij - ik zag het.
GERLOF.

Ik ga er heen.
ADA
(hem nog weerhoudend. Zegt sidderend en snikkend).

Ik dacht een oogenblik, - en toen kwam de dokter - en toen ben ik weggehold, hier
naar toe!
(Gerlof staat bij de deur, nog naar haar luisterend, - Ada is op het punt met hem weg te gaan,
maar let ineens op Hans. Hans is wat afgewend gaan zitten en ziet heel bleek. Ada tot Gerlof).

Ziet u niet dat we Hans hier niet alleen kunnen laten?
GERLOF
(z'n kalmte hervindend en tot Ada).

Gaat u dan maar terug naar 't sanatorium. Laat mij alleen met hem
(duwt haar wat streng weg).

ADA
(snikkend).

Laat mij een oogenblik. Jullie wisten het toch? We wisten het toch allemaal?
(Gerlof keert zich verstoord van haar weg, naar Hans.

Karel komt binnen.)

KAREL
(de aanwezigen wat opnemend, behalve Hans die hij niet kan zien).
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Treurig nieuws, hè?
GERLOF
(luid en in spanning).

Wat? - Bewusteloos....?
KAREL.

Zal niet meer bijkomen!
ADA
(snikkend).

Ik zag het gebeuren....!
(Gerlof probeert weer haar weg te duwen. Ada gaat voort, snikkend en klagend.)

Waarom wilt u me weg hebben? Ik ben toch ook een vriendin van haar, al is 't maar
sinds kort!
HANS
(heel bleek nog, doch kalm zich naar haar toewendend).

Blijf maar! Als je niet huilt! In godsnaam, doe 't niet!
(Ada is ineens stil. Hans zegt dof en zacht tot Gerlof).

Wat nu niet gesproken is.... Maar zij moet het verstaan hebben!
ADA
(opnieuw in snikken uitbarstend en woest de anderen afwerend).

Nee, laat me nou maar huilen! Jullie bent allemaal zoo onmenschelijk, zoo
onbegrijpelijk!
KAREL
(tot Ada).

Kom mee. We zijn hier immers te veel op dit oogenblik, zie je dat niet? Wij twee!
ADA
(komt ineens tot bezinning. Zonder snikken).

Te veel?
(richt zich dan resoluut op om heen te gaan. Hartstochtelijk tot Gerlof.)

Ik huil om mezelf ook, net zooveel als om haar - en om al 't andere!
(Karel en zij gaan heen.)
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(na pauze, langzaam).

Ze heeft mij niet leeren vergeten en ik heb haar nooit één dag kunnen vergeten.
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GERLOF
(smartelijk).

Ach God, - hoe heerlijk gelukkig had dat kùnnen zijn!
HANS
(als voren).

Misschien. - Maar wat het geweest is en zijn zal.... Weet je dat je pas geleden er over
sprak hoe ik m'n kracht heb kunnen bewaren? En wat ik je antwoordde?
(hevig bewogen.)

De bron van m'n kracht, - dat was m'n gedachte aan haar. Niet zooals ik weet dat ze
was en zooals alle menschen haar kenden, - zoo grof en verweerd, - en zoo
daadkrachtig en joviaal. Maar zooals ze geweest is voor mij, die avond! Een die al
de achterstand en ook de idealen van 't volk begreep, - omdat ze die beide in zich
voelde. Net als ik. Wij twee....
(Hij zwijgt even, schor geworden en overmand door ontroering.)

GERLOF.

Ik zie dat! Een heilig geloof hadden jullie samen toen!
HANS
(schamper).

En een heilige ontbering!
(ernstig en hoog).

't Doet er ook niet toe hoe ik aan haar dacht en hoe ik dat leven van ons twee aanzag.
De meest levende droomen van een medemensch kan je toch nooit begrijpen. En een
begrepen en omgrensde droom zou nooit dat kunnen geven, dat - oneindig en
krankzinnig geluk!
(langzaam en met krampachtige nadruk.)

En daarzonder - had ik nooit één dag voluit kunnen leven, - en daarzonder zal ik ook
in de toekomst niet kùnnen leven!....
(dan, ineens zacht, in diep smartelijk besef.)

En met zoo'n krankzinnig verliefde heeft Annie al deze jaren hier geleefd! - Al deze
jaren....
EINDE VAN HET DERDE BEDRIJF.

Groot Nederland. Jaargang 20

Groot Nederland. Jaargang 20

532

De dochter
Het was reeds lang avond, toen mevrouw Buijs nog rondging door de zalen van het
gebouw waarin binnen enkele weken, een tehuis voor werkende jonge vrouwen
geopend zou worden. Hoog en koud stonden er de vertrekken, als in wantrouwig
afwachten van de bedrijvigheid, die spoedig hun rust zou ontwijden en de holle
gangen, rommelig van niet geplaatste meubelen en achtergelaten gereedschappen,
hadden het uitzicht van iemand, die zichzelf nog niet heeft weten te vinden. Mevrouw
Buijs echter scheen weinig toegangkelijk voor kilheid en wanorde.
Haar smalle lippen, meestal strak en gesloten, hielden iets van een glimlach en
haar lichtblauwe oogen, die scherp vorschend of vroolijk tintelend maar ook vaag
en dweepend om zich heen konden zien, hadden nu een uitdrukking van milde
vriendelijkheid. Voor haar, waren reeds die vertrekken levendig door het af- en aan
bewegen van vlugge meisjesfiguren en het scheen als hoorde zij het gegons hunner
drukke stemmen.
Zij bepeinsde, dat nu spoedig een van haar liefste wenschen in vervulling zou
gaan, want om een omgeving te scheppen voor die tallooze slechtverzorgde meisjes,
welke, innerlijk zoowel als uiterlijk geteekend bleven door haar gebrek aan
beschaving, al gingen ze, hooggehakt en met kwikken en strikken getooid naar atelier
en kantoor, dat was toch wel een der dingen die ze zich jarenlang gedroomd had.
Voor haar zou het een toevlucht worden; een warm tehuis, dat haar verre hield
van ijdele vermaken en voorbereidde tot de hooge taak, die haar in het leven wachtte.
Wel mocht zij van geluk spreken om zonder solliciteeren tot directrice te zijn benoemd
van een dergelijke inrichting en toch, hoe was het slechts bereikt na een leven van
zorg en opoffering....
Zeer jong gehuwd en spoedig daarop weduwe, stond zij met weinig middelen
reeds vroeg alleen voor de opvoeding van haar dochter, die toen drie jaar telde.
Zij was een pension begonnen en in haar vrije uren had zij zich toegelegd op
stenografie en handelscorrespondentie om, zoodra haar
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kind niet meer de voortdurende zorgen eischte, naar een kantoor te gaan, want tot
het houden van pensionaires was zij allerminst geschikt. Zij had een afkeer van de
steeds weerkeerende beslommeringen van koken en kamers doen en niet handig
genoeg tot het schrijven van rekeningen, werd zij in geldzaken steeds beetgenomen.
Maar ook ook later op de kantoren, waar een vrouw in alles ten achter stond bij de
mannen: minder betaald werd, en meer moest arbeiden, was het leven haar een gruwel.
Was dat het lot van de werkende vrouw en moest ze later ook haar dochter overgeven
aan die maatschappij, zoo vol van schreeuwend onrecht?
Zij had zich weten te voegen in het gareel, gezwoegd en geploeterd tot laat in den
nacht soms, opdat althans haar kind een betere toekomst tegemoet zou kunnen gaan.
De vrije tijd welke haar overbleef, stelde zij echter beschikbaar voor een toen
geheel nieuwe vereeniging, die streed voor de vrijmaking van de vrouw.
De uren, doorgebracht in het schamele bovenhuis, waar, binnen de bekrompenheid
van vervelooze gangen en kale vertrekken, als de slag stuwde van een jong en machtig
levend hart, het waren de sterkende stonden geweest van haar zorgenzwaar bestaan.
Hadden zij allen, die daar streefden dan in de eigene omgeving moeten ontbeeren
en wachten; de komende geslachten zouden de rijpe vruchten inhalen van hetgeen
door hen onder leed en tranen was uitgezaaid. En in haar verbeelding zag zij reeds
die gansche rijen van bevoorrechte vrouwen, welke met ernstige oogen zich bezinnen
zouden op de offers zoo blijmoedig gebracht door al die anderen.
Toch, naarmate de jaren verliepen was er een kentering gekomen in haar zoo hooge
verwachtingen.
Al had de vrouw haar vrijheid gekregen, stond de geheele wereld voor haar open;
van erkentelijkheid, van vreugde zelfs, viel slechts weinig te bespeuren.
Integendeel, het scheen als was er een geslacht opgegroeid dat steeds meer voor
zich opeischte zonder zich ook maar in het minst iets van zijn verplichtingen aan te
trekken. O, niet allen gelukkig, maar zoo velen toch....
En mevrouw Buijs bepeinsde, dat met haar gevoelens voor de vrouwenbeweging
het haar vergaan kon als met haar gevoelens voor haar dochter.
Steeds had ze verlangd naar het oogenblik dat haar kind volwassen
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zou zijn, maar nu, dat ze haar volwassen zag, nu kon ze terug verlangen naar de tijden
toen Ida nog het kleine meisje was dat zoo vol vertrouwen het handje in de hare
legde, wanneer ze uitgingen en haar al de pekelzonden van dien dag influisterde, als
zij haar toedekte in den avond....
Het werd droef in haar oogen. Maar plotseling had zij een energiek gebaar. Neen,
zij wilde niet tobben, zij wilde nu nog slechts genieten van al het goede, dat het lot
haar toekende.
En had zij bovendien niet altijd verkondigd dat de tegenspoeden een mensch
sterken. Het geheele leven was nu eenmaal strijd en zonder dat zou zij het zeker al
te gemakkelijk krijgen.
Op het kloeke gelaat ontbloeide wederom die montere glimlach en met de
bewegelijkheid van handen, steeds doende om hier iets te vertrekken, daar wat recht
te zetten, drentelde ze langzaam rond.
Zeging door de gezelschapszaal, waar op bepaalde tijden voor drachten zouden
plaats hebben over populaire onderwerpen, door de zitkamer, het veilige toevlucht
in den avond, door de slaapvertrekken, die met hun lichte behangsels en fleurige
gordijnen zouden stemmen tot reinheid van gedachten, en innerlijke rust.
Nogmaals overtuigde zij er zich van of het alles inderdaad beantwoordde aan de
hoogste eischen van huiselijkheid en hygiëne en in ernstige aandacht herlas zij het
reglement van orde, vermeldend dat uitgezonderd twee avonden in de week, waarop
zij verlof kregen om langer uit te blijven, de meisjes om 10 uur thuis moesten wezen
terwijl om elf uur de lichten behoorden te zijn uitgedraaid.
Over die uitgaanskwestie was heel wat te doen geweest in de vergadering. Enkele
bestuursleden hadden gestemd voor latere sluitingsuren, maar zij was hardnekkig op
haar standpunt gebleven van geen al te groote vrijheid, want waar voerde die heen
in deze tijden van ontwrichting en zedenverwildering?
Zij begreep, dat de jeugd behoefte had aan vreugde, aan genot, maar daarom juist
bood het tehuis gelegenheid te over tot een gezonde ontspanning van lichaam en
geest. In vroeger jaren was zij ook voor een onbeperkte vrijheid geweest. De ervaring
echter had haar er van overtuigd, dat het meerendeel der jonge vrouwen een vaste
leiding zoo noode ontbeeren kon.
En ze dacht aan den strijd gevoerd met haar dochter, die in dat opzicht niet
gemakkelijk te leiden was geweest.
Had zij, toen Ida klein was, veel van het lastige eigenzinnige kind verdragen,
omdat zij begreep dat het menigmaal de koppige naturen
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zijn, die naderhand een sterke persoonlijkheid ontwikkelen; naarmate haar dochter
opgroeide, was zij meer en meer in botsing gekomen met die al te krachtige wil,
welke zich gestadig tegen de hare kantte. Nadat Ida, die voor piano werd opgeleid,
het conservatorium had verlaten om in Berlijn verder te gaan studeeren, was er véél
verbeterd in hun onderlinge verhouding. Niet, dat zij in alle opzichten met haar
dochter medeging: ze vond haar te vrij in kleeding, in manieren, in haar omgang met
mannen vooral, er waren eigenlijk honderden dingen die haar hinderden, ergerden
dikwijls, maar in de artiestenwereld ging het nu eenmaal anders toe en och, om
werkelijk ooit dwaze dingen te doen, daarvoor wist zij haar kind te verstandig en te
innerlijk beschaafd ook. Wel was het een bittere tegenvaller voor haar geweest, toen
Ida nadat ze in Berlijn haar studies had voltooid zich in Amsterdam vestigde, in
plaats van bij haar moeder in Utrecht te komen wonen. Toch had ze er direct in
toegestemd toen haar dochter het plan opperde. Zij had nu eenmaal niet het recht op
het leven van haar kind. En, was het ook niet noodig dat de begaafde jongeren zich
losmaakten van de oudere menschen, wilden zij nieuwe idëëen scheppen, tot nieuwe
daden overgaan? Ida was nu eenmaal anders dan het soort meisjes dat in het Tehuis
een onderdak zou vinden. Ze was iemand van groote hoedanigheden: een vrouw, die
wist, wat zij wilde en die de vrijheid dus meer toekwam dan al die kinderen, waarvan
de meesten zoo hulpeloos door het leven fladderden.
Neen, niettegenstaande al haar dwaasheden, al haar excentriciteiten was Ida een
voorbeeld van ijver en wilskracht. Zij gunde haar de vrijheid, waarom zijzelf eens
zoo hardnekkig had gestreden.
Door de gang galmde de bel.
Zich bedenkend, dat het Louise de Ruijter kon zijn, van wie zij met veel moeite
gedaan had gekregen om haar behulpzaam te zijn bij het in orde brengen van de
boekenkast in haar kamer, haastte ze zich naar de voordeur om open te doen.
Zij drukte de hand van de jonge vrouw, die stampvoetend een oogenblik op de
mat toefde.
‘Ik ben kletsnat,’ zeide deze ‘het giet, ik....’
Maar mevrouw Buijs zelf slechts weinig vatbaar voor de invloeden van weer en
wind, viel haar haastig in de rede: ‘Heb je het lijstje meegebracht van de boeken die
op de verkooping zijn aan de Leeszaal?’
‘Hè ja, laat me nu eerst me even uitkleeden,’ kwam het bijna onwillig. Toen Louise
haar mantel en hoed had afgelegd met dat treuzel-
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achtig-langzame dat mevrouw Buijs in haar niet kon uit staan en nu ook nog in den
spiegel keek om te zien of er niets aan haar kapsel mankeerde, haalde zij het stukje
papier te voorschijn, waarnaar mevrouw Buijs haastig greep.
‘Nee, er is niet veel bij. Die Guy de Maupassant's wil ik in geen geval hebben, dat
is geen lectuur voor jonge menschen, daar gaat zoo niets opwekkends van uit. Enfin
laten we nu eerst beginnen met het in orde maken van de boekenkast.’
Zij opende de deur van haar kamer.
Ook hier was het koud en ongezellig. Nog ontbraken aan de vensters de gordijnen
om het vertrek af te sluiten van de lugubere regenstraten en door de kaalheid van het
porseleinen lampekapje boven de schrijftafel, oogde een nuchter licht tot in de verre
hoeken. Louise keek naar den dooden gashaard, met een enkel vlammetje tot leven
te wekken.
Zij huiverde. Langzaam drentelde zij op de tafel nu toe, bladerde er wat in een
boek.
‘Ach, laten we beginnen,’ smeekte mevrouw Buijs en haastig schoof ze voor de
boekenkast het laddertje, dat te zuchten scheen onder haar felle geruk.
Louise had een lachje van ironie. ‘Ja, als we bij elkaar zijn dan moeten we ook
werken,’ gaf ze toe.
De radde stem van mevrouw Buijs commandeerde reeds: ‘Nu eerst de vertaalde
boeken, dat stapeltje....’ en terwijl het meisje weifelend zocht.... ‘Nee dat tafeltje
daar op de hoek van de tafel....’ Ze schraapte haar keel, ze zuchtte....
‘Dankje,’ poogde ze vriendelijk te zeggen, toen het eindelijk werd aangedragen
en haar oogen ten hemel heffend, vroeg ze zich af, hoe iemand, die leerares was aan
de burgerschool, zoo onbeholpen kon doen.
Van haar laddertje nu beheerschend de tafel, waarop ze ieder deeltje, elk bundeltje
wist te liggen, keek ze na, plaatst ze, om telkens vol ongeduld naar beneden te grijpen,
en te wachten tot er iets kwam... Want mevrouw Buijs van wie het leven geëischt
had, dat ze haar activiteit zou samenvatten tot een uiterste krachtsinspanning en
Louise de Ruijter, wie het was opgelegd om haar vurigheid terug te dringen tot de
diepste schuilhoeken van haar verschrompelend hart; zij beschouwden elkander met
een blik van ongeduld, een lachje van ironie, maar geen van beiden gaf iets op van
de houding, waarmede ze als vergroeid waren.

Groot Nederland. Jaargang 20

537
Toen het laatste boek op zijn plaats stond; eindelijk, eindelijk dacht mevrouw Buijs
en haar oogen zochten gelaten de wijzers van de klok, bleven ze nog wat praten.
Even was zij neergeknield aan den gashaard, waarvoor zij de lucifer hield, zoodat
er een felle vlam aanschoot. Zij had het niet koud, maar als Louise het kil vond....
Zij stond weer overeind en met groote stappen het vertrek af en aan schrijdend vertelde
ze hoe ze van plan was om het allemaal in te richten.
Haar streven zou er vóór alles op gebaseerd zijn om de meisjes zooveel mogelijk
thuis te houden. Want de frivoliteit onder de vrouwen tegenwoordig was wel
verbijsterend. Er waren kantoren, die al hun vrouwelijk personeel opruimden
eenvoudig omdat ze niet anders deden dan flirten met de mannen. O, natuurlijk, het
waren overgangstijden; iedereen was uit zijn verband gerukt, in de toekomst zou het
allemaal terecht komen. Maar daarom was het nu het oogenblik om ten behoeve van
al die hulpeloos rondzwalkende kinderen tehuizen te stichten waarin voornamelijk
de ethische kant van het leven onder de oogen werd gezien.
En ze sprak over de vrouwen der toekomst, die de synthese zouden hebben
gevonden van het verstand en het gevoel, waardoor ze machtiger zouden zijn dan de
mannen en aldus al het kwaad, dat de wereld nog steeds bedreigde: erbarmelijke
sociale toestanden, slechte wetgeving, wreede oorlogen, voor immer tot een einde
zou komen.
Er steeg een vurige gloed naar haar wangen en steeds heftiger werd het gebaren
van haar handen, tot vuisten gebald, maar al sprak uit hetgeen zij verkondigde een
groote stelligheid; toch had de dweepende uitdrukking harer oogen het smeekende,
was er in de klank van haar stem het bijna klagende van iemand, die zichzelf tracht
te overtuigen van datgene, wat hij zoo gaarne als waarheid zou aanvaarden.
En geen enkele maal deed Louise een poging om die radde woordenstroom te
onderbreken. Reeds zoo dikwijls had zij het aangehoord en zoo weinig geloofde zij
er nog in.
Met haar vermoeid gelaat, waarin de teere tinten getaand waren tot een gelig wit
en het oogengrijs dof was beslagen geleek zij een schrale plant die door gebrek aan
koestering van zonnewarmte te verschrompelen dreigt, aleer hij tot bloei is gekomen.
Dichter kroop ze nu tegen het vuur, dat altijd weer haar zeide, dat ergens in het
leven nog iets van gloed en hartstocht moest zijn.
Het gekraak van haar stoel, deed mevrouw Buijs opkijken.
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‘Ja, ja,’ mompelde deze. Het is 'n moeilijke taak, maar het is een grootsche taak....
En als drong het plotseling tot haar door, dat Louise zoo in het geheel geen blijk van
instemming had gegeven, zeide zij geirriteerd: ‘En jij hebt toch ook maar 'n mooie
betrekking. Hoe bevalt het je aan die nieuwe burgerschool.’
‘O, wel goed,’ kwam het onverschillig.
‘Wel goed. Gut, het lijkt me juist zoo'n prachtig werk.’
‘Dat is het ook,’ gaf Louise toe. ‘Den heelen dag prettig les geven en 's avonds
gezellig schriften corrigeeren.’
Zwijgend beschouwde mevrouw Buijs het bleeke meisje, dat daar zoo kouwelijk
tegen dien haard hing en wederom vroeg ze zich af wat er toch de rede van kon zijn,
dat het tegenwoordige geslacht in het minst niet waardeerde wat zij met zooveel
moeite voor hen veroverd hadden.
Ze zeide op koelen toon: ‘Het is anders iets heel bijzonders op jou leeftijd zoo'n
betrekking. Dat valt toch niet iedereen in den schoot.
‘Nou daar heb ik anders hard genoeg voor gewerkt. Zoo'n middelbare akte Engelsch
is werkelijk geen kleinigheid. Mijn heele jeugd is er mee heen gegaan.’
‘Ja, als je er dat niet voor over hebt. Ik zou er naar gesnakt hebben in mijn tijd.’
‘Maar dan zou het u misschien nog wel eens leelijk tegengevallen zijn, want naast
al die heerlijkheden van die onafhankelijkheid en je eigen geld verdienen en werken
voor de gemeenschap, zijn er nog heel wat moeielijkheden aan verbonden ook.’
Mevrouw Buijs had een gebaar van niet begrijpen. Wat mankeerden die meisjes
dan toch. allemaal. Telkens kreeg je te hooren: Denkt u dat het zoo pleizierig is om
altijd voor de belangen van vreemden te moeten werken, dat het zoo prettig is om
steeds op te trekken met kinderen, die je vergeten zijn, zoodra ze de schooldeur achter
zich dicht hebben, dat het voldoening geeft om je af te beulen voor allerlei waar je
toch geen resultaat van ziet. En het werd je toegeroepen op een toon van
geprikkeldheid, van verwijt eigenlijk alsof, omdat je je beste krachten geofferd had
aan het veroveren van haar rechten, je er nu ook nog aansprakelijk voor was, dat ze
niet onmiddellijk gevoerd werden binnen de poorten van het paradijs.
Ze vroeg met een geirriteerd schouderophalen: ‘Is dat nu zooiets ontzettends? Ja,
als je daar bang voor bent. Maar wat willen jullie eigenlijk? Gisteren kreeg ik een
verslag in handen over de toestanden
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in de Mohammedaansche landen. Als je toch wist, hoe het dáár toegaat? Die vrouwen
die leven er in een ware toestand van slavernij, daarbij vergeleken is het hier een
hemel.’
En zij wijdde breedvoerig uit over de tallooze voordeelen die het bestaan voor een
vrouw in de Westersche landen opleverde.
‘Nou ja, dat weten we allemaal wel,’ zeide Louise verveeld. ‘We hebben veel
voor, maar we hebben ook veel tegen. Die zoogenaamde beschaving brengt niet
alleen vooruitgang.’
‘Zoo en in welk opzicht dan,’ kwam het bijna uitdagend.
Het meisje beschouwde een oogenblik haar handen, nu van zachtrood doorschijnend
in den teederen gloed van het levenwekkende vuur.
Er was een stilte.
Zij zeide eindelijk:
‘Bijvoorbeeld dat elke vrouw niet aan haar natuurlijke bestemming kan voldoen
en een kind hebben...’
‘Ja, och ja,’ antwoordde eindelijk weifelend mevrouw Buijs. ‘Dat is wel een
moeilijk ding. Alleen is het kinderen bezitten niet zoo ideaal als jullie je dat voorstelt.
Dat geeft ook dikwijls meer zorgen dan vreugde.’
‘Zooals je je alles, wat je niet kent te ideaal voorstelt,’ merkte Louise op. ‘Gelooft
u daarom gerust, dat altijd voor de klas staan ook niet zoo dol is. Je begint met de
illusie om je leerlingen iets meer mee te kunnen geven dan wat er precies op het
programma staat, iets innerlijks bedoel ik, maar na een poosje, kom je tot de conclusie,
dat je al heel blij mag zijn, wil je alleen met wat je ze in te stampen hebt, een matig
succes behalen, en....’
‘Daar moet je je juist niet mede tevreden stellen,’ viel mevrouw Buijs haar heftig
in de rede. ‘Het is jou fout, dat je de moed te gauw laat zakken en dat mag een ouder
evenmin doen. Wanneer jij de vaste wil hebt om je leerlingen, behalve hetgeen er
op de rooster staat, nog iets voor hun ziel mee te geven, ze op te heffen, ze beter te
maken dan ze van huis uit zijn, dan maak je mij niet wijs, dat je dat niet zoudt kunnen.’
Louise had wederom haar lachje van ironie toen zij langzaam zeide: ‘Je kunt geen
enkel mensch anders maken, dan hij van huis uit is. Je kunt hoogstens iets geven aan
degene, die van hetzelfde maaksel is, of die desnoods een tekort heeft, waar je zelf
een teveel hebt, maar iemand veranderen.... Nee, je kunt wel trachten je in hun leven
in te denken.... ze te begrijpen en daarom geloof ik, dat dat de beste
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dienst is, die je een mensch bewijzen kunt, want als je het begrepen hebt, dan vergeef
je het ook en daar gaat het misschien wel om....
Haar grijze oogen waren rustig en klaar geworden, als stil-lichtende sterren aan
een verren avondhemel. Maar de radde stem van mevrouw Buijs oreerde: ‘Nou, als
dat je ideeën zijn, dan kan je je wel nergens meer mede bemoeien en het alles maar
laten gaan, zooals het gaat. Heel gemakkelijk, dat is waar. Alleen meer de
levenshouding van zwakken en weifelenden, dan van veerkrachtige menschen.
Louise stond overeind en trok haar mantel aan. ‘Hoe gaat het met Ida,’ vroeg ze,
voor den spiegel haar hoed opzettend.
‘O, goed uitstekend. Ze komt al aardig in de lessen en van den winter hoopt ze
van Lingen, die violist, waar ze veel mee samen studeert, op een concert te begeleiden.
Daarin heeft ze het wel getroffen, dat ze gesteund wordt door iemand, die zooveel
prestige heeft in de muziekwereld. Het moet in alle opzichten een aardig mensch
zijn, die de jongeren graag van dienst is. Ach natuurlijk, een flink iemand als Ida zou
er toch wel komen zonder die hulp, maar het gaat alleen wat vlugger.’
‘Ida is wel veel veranderd in Berlijn,’ meende Louise.
Mevrouw Buijs vroeg wantrouwig. ‘Hoe bedoel je dat?’ en ze dacht weer aan de
vele insinuaties die er op het gedrag van haar dochter werden gemaakt omdat ze nu
eenmaal meer durf had dan een ander en die zij als moeder dan ook van het begin
tot het eind kon weerleggen.
‘Nou, dat ze zich maar bij één ding houdt. Vroeger deed ze zoowat van alles
tegelijk, geloof ik.. Zingen en teekenen en weet ik 'et wat al meer, maar dit is toch
oneindig verstandiger.’
En gerustgesteld zeide mevrouw Buijs: ‘O natuurlijk. Nee, dat verblijf in Berlijn
heeft haar zooveel goed gedaan. Ze zal er nu komen, daar ben ik van overtuigd. Als
alle meisjes zoo waren, dan zag het er in de wereld heel wat beter uit!’
Zij vergezelde Louise tot de voordeur.
Toen zij weer in haar kamer terug was, trok zij haar fauteuil aan het vuur. Het
hoofd leunend tegen den hoogen rug, en de handen neerleggend in de schaarsche
plooien van haar bruine japon, die als een pij haar mager lichaam omsloot, zat zij
langen tijd roerloos voor zich uit te staren. Plotseling had zij een afwerende
handbeweging.
Neen, die theorie van dat begrijpen, vergeven, die leek wel heel mooi en ze moest
toegeven dat het wel de leer was tegenwoordig,
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maar zij kon het nu eenmaal niet anders voelen dan een toevlucht voor zwakke zielen
die het leven niet aandurfden. Wanneer je echter van jezelf iets vergde kon je ook
eischen aan anderen stellen.
O, het was hard, dat iedere vrouw geen kind kon hebben, maar het ging niet anders,
waar er een teveel aan vrouwen bestond. De heele questie was echter, dat de
hedendaagsche meisjes zich minder goed wisten te schikken. Die Louise de Ruijter
met haar prachtige betrekking, was dat nu een blijmoedig iemand, die opgewekt haar
taak verrichtte. En trof je een dergelijke mentaliteit niet het meest aan bij degenen,
die op zichzelf woonden en dus tijd en gelegenheid te over hadden om in het eigen
ik te wroeten. Daarom waren die tehuizen zoo'n prachtige instelling. Het te zamen
gedragen leed woog minder zwaar en de ongebruikte liefdekrachten konden er zich
omzetten in hulpvaardigheid en opoffering want de meisjes die nog niet tot het inzicht
waren gekomen, konden daar leeren dat in ieder mensch de mogelijkheid aanwezig
was, om een zegen te worden: voor zichzelf en voor anderen.
En zij dacht aan de kloosterzusters, die de knellende banden van ouderlijke macht
verbrekend en verwerpend vooral de tyrannie van het sexueele leven, de eerste waren
geweest in de Middeleeuwen, die zich geofferd hadden voor de bevrijding der vrouw.
O, de kloosters waren uit den tijd, maar daarom konden de tehuizen zooals zij die
zich dacht, een voortzetting zijn van dat nobele begin. Want meerdere zouden er
verrijzen. Niet slechts voor meisjes van ateliers en kantoren, maar ook voor rijpere
vrouwen, die het zich eveneens opgelegd hadden om niet te huwen al zouden ze
midden in de maatschappij staan en daar haar vak van verpleegster, onderwijzeres
enz uitoefenen. Haar vrije uren echter, zouden zij er aan wijdden om het zedelijk
peil harer zusters te helpen verhoogen en zooals bij de nonnen zouden de intellectueel
aangelegden zich bezighouden met den geestelijken kant van het werk; het bestudeeren
van de phychologischie der vrouwen, van de prostitutie; terwijl de meer practischen
in het leven zouden omgaan tot het verrichten van arbeid van direct nut. En naast
een beperkte vrijheid moesten er in die tehuizen toch eenige regels bestaan als
soberheid in kleeding en voeding, terwijl vooral nadruk gelegd zou worden op de
concentratie van het eigen innerlijk, dat gezuiverd en gesterkt door voortdurende
oefening, van zooveel grooter invloed kon worden op mensch en maatschappij. En
ook in andere landen: Engeland, Noorwegen, Zweden zouden dergelijke inrich-
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tingen verrijzen welke in voortdurend contact bleven, zoodat al die krachten van
menschenliefde en zielegrootheid zich een weg door de wereld zouden banen om,
gelijk een machtige stuwende stroom die oude aarde te zuiveren van wat er onrein
en bedorven was en er al het kleine en zwakke onverbiddellijk aan zich te
onderwerpen.
Mevrouw Buijs voelde het nu heel ruim in zich worden en het scheen alsof haar
geest raakte tot in een klaarte, koel en fonkelend als de sterreling van ijskristal op
een zondoorlichten winterdag,
Zij schrikte wakker uit haar gemijmer toen de concierge de post binnenbracht. Zij
had een gebaar van ongeduld en het duurde een oogenblik, aleer ze er naar grijpen
kon. Het gebeurde zoo zelden meer tegenwoordig dat haar gedachten zoo'n hooge
vlucht namen. Eerder waren het de zorgen om telkens nieuwe teleurstellingen, die
haar voortdurend bezighielden. En dat dit moment van geluk nu weer verstoord moest
worden....
Eindelijk maakte zij de brieven open.
Er waren er bij van een vereeniging die haar medewerking verzochten, van meisjes,
die om een kamer in haar tehuis vroegen.
Het laatste couvert, dat zij in handen kreeg, bevatte een schrijven van haar broer.
Schouderophalend keek zij zijn langdradige beschouwingen door, over weer en
wind en huiselijke gezelligheid. Bij het vierde velletje had zij een gebaar van ergernis
en met stijgende verontwaardiging las zij zijn insinuaties op het leven dat Ida leidde.
‘Ik weet wel, dat de meisjes van tegenwoordig graag haar eigen gang gaan en dat
jou Ida altijd precies gedaan heeft wat zijzelf verkoos, maar mijn inziens kan die
vrijheid de grenzen overschrijden van het betamelijke. Je weet dat zij een drukken
omgang onderhoudt met haar leermeester en vriend, de heer Herman van Lingen.
Welnu, het is niet veel goeds wat mij daarover ter oore is gekomen en als ik bedenk,
dat zij met een vriendin samen een vrije verdieping bewoont, dan zijn er dingen, die
vermoedens geven....
Mevrouw Buijs stiet een hoonend lachje uit. Natuurlijk, altijd overal het leelijkste
van denken. Haar dochter was vrij gevochten en excentriek. Maar zoo iets, neen, en
dan vooral met een getrouwden man en iemand die zoo gunstig bekend stond als van
Lingen. Och, zij kende de anthipathie van haar broer tegen Ida die hem veel te
bijdehand was naar zijn zin. Wat had hij het haar niet moeilijk gemaakt, toen hij nog
voogd was van het kind. Enfin, ze zou het haar zeggen,
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zoodra zij haar sprak. Het was beter, dat zij wist, op welke wijze er over haar gepraat
werd. Misschien dat zij zich dan matigde in die rampzalige gewoonte om altijd den
schijn op zich te laden van dingen, die eenvoudig niet bestonden.
Zij zette zich in haar stoel en nam een boek. Maar lezen kon zij niet, want de
toespeling van haar broer was als een boos beest, dat kwaadaardig rondwroette in
haar denken en er al haar vermoedens van den laatsten tijd naar de oppervlakte bracht.
Zij moest wederom denken aan de luchthartige wijze, waarop Ida over liefde en
huwelijk placht te spreken, de heftige manier, waarmede zij alles verdedigde wat
zich buiten en boven de wet stelde.
O, ze wist het, ze kon haar dochter absoluut vertrouwen, maar toch diende zij
gewaarschuwd te worden tegen haar tartende optreden, dat de menschen nu eenmaal
niet verdragen konden. Het was haar plicht haar direct te schrijven. En zij begon aan
den brief waarin zij de woorden van haar broer herhaalde.
Een hevig belgeklingel deed haar opkijken. ‘Ida dacht ze, die luidt altijd zoo en
het gebeurt meer dat zij onverwacht verschijnt. Haastig schoof zij het velletje onder
een courant op de schrijftafel, wachtte in ademlooze spanning.
Er ketsten driftige stappen op het marmer in de gang, de deur werd opengerukt en
inderdaad was het haar dochter, die binnentrad en in de stilte van het vertrek de
siddering bracht van haar felle jeugd.
Mevrouw Buijs schoof haar stoel achteruit.
‘Gut kind, waar kom jij vandaan? Ze kuste haar dochter hartelijk, onderzocht hoe
zij eruit zag.
Mantel en hoed afgooiend, vertelde Ida nu, dat ze dien middag onverwacht een
vergadering had gehad, waarvoor ze uit Amsterdam was overgekomen. Ze had met
kennissen in de stad gegeten en bleef nu hier logeeren.
Ze toefde een wijle voor den spiegel, vingerde wat aan het kortgeknipte zwarte
haar, sluik en strak om het kleurige gelaat, waarin, beneden de schittering van zéér
donkere oogen de sterke neus een scherpen hoek trok.
Zich snel nu afwendend vertelde zij van een nieuw werk, dat ze met leerlingen
bezig was in te studeeren, van een piano-klas, die zij bij zich thuis wilde openen, en
ook over een meenigsverschil met een collega vanmiddag op de vergadering, maar
waarin zij had gelijk gekregen. Want ze had ook gelijk.
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Zooals zij daar af en aantrad: De geheven hals, hoog en fier op het lenige lichaam
en met het teekenachtig gebaren haren handen, klein en krachtig, geleek zij een vurig
renpaard, dat zijn onstuimigen gang gaat, door dik en door dun.
Mevrouw Buijs beschouwde haar glimlachend en ze bedacht met voldoening dat
Ida toch 'n heel ander meisje was dan Louise de Ruijter. Er zat fut en kracht in dat
kind. O, ze begreep nu weer, dat haar broer zooveel op haar had af te dingen. Immers
overkwam dat altijd aan menschen die iets beteekenden. Ida had waarachtig wel iets
beters te doen dan met een getrouwden man te scharrelen. En wat was ze niet
veranderd sedert haar verblijf in Berlijn. Had ze toen nog dat onevenwichtige
waardoor zij bij het geringste wat haar in den weg kwam in een felle woede kon
ontsteken, nu was er in haar houding het zelfverzekerde van iemand, die een vast
doel voor oogen heeft. Kom, ze moest er om lachen....
Ida had haar valies uitgepakt. Ze stond nu voor den spiegel en plaatste een japon
van fel-groene taffe-zijde tegen het middel. Terwijl, onder de zacht ritselende plooien,
haar voeten kleine pasjes maakten, naar achteren naar voren, vroeg ze: ‘Hoe vindt u
hem?’
Mevrouw Buijs schokte weifelend met de schouders. ‘Hm wat zal ik zeggen. Niet
erg,’ antwoordde ze op de bijna schuchteren toon, dien ze alleen tegenover haar
dochter kon aannemen.
‘Nee, dat dacht ik wel. Maar ik vind hem prachtig. Jenny de Geer heeft hem mede
uit Parijs gebracht, uit de Galéries Lafayette. Hij is prachtig van snit, coupe is toch
bijna alles en dan die kleur. Die past echt bij mijn type. Herman vindt 'em ook zoo
eenig.’
Mevrouw Buijs vroeg haastig: ‘Wie is Herman?’
‘Nou Herman natuurlijk. Herman van Lingen.’ Zij had de japon over het hoofd
gegooid, draaide langzaam voor den spiegel rond, zoodat de wijde rok een kleurigen
cirkel trok, waarop haar ranke lijf zachtjes meewiegde. ‘Die hals moet lager,’ zeide
ze, toen ze tot stilstand was gekomen.
Mevrouw Buijs verbleekte van schrik. ‘Nog lager, maar kind, hoe kom je er bij....
“Natuurlijk. Nu is de hals te hoog in verhouding tot de rok, die eigenlijk te lang
is,” haar moeder schudde haastig van “Neen” “maar die daarom toch wel leuk staat....”
Die rok is uitstekend. Maar die hals moet beslist niet lager. Zoo'n lage hals is dat
nu een voorbeeld?’
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‘Voorbeeld,’ smaalde het meisje: ‘wat kan mij dat voorbeeld schelen? Ik ben geen
mannequin.’ En toen haar moeder verbaasd de wenkbrauwen optrok. ‘Ja natuurlijk
dat is toch net eender. Of nu een belle van Longchamps met een of andere piquante
japon gaat loopen die ze wil lanceeren of dat een ethische juffrouw het in haar hoofd
krijgt om propaganda te maken voor een monnikspij. Maar voor u is die pij wèl een
voorbeeld en die gewaagde japon niet en valt die laatste dus alleen onder die ellendige
mode, die je tegen je zin wordt opgedrongen. In ieder geval: ‘die hals is mij te hoog
en daarom ga ik het morgen veranderen.’
Mevrouw Buijs bepeinsde hoe er toch oogenblikken waren dat ze Ida's
geprikkeldheid van weleer de voorkeur gaf boven haar zelfbewuste optreden van
thans. ‘Nou goed dan doe je het zooals jij dat het beste vind,’ zeide ze eindelijk op
den toon van iemand die door inschikkelijkheid nog tracht te redden wat hij reeds
lang verloren weet.
‘En Herman vindt het zoo ook het mooiste,’ besloot Ida.
Wederom had mevrouw Buijs dien ongerusten blik. Wel scheen ze intiem met die
man om te gaan.... Maar neen, het kon niet het was onmogelijk. Ida had haar fouten,
groote fouten zelfs, maar zooiets zou ze haar moeder niet aandoen.... En toch had ze
een angstige beweging toen Ida bij de tafel stilstond waarop die brief lag....
Ze vroeg om haar af te leiden: ‘En hoe gaat het met je meisjeskoor op de Volkstuin
daar ben je met October immers mede begonnen?’
‘O, daar heb ik alweer voor bedankt,’ kwam het onverschillig.
‘Voor bedankt?’
‘Ja, dacht u, dat ik zin had om me zes maanden lang te vermoeien met die bende
giechelende dienstmeiden...’
Ze had een sigaret genomen, die ze nu voorzichtig aanlichtte.
‘Je hebt je toch voor van den winter verbonden.’
‘Jawel, maar ik heb een ander gerecommandeerd en die doet het nu.’ Met een
wijden armzwaai keilde ze de lucifer van zich.
‘Hadt je dan moeite met ze?’
‘Moeite met ze!’ beet Ida haar bijna uitdagend toe. Nee, dat moest er nog bijkomen.
Dan waren ze er direct uitgeweest. Zich een uur behoorlijk te gedragen, dat kon ik
ze nog wel leeren, goddank, maar om die stupide giechels waarvan er drie kwart
komt, terwille van het gezellige avondje, nog eenig gevoel voor muziek bij te brengen,
nee, dat gaat boven mijn krachten. Laat die
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menschen liever naar de bioscoop gaan, daar hooren ze. De concertzalen zijn al veel
te vol met menschen die er voor het uitgangetje komen en die beter deden zich in
een tingeltangel te amuseeren. Ik heb uitgerekend dat die malle drijverij van de
Volkstuin om Jan en allemaal, zonder schiften in een koor te stoppen, net zooveel
aan zaalhuur en vuur en licht kost, als je noodig hebt om een werkelijk muzikaal
mensch op te laten leiden. Maar daar is geen geld voor, die moeten liever naar een
kantoor.’
Met felle gebaren en driftig flikkerende oogen wijdde ze nog lang uit over het
onzinnige van kunst voor de massa, omdat het niet eens meer op de naam kunst
aanspraak zou kunnen maken, als iedereen het begreep en dat ze haar nooit meer
voor zooiets zouden vangen en dat Herman van Lingen het volkomen met haar eens
was.
Onmogelijk voor mevrouw Buijs om er iets tegen in te brengen. En ze luisterde
ook eigenlijk niet meer. Ze bestaarde slechts de ragfijne zijden kousen die de
welgevormde beenen als van een dun vlies bespanden, de sigaretten, waarvan de
zwarte stompjes een voor een in den haard terecht kwamen - het was nu al de vierde
- en dat afschuwelijke korte haar....
En haar dochter werd weer de Ida, die haar dure zijden blouses in een maand tijd
op het conservatorium verslonsde, die al haar théoriewerk 's morgens op het bed
maakte, zoodat ze pas tegen twaalven beneden verscheen en die, wanneer ze van een
concert kwam, tot twee, drie uur 's nachts met een vriend rondliep om over een
interessant onderwerp te discusseeren.
Ida had haar laatste sigaret opgerookt. ‘En nu zou ik die geschiedenis hier wel
eens willen zien,’ kondigde zij aan. Mevrouw Buijs weifelde een oogenblik. Zij zocht
de brieven bijeen, die op de tafel verspreid lagen, bekeek de adressen, schikt ze tot
een keurig stapeltje.
Ze zeide eindelijk: Och kind, er is zoo weinig aan te kijken. Laten we liever
wachten tot een volgende keer.’
‘Wachten tot een volgende keer. Waarom? Dat beetje rommel hindert toch niet.’
‘Kom dan maar mee.’ Mevrouw Buijs had zuchtend naar haar sleutels gegrepen.
Zij stond op. En was zij het altijd geweest die het bezichtigen van het huis regelde
en haar bezoekers vol bewondering deed stilstaan bij alles wat haar zelf als het
merkwaardigste en mooiste voorkwam, nu was het haar dochter, die steeds twintig
passen vooruit, deuren opengooide en dichtsmeet, keurde,

Groot Nederland. Jaargang 20

547
afkeurde of soms ook wel een enkel woord van welwillendheid vond.
Alles moest ze weten: waarom er op de kamers geen gemakkelijke stoelen stonden
en waarom er geen aschbakjes waren, iedereen rookte tegenwoordig. Ze viel op alle
bedden neer om te voelen of ze zacht lagen en in de bibliotheek haalde ze de halve
boekenkast leeg. Het regelement van orde vond ze belachelijk. Geen enkel mensch,
die persoonlijkheid bezat, liet zich commandeeren om 's morgens om 8 uuraan het
ontbijt te zijn en 's avonds 10 uur thuis te komen. En toen op haar vraag waarover
ze op die bijeenkomsten zouden spreken, haar moeder antwoordde dat het
voornamelijk over ethische onderwerpen zou zijn, waarschuwde zij: ‘Wees u daar
vooral voorzichtig mede, want als een van die meisjes, dat nu eens werkelijk in
praktijk zou willen brengen, en bijvoorbeeld tot de ontdekking kwam van al de
tekortkomingen in haar winkel of op haar kantoor en de patroon daarover op zijn
vingers ging tikken, dan kreeg ze haar ontslag en dan zat ze er mede....’
‘Nou, dat zou niet zoo onaardig zijn,’ antwoordde haar moeder op fieren toon.
‘Dan zullen we haar financieel steunen totdat ze iets anders heeft.’
Maar Ida spotte: ‘Pas u alsjeblieft op, want als de anderen dat in de gaten krijgen
dan worden ze ook ineens aangetast door de koorts om voor recht en menschenliefde
te ijveren en dan kunt u de heele bende ondersteunen, dan gaat uw heele kas er aan,
en uw huis wordt nog berucht ook.’
Mevrouw Buijs haalde de schouders op. Wanneer je op alles wat Ida beweerde
een antwoord moest geven? En ze vroeg zich af, waarom haar dochter het leven zoo
geheel anders aanvoelde dan zijzelf en of het alle ouders zou overkomen, dat zij, zoo
telkens en telkens weer als vreemden tegenover hun kinderen stonden.
Toch kon zij het niet nalaten om even vast te stellen: ‘Het is hier in de eerste plaats
er op ingericht, dat de meisjes in haar vrije uren een rustige prettige omgeving vinden,
zoodat....’
‘Zoodat er flinke vrouwen voor de maatschappij uitgroeien,’ viel Ida haar met een
verveelden hoofdknik in de rede. ‘Hè jà, dat weet ik nu wel. Dat heb ik al zoo dikwels
gehoord....’
Zij waren in de zitkamer terug.
Ida verschoof de courant, den bewusten brief verbergend, en aleer haar moeder er
naar het halfvoltooide epistel had kunnen grijpen, las zij hardop: Beste Ida.’
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Een felle gloed steeg haar naar de wangen, terwijl zij verder las.
‘Waar is die brief van oom Piet,’ vroeg ze kortaf.
‘O, lees maar. Het is niets bijzonders eigenlijk. Ik vond het alleen beter, dat je er
van op de hoogte was,’ trachtte mevrouw Buijs onverschillig te zeggen.
Haastig keek Ida het velletje door dat ze minachtend toen van zich smeet.
‘Wat 'n bemoeial,’ mompelde ze in verbeten woede.
Haar moeder suste: Laat die man toch praten. Je weet immers, dat ik je volkomen
vertrouw.’
Ida antwoordde niet. Met oogen strak en fel, als wilde zij het duister doorboren,
staarde zij naar buiten.
Eindelijk ondervroeg ze langzaam: ‘U zegt, moeder, dat je mij volkomen vertrouwt,
welke waarborgen hebt u daar eigenlijk voor.’
‘Hoe, hoe bedoel je dat....’ kwam het aarzelend.
‘Wel, wanneer u daarvan overtuigd bent, dan moet ik u daar toch de waarborgen
van gegeven hebben en bij mijn weten heb ik dat nooit gedaan.... Het is meer dat u
in mij een aanleg veronderstelt, die u zelf graag zoudt zien....’
Mevrouw Buijs herhaalde angstig: ‘Ik begrijp niet wat je bedoelt.’ Ida moest een
paar maal rondgaan in het vertrek, waarvan ze de meubelen, de muren zwijgende
getuigen van wat ze nu openbaren, ging, haatte; aleer ze het met beheerschte stem
vermocht te vragen: ‘Zoudt u het nu werkelijk zoo erg vinden als het eens zoo was.’
Haar moeder had de handen aan het gelaat gebracht, als kon ze zich daarmede
blind maken voor het vreeselijke, dat haar bedreigde.
Eindelijk mompelde zij: ‘Hoe kun je zooiets vragen. Een dochter van mij.’
‘O natuurlijk daar heb je het al. Een dochter van mij,’ herhaalde Ida.
‘Maar een getrouwde man,’ klonk het als een noodkreet.
‘Hij is ongelukkig met zijn vrouw en van zijn kinderen wil hij niet scheiden. Heel
gewoon.’
Mevrouw Buijs was opgestaan. ‘Ik wensch er niets meer over te hooren,’ zeide
ze met afwerende handen.
Maar Ida trad haar in den weg. ‘U moet het aanhooren. Ik had het u al lang willen
zeggen, omdat ik niet van achterbaksheid houd.
‘Is er iets, dat je kinderen je besparen,’ zuchtte mevrouw Buijs verslagen in haar
stoel terugzinkend.
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‘Ik heb bij mijn geboorte toch geen contract geteekend, dat ik net zoo zijn zou als
u,’ riep Ida op huilerigen toon. ‘En het is ook alleen maar erg, omdat u het als erg
wilt zien.’
‘Nu nog mooier. Is het niet afschuwelijk, wanneer je kind de dupe wordt van een
gewetenlooze man, die....’
‘Hij is niet gewetenloos, ik wil niet, dat u dat zegt. Ik weet héél goed wat ik doe
en ik zal heusch geen dupe worden.’
‘Des te erger. Wist je maar niet, wat je deedt. Was het maar zwakheid. Ik had nog
liever dat je met een kind aankwam en zeide: ‘moeder, ik ben het slachtoffer geworden
van mijn harstochten, dan zou ik alles kunnen vergeven en je helpen om verder te
leven. Maar die cynische manier, waarop jij er over praat. Nee dat is te erg.’
‘O ja natuurlijk, dan zou ik het gevallen meisje zijn, waar welmeenende dames
zich graag over ontfermen in haar vrije tijd. Net als die meisjes, hier in huis, die u
allemaal naar één model wilt fatsoeneeren, het model, dan wat hier in ons land
gangbaar is, maar waar je niet eens mede terecht komt, zoodra je over de grenzen
komt, want daar hebben ze weer iets anders verzonnen....’
Mevrouw Buijs had een verontwaardigde hoofdknik: ‘Zwijg daar nu over. Mijn
tehuis heeft er op het oogenblik niets mede te maken. Maar ik kan je verklaren, dat
ik de heele geschiedenis meer dan ontzettend vind. Ik had dat nooit van die van
Lingen gedacht een man, die zóó gunstig bekend staat. Was hij nu nog ongetrouwd,
dan kon er altijd nog een huwelijk van gemaakt worden.’
Maar Ida beet af: ‘En al wilde hij met mij trouwen, dan zou ik daar nog niet op
ingaan. Een huwelijk is een strop voor iemand, die iets bereiken wil.’
‘Dus dan hou je niet eens van die man, als ik het goed begrijp.’
‘Ach, natuurlijk wel, maar op een andere manier dan zooals u zich dat voorstelt.
Niet die eeuwige trouw, die in een hopelooze verveling ontaardt.’
‘En heb je dan ook niet het verlangen om je leven op peil te houden terwille van
de kinderen, waarvan je in de toekomst misschien nog eens de moeder zult zijn?’
‘Kinderen wil ik niet hebben. Die zouden de dupe worden van mijn muziek. Je
kunt maar één ding tegelijk doen. U praat altijd over beperking en als iemand zich
beperken wil, dan moet hij zijn wenschen weer uitbreiden.’
Mevrouw Buijs antwoordde niet. Ze dacht slechts aan dat andere
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meisje, dat daar dien avond bij haar gezeten had en wat Ida voor haar verloor was
winst voor Louise.
Ze zeide eindelijk: ‘Denk je niet, dat er honderden vrouwen zijn, die wat anders
zouden willen, maar er bestaat toch zooiets als zelfbeheersching, als zelfrespect.’
‘Nou, ik zou dan geen respect van mezelf hebben, wanneer ik uit angst van wat
de wereld er over zeggen zou, tegen mezelf inging.’
‘Het gaat niet om die angst van de wereld. Het is het voorbeeld voor anderen,’
wees mevrouw Buijs op gestrengen toon terecht. Maar Ida smaalde: ‘Dat voorbeeld
laat mij absoluut koud. Ik heb alleen een voorbeeld te zijn, wanneer ik les geef en
omdat voorbeeldig te doen moet ik zoo normaal mogelijk leven. Ik zou u wel eens
willen zien, wanneer ik me beheerschte en daardoor mijn beste krachten verbruikte,
met vechten tegen mezelf, zoodat er van mijn werk niets terecht kwam. Weet u wat
uw fout is, moeder? U vergt alles tegelijk en u begrijpt niet, dat een mensch maar
een beperkt wezen is. U wilt dat we allemaal flinke, strijdbare, kranige vrouwen zijn,
waar de mannen het bij afleggen, maar daarbij moeten we toch zachtzinnige teedere
wezens blijven, die in het diepst van haar hart een plekje bewaren waar ze steeds
zooveel dierbaarheid uitputten als ze dat voor het oogenblik noodig hebben, want
het moet net genoeg dood wezen om ons als we niet getrouwd zijn, geen andere
verlangens te laten koesteren, dan wat er voor ons is weggelegd: bittere zure
juffrouwen die mogen we allerminst zijn; maar als wij daarentegen de chance hebben
om wel in het echtelijke leven terecht te komen, dan moet die plek ineens zoo in
omvang toenemen dat we modelvrouwen en moeders worden, die alle bijdehandigheid
en streberigheid met zelf werken opgeloopen, ineens aan kant zetten. Maar u kunt
wel alles willen, u kunt wel verlangen, dat een kunstenaar meteen verdienstelijk
kruidenier is of dat een diplomaat er een hooge moraal op nahoudt. U kunt u wel een
wereld uitdenken, waarin het waait zonder dat de wind ooit tot een storm aangroeit
of een zon, die ook het vermogen bezit van regen te zijn. In ieder geval, ik kan maar
één ding tegelijk zijn en ik wou dat u dat begreep, maar u, u begrijpt nooit iets, want
u wilt alleen van uw eigen ideeën hooren en verder bestaat er niets voor u.’
Mevrouw Buijs schoof haar stoel achteruit.
‘Het is goed,’ zeide ze op doffen toon. ‘Je zou er zelfs nog aan
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toe kunnen voegen, dat ik het zelf zoo gewild heb met mijn werken voor de
vrouwenbeweging.’
Langzaam zocht zij haar weg naar de slaapkamer. Met vreemde oogen keek zij
rond in het vertrek, dat zij dien morgen verlaten had in de hoopvolle verwachting
van een nieuwen dag en waar zij nu terugkwam als een gebroken vrouw.
Zij kleedde zich uit en legde zich te slapen.
Na een wijle hoorde ze Ida aan de deur morrelen, fluisteren, dat zij nog iets te
zeggen had, maar zij deed niet open, wetend, dat het geen bedoeld was als een
verzoening, wederom ontaarden zou in een onverkwikkelijke discussie en ook
verlangde zij er op dat oogenblik niet naar, om haar dochter bij zich te zien, die vrouw
was geworden, onvoorbereid.
Zij dacht met bitterheid aan de vele malen dat zij, in dagen van voorspoed gevraagd
had om meer zorgen, meer verdriet, opdat zij steeds aan innerlijke kracht zou mogen
winnen.
Daar was nu het leed, zoo vurig verlangd.
En ineens klonken Ida's hoonende woorden haar in de ooren: ‘U, u wilt niets
begrijpen, u wilt het alleen maar zien, zooals u dat zelf hebt uitgedacht.’ En ook
hoorde zij de stille stem van Louise de Ruijter: ‘Ik geloof, dat begrijpen de beste
dienst is, die je de menschheid bewijzen kunt.’
Begreep zij dan niet, was zij dan werkelijk blind voor de nooden van haar
medemenschen, zij, die gemeend had, zich steeds voor hen te offeren?
Met brandende oogen staarde zij voor zich heen en het werd als maakte uit het
duister haar verleden zich los als schaduwen aan den wand.
Ze zag de geheele jeugd van Ida aan zich voorbijgaan, maar waren het anders de
vreugdevolle oogenblikken, die haar het meest bezig hielden, nu waren het slechts
de momenten van teleurstelling en ontgoocheling, die zich steeds meer aan haar
opdrongen.
Zij vroeg zich af, of zij haar dochter verwend had, of haar vertrouwen te groot
was geweest. Maar zij kwam tot de conclusie dat bij welke opvoeding ook, iemand
als Ida toch haar eigen weg zou gegaan zijn. En zij besefte, dat het niet alleen haar
dochter maar dat het velen waren, die dienzelfden weg gingen tegenwoordig en aldus
van haar vrijheid gebruik maakten, zonder er zich om te bekommeren, wat het streven
van haar voorgangsters mocht zijn geweest.
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En hetgeen haar den laatsten tijd zoo telkens had verontrust: de angst, als zou alles
op het einde anders uitkomen, dan het aanvankelijk was ingezet; zij begreep het nu
als een noodlottige wet, waaraan niets te veranderen viel. En haar leven, dat voor
haar steeds geweest was een moeilijke maar vreugdevolle gang naar een schoon en
hoog doel; zij voelde het nu nog slechts als een armzalig opworstelen tegen machten
en krachten geweldig en onverbiddelijk en waarvan zij niet wist hoe ze kwamen en
gingen wederom.
Bij de inwijding van het tehuis, veertien dagen later, waren de laatste woorden van
de rede door mevrouw Buijs gehouden:
‘Het ligt niet in onze bedoeling om anderen onze eigen inzichten op te dringen.
Wij willen trachten om iedereen met zijn persoonlijke aanleg te aanvaarden en als
wij op deze wijze wat nader tot elkander kunnen komen, ik geloof, dat wij dan al
heel tevreden mogen zijn.’
De menschen, bij de opening tegenwoordig vonden echter, dat mevrouw Buijs er
bleek en vermoeid uitzag en ze voelden zich een weinig teleurgesteld om niet het
opwekkende woord te vernemen, dat zij van haar gewoon waren.
HENRIETTE BARBE.
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Oostenrijksche schrijvers der 19e eeuw
I Adalbert Stifter
Een korte inleiding tot zijn werk en persoonlijkheid.
Waarschijnlijk zullen slechts weinigen in ons land iets van Adalbert Stifter hebben
gelezen. Den meesten zal zelfs zijn naam onbekend zijn. Hoe zou het eigenlijk ook
anders? Wel mogen we de vraag stellen of deze tijd zijn klassieken nog wel leest,
wier namen wij toch dagelijks gebruiken alsof er inderdaad sprake van was, dat wij
hun grooten rijkdom van gedachten ook als verworven bezit met ons voerden? Ik
waag het dit te betwijfelen. Zeker, we weten te verhalen, vluchtig en oppervlakkig
van Cervantes' Don Quichotte, diens schildknaap Sancho Panza, zelfs van Dulcinea
en het ros Rosinante, spreken zelfs over de avonturen van Gil Blas de Santilhano,
over Gullivers wonderlijke reizen of we geheel met deze werken vertrouwd waren.
Is ook hier weer niet sprake van een overgeleverden eerbied, een eerbied en
bewondering, die men deze werken de eeuwen door heeft betoond en die ook wij
nu, om toch vooral niet van den rechten weg af te wijken, als vaststaand en
noodzakelijk erkennen?
O, er is wel een vage schemering van hun grootheid in ons, even voelen we wel
het magistrale van Cervantes' schepping, worden we iets gewaar van Swift's vlijmende
satyriek. Doch stellen we ons niet te spoedig tevreden met de reeds op school gedane
mededeeling, dat Cervantes' werk belangrijk is als reactie tegen de ridderromans,
Don Quichotte een symbool van de in ongebondenheid zoekende ziel en Sancho
Panza een grof materialisme vertegenwoordigt? Niet waar, waarom het te ontkennen,
de meesten achten dit afdoend, weten nu hoe dit boek is, eens en voor hun leven. En
later schenkt men zijn kinderen een kinderuitgave van Cervantes' schepping of
Gullivers reizen en vertelt hen hoe mooi en boeiend deze verhalen zijn, autoritair
eenigszins en met een gevoel hier nu boven verheven te zijn, en zet zich dan - een
vaak schromelijke vergissing - aan de lectuur
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van een modernen roman of verzenbundel. Zoo is het lot van vele dezer werken,
gedeeltelijk ook van het werk van den negentienden eeuwschen Klassicus Adalbert
Stifter.
Er was hier echter iets zeer verraderlijks in het spel. Iets verraderlijks dat
merkwaardig is voor de beantwoording van de vraag of onze klassieken nog wel
gelezen worden.
Stifter - want ook hij mag reeds tot de klassieken gerekend worden - was tot voor
korten tijd slechts door zijn ‘Studiën’ in Duitschland en Oostenrijk bekend, er vroeger
zelfs door sommigen uitbundig voor geprezen. Z'n grootere werken, z'n
‘Nachsommer’, en z'n historischen roman ‘Witiko’ - werken die hem tot een der
grootste literatoren van alle tijden maakten -, werden en worden nog - slechts door
weinigen gelezen. Een vooraanstaand criticus als Hebbel keurde deze werken af (hij
beloofde zelfs de kroon van Polen aan dengeen die ‘Nachsommer’ ten einde las) vele
anderen noemden ze langdradig, sommigen zelfs onbeduidend, terwijl ze
pretendeerden ‘die Wahlverwandschaften’ en de ‘Wilhelm Meister’ wel en met groot
genot te kunnen lezen. Een vergelijking van Goethe en Stifter moge den lezer eerst
vreemd en overdreven voorkomen (hoewel deze beiden in meerdere opzichten vaak
zeer veel met elkaar gemeen hebben) zeker is echter, dat men zich in de waardeering
dezer werken tot op heden vergiste en zich zoo op onbeholpen wijze in de kaart liet
zien. Wel schijnt het woord van Nietzsche nog waarheid te bevatten, dat Goethe ‘für
die Meisten nichts sei als eine Fanfare der Eitelkeit welche man von Zeit zu Zeit
über die Grenze hinüberbläst’. Men wist tot voor kort eigenlijk niet wat men van
Stifter denken moest. Een enkeling (voornamelijk Herman Bahr) meende, dat Stifter's
werk tot het allerbeste hoorde wat de wereldliteratuur had voortgebracht, anderen en dat waren de meesten - spraken van den ‘lieber alter Herr Schulrat’, den dichter,
die slechts den lof van het oude lieve Oostenrijk verkondde. De te veel-schrijvende
Richard M. Meyer schrijft nog in zijn ‘Literaturgeschichte des 19en Jahrhunderts’:
‘Stifter ist durchaus eine Schulmeisternatur. Er ist ein Meister der Beschreibung, zu
beseelen weiss er nicht.’
Ook in Vogt en Kochs' ‘Geschichte der Deutschen Literatur II’ lezen we.... ‘Seinem
einfach nüchternen Wesen ist alle romantische Uebertreibung in Auffassung und
Sprache fern. In seinen Erzählungen sind die einzelnen Elemente der Poesie die sein
klares Mahlerauge überall sieht, mit sorgfältiger Treue und Innigkeit wiedergegeben,
die das Ganze verbindende und belebende Seele fehlt. Dem wacke-
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ren doch etwas filisterhaften Manne fehlt alle nun doch einmal dem Dichter nötige
Leidenschaft.’
Met 't oordeel van een die het vaker 't Duitsche geestesleven heeft lastig gemaakt
zat men echter in de maag: met de meening van Nietzsche. Wat heeft men al niet
getobd en nagedacht hoe 't toch komen zou dat Nietzsche zich in Venetië 's avonds
‘Nachsommer’ - dat men zèlf zoo vervelend en langdradig vond - liet voorlezen en
hij dit boek tot de weinige waarlijk belangrijke werken der Duitsche letterkunde
rekende.
Langzamerhand echter begint men Stifter's waarde meer en meer te erkennen,
wordt - zij 't dan ook eerst schoorvoetend, bang als men is zich belachelijk te maken
door in dezen zoo modernen tijd een schijnbaar ouderwetsch boek naar voren te halen
- de ‘Nachsommer’ gelezen. ‘Witiko’ echter moet nog op z'n lezers wachten.1) Onder
de weinige bewonderaars, die deze werken thans vinden moet vooral Herman Bahr
genoemd worden, die in een geestdriftig gesteld geschrift ‘Adalbert Stifter Eine
Entdeckung’ (waaraan wij eenige bijzonderheden ontleenen), een pleidooi voor dezen
zoozeer miskende hield.
Het is natuurlijk niet toevallig dat men Stifter's waarde nu pas gaat beseffen, nu,
in den tijd waarin Duitschland na de catastrofe de banden met z'n oude cultuur weer
aanknoopt, wederom trachten zal, den geest van Weimar ‘inbrünstig’ te worden. Ook
Stifter zal op dezen weg een waardevollen gids blijken. Voor den oorlog vermocht
men dezen dichter niet in z'n diepste wezen te begrijpen. Zou men reeds toen deze
regels uit ‘Nachsommer’ hebben begrepen: ‘Wenn wir nur in uns selber in Ordnung
wären dann würden wir vielmehr Freude an den Dingen dieser Erde haben. Aber
wenn ein Uebermasz von Wünschen und Begehrungen in uns ist so hören wir nur
diese immer an und vermögen nicht die Unschuld der Dinge auszer uns zu fassen.’
Nietwaar, zulke gedachten vermag 't Duitsche geestesleven nu eerst te beseffen.
Adalbert Stifter werd den 23en October 1805 te Oberplan in Zuid Bohemen geboren
als zoon van eenvoudige ouders. Het schijnt,

1) Nadat dit opstel voltooid werd verscheen bij den Insel Verlag een herdruk van ‘Witiko’.
‘Nachsommer’ was reeds eerder herdrukt, men zie mijn kroniek 11 Febr. 1922 avondblad
Telegraaf.
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zooals z'n biografen mededeelen, dat de boeren daar méér dan ergens anders hun
zuiverheid behielden, sterk voelden de raadselen van 't menschelijk bestaan, sterk
ook zich afhankelijk wisten van onbekende machten. Oude gewoonten werden er
trouw bewaard, waren nog niet tot conventie geworden, men spotte er nog niet met
het oude geloof en weerde angstvallig wat nieuw was. Dezen angst voor het nieuwe
ongekende zullen we ook bij Stifter aantreffen. Want veel in zijn kunst is door z'n
afkomst te verklaren, bovenal dezen trek in z'n werk: liefde voor de Natuur. Liefde
voor boom en dier, voor al wat leeft, zooals slechts de primitieve boer ze in zijn
zuiverheid nog kent.
Z'n vader, over wien hij ons niet veel mededeelt, was reeds jong gestorven. Vaker
spreekt hij over zijn moeder, die een grooten invloed op hem heeft gehad en in vele
zijner novellen is te herkennen: ‘Meine herrliche Mutter ein ungründlicher See von
Liebe hat den Sonnenschein ihres Herzens über manchen Teil meiner Schriften
geworfen. Obwohl Sie nur eine Bürgers Frau in einem kleinen Markflecken war und
nicht eine ausnahmsweise Bildung erhalten hatte, war ihr Herz doch von einem
sittlichen Tiefe, von einer Groszmut und Leutseligkeit so wie ihrer Verstand von
einer Klarheit, wie mann es in den sogenannten besten Kreisen selten antrifft.’
Van haar ook leerde hij de oude sproken en sagen van zijn land, zij was het - met
z'n oude grootmoeder - die hem uit den Bijbel vertelde. Zijn werk kennende weten
we hoe dit alles op den knaap moet hebben ingewerkt, hoe hij, nadat hij geluisterd
had naar de verhalen uit het Oude Testament naar buiten liep, boordevol gedachten,
dwaalde door de Boheemsche bosschen, die hij zoo lief had en toen reeds intuitief
voelde den nauwen band tusschen Religie en Natuur.
Want Stifter was geheel z'n leven een waarlijk vroom mensch en terecht zegt
Herman Bahr dan ook: ‘Stifter ist nur aus dem Religiösen zu verstehen.’
Tegen den zin van den dorpskapelaan, die hem onbegaafd achtte, bracht zijn tweede
vader - waarover hij steeds vol eerbied spreekt - hem naar het Stift Kremsmünster,
een kloosterschool, waar hij na een kort examen opgenomen werd. In zijn dorp ziet
men nu tegen hem op, is nog een gevoel van achting en ontzag voor degenen die
‘studeeren’, een opzien tegen dezen als tegen een hooger soort menschen. Want de
‘hoogen’, dat zijn zij die gestudeerd hebben, van wie de legende zegt, dat ze kamers
vol boeken zouden hebben

Groot Nederland. Jaargang 20

557
doorgelezen, dezen kan geen ongeluk meer overkomen, hen kan het slechts wèl gaan.
Wat zouden zij immers te vreezen hebben? Stifter kreeg dus dadelijk, levend onder
dit volk met zijn naief en zuiver geloof het gevoel, dat nu de wereld voor hem open
stond. Het kan anders niet gezegd worden, dat Adalbert een opvallende figuur onder
z'n medescholieren was, eerder had hij - als ook later een der hoofdpersonen uit
‘Nachsommer’ - een drang zooveel mogelijk vakken grondig te bestudeeren, zonder
echter begeerte of lust in zich te hebben dit alles dadelijk productief te maken. Dezen
zelfden drang was het - een zeer sympathieke overigens daar ze hem voor
eenzijdigheid behoedde - dien hem later in Weenen noodlottig zou worden. In den
herfst van 1826 vaart hij dan van Linz op een vlot naar Weenen een tocht als ook
Eichendorf - met wiens zuster Stifter een langdurige correspondentie onderhield in zijn ‘Leben eines Taugennichts’ beschrijft. In Stifters werk vinden we echter geen
herinnering aan dezen tocht. Hij laat zich inschrijven als student in de rechten, doch
loopt ook colleges in astronomie en physica. Deze laatste bij Baumgartner, die later
een der hoofdpersonen uit zijn roman ‘Nachsommer’ worden zou. Na een paar jaren
studie wordt hij - als destijds zoovele letterkundigen - gouverneur, verkeert hij als
zoodanig bij vele adellijke Weensche families, geeft les aan de zonen van Vorst
Metternich. Het is merkwaardig hoe allen den eenvoudigen student gaarne mochten,
zich bij hem, wanneer hij hen onderrichtte, op hun gemak voelden. Veel positieve
gegevens over dezen tijd bezitten we niet, wel geeft zijn ‘Nachsommer’ ons veel
over deze periode te raden. Bekend is ook niet of Stifter zich in dezen tijd reeds met
schrijven of schilderen bezig hield. Aan een paar gedichten aan de een of andere
Duitsche schoone zal hij zich echter wel bezondigd hebben. Wel leest hij in dien tijd,
dagenlang op zijn sofa liggend, Jean Paul, van wien hij zijn leven lang een groot
bewonderaar blijven zal en wiens invloed in zijn werk vaak te bespeuren is. Ook
Cooper, wiens romans toen juist in het Duitsch vertaald waren en zich in een groote
belangstelling verheugden, bewonderde hij zeer. In de beschrijving der natuurtafreelen
van zijn vertelling ‘Hochwald’ is deze invloed o.a. nog na te gaan.
Ongeveer in dezen tijd, 1825, vond zijn liefdesverhouding met Fanny Treibl plaats,
een koopmansdochter uit Friedberg, een plaatsje op eenigen afstand van zijn
geboortedorp Oberplan. Deze verhouding zal een blijvenden stempel op zijn verdere
leven drukken.
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Een belemmering werd nu eensklaps - hoewel natuurlijk slechts tijdelijk - zijn
veelomvattende kennis, die hem in geen enkel vak had doen afstudeeren en hem geen
vaste betrekking, die hem in staat stelde te huwen, verzekerde. Nimmer nog was bij
hem de gedachte aan een maatschappelijke positie opgekomen. Want schreef hij ook
niet eenmaal: ‘Gott hat uns auch nicht bei unseren Handlungen den Nutzen als Zweck
vorgezeichnet?’
Hij gelooft het niet, wanneer men hem telkenmale verzekert, dat hij een nuttig lid
der maatschappij moet worden. Steeds meent hij: ‘der Mensch sei nicht zuerst der
menschlichen Gesellschaft wegen da, sondern seiner selbst willen; und wenn jeder
seiner selbst willen auf die beste Art da sei, so sei er es auch für die menschliche
Gesellschaft.’
Men ziet hier dus, zoo heel erg ouderwetsch was ‘der gute Schulmeister’ toch nog
niet. Het spreekt van zelf dat Stifter - hartstochtelijk verliefd op Fanny Treibl - in
conflict moest komen met de maatschappij, heviger nu voelde hij de onrechtvaardige
keuze: óf van een huwelijk af te zien óf zijn leven, en dit niet alleen in materieelen
zin, in vaste van te voren bepaalde banen te leiden.
Daarbij komt twijfel in hem op, of Fanny eigenlijk wel ooit zijn vrouw zal willen
worden. In zijn brieven uit dien tijd lezen we: ‘Ich weisz es ja, es ist nur ein liebliches
Phantom, es ist nur ein Kartenhaus an dem ich mich so sehr ergötze, doch mir ist
dieses Phantom, dieses Kartenhaus so lieb, und mich wird der Wind sehr betrüben,
der es über kurz oder lang umblasen wird.’ Een phantoom zou ze dan ook immer
voor hem blijven.
Heel ernstig schijnt Fanny het, volgens haar brieven dan ook niet gemeend te
hebben. Stifter houdt echter steeds vol, klemt zich aan zijn illusie vast. Een volgend
citaat uit een zijner brieven accentueert dit proces: ‘Feste Ausdauer musz endlich
zum Ziele führen. Was mich betrifft, so wollte ich jede Kraft, die nur immer in mir
liegt, aufregen zur Thätigkeit, ich will arbeiten, was ein Mensch arbeiten kann... aber
du müsztest aus Liebe und Vertrauen in mein Versprechen dich selbst zum Lohne
meiner Mühe aufsparen. Es müszte doch einmal eine Zeit kommen wo ich mit Ehren
vor deine Eltern treten könnte, und sie bitten, dasz sie mir dich als mein Liebstes auf
Erden geben möchten. Dann soll deine Mutter ein Beispiel erleben, dasz doch nicht
jede Studentenliebe vergänglich sei.’ In 1800 breekt echter de correspondentie af en
vernemen we een tijdlang niets. In
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den zomer van het volgende jaar bezoekt hij de familie Treibl en rekent hij Fanny's
broer nog onder zijn beste vrienden. 1833 brengt dan de definitieve breuk met Fanny,
die hem wel zeer moet hebben geschokt.
Aanleiding hiertoe was, dat een zijner hoogleeraren, Baumgartner, hem, om hem
voort te helpen een leeraarsbetrekking te Praag wilde bezorgen. Hiervoor moest
Stifter echter eerst een examen afleggen. Hij deed dit, doch verscheen niet op het
mondelinge gedeelte. Baumgartner, verontwaardigd hierover, Stifter's karakter niet
kennende, noch de motieven die aan dit wegblijven ten grondslag lagen, berichtte
dit aan de familie Treibl. Stifter ontving kort daarna van Fanny's broer bericht: dasz
es den Eltern lieber ist, wenn Du mit der Fanny nicht korrespondierst.’
Uit den tijd, die nu volgt, een tijd van verdriet, dat hij (natuurlijk) onoverkomelijk
waande, dateeren zijn eerste proeven op letterkundig gebied; zijn ook brokstukken
van een epische vertelling ‘Julius’ over.
In den winter van 1834, leert hij zijn toekomstige vrouw Amalia Mohaupt kennen,
die hem zinnelijk zeer aantrok. Terzelfder tijd gewerd hem het bericht, dat Fanny in
het huwelijk zou treden.
Verschillende biografen hebben breedvoerig over dezen samenloop van
omstandigheden en het daarop volgende huwelijk van Stifter met Amalia uitgewijd.
Sauer noemt het zelfs ‘die tiefste Tragik seines Lebens’. Zeker kunnen we hier een
belangrijken karaktertrek, die ook in zijn kunst tot uiting komt waarnemen. Een
vlucht, een wijken voor het Leven, dat door de weigering van Fanny op hem komt
aan stormen is misschien zijn huwelijk met Amalia. Telkens ook in zijn kunst
ontmoeten we dit proces, schijnt hij het Leven te ontwijken. Deze karaktertrek - een
zeer belangrijke daar ze hem een nog grootere plaats in de Literatuur onthield - was
het ook die hem belette ooit eenig dramatisch werk te scheppen. Zoo we bij een
waardebepaling van Stifter's kunst aan de bekende indeeling1) van Emil Lucka denken,
en moesten kiezen hem als een ‘Mittelmensch’ of een ‘Schicksalsmensch’ te
karakteriseeren, we zouden hem stellig als een merkwaardig en duidelijk voorbeeld
van den ‘Mittelmensch’ beschouwen. Want het dient gezegd - en steeds in het oog
te worden gehouden - het tragische dat Dostojewsky,

1) Zie Emil Lucka, Grenzen der Seele. Das Tragische.
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van Gogh en enkele anderen tot de allergrootste kunstenaarsnaturen stempelde, is
hem ten eenenmale vreemd. Waaruit natuurlijk ook weer niet volgt (want zóó o.a.
kwam men tot de verwarring die tot desappreciatie van Stifter's kunst leidde) dat
deze dichter ‘ein etwas philiströser Schulmeister’ zijn zou. Ook Gotfried Keller,
Fontane, Conrad Ferdinand Meyer, Carl Spitteler, Thomas Mann en andere groote
Duitschers zou men als ‘Mittelmensch’ kunnen beschouwen.
Was het huwelijk met Amalia dan niet wat Stifter gewenscht had, zal het dan ook
in den aanvang, al was Amalia, (zooals een leerling van Stifter vermeldt) een zeer
mooie vrouw, geen gelukkig huwelijk geweest zijn, uit het laatst van z'n leven zijn
brieven over, getuigend hoe beider genegenheid in de laatste jaren tot een waarlijk
groote liefde was volgroeid. ‘Die Trennung, schrijft hij later aan een van zijn vrienden,
wanneer hij voor zijn leverziekte op een badplaats vertoeft - hat viel Herrliches
gebracht. Nach der stillen und schweigsamen Art meiner Gattin wuszte ich nie wie
sehr sie mich liebe. Jetzt brach die ganze Gewalt der Liebe hervor und sie erfuhr es
selber erst. Bei mir was er auch so. Wir hängen mit einer Zärtlichkeit an einander,
die nie, seit wir uns kennen, so grosz war. Achtundzwanzig Jahre muszten vergehen
bis wir dies erfuhren, teuer Freund! Mein häusliches Glück ist das gröszte Gut für
mich auf Erden. Dann kommt die Freundschaft und Gott hat mir auch hier seinen
Segen nicht versagt!’
Nog eenmaal in zijn leven, wanneer hij het huwelijk van een vriend bijwoont, zal
hij Fanny, die daar mede aanwezig is, ontmoeten. In alle hevigheid komt zijn oude
verdriet terug, en zeker zullen het voor hem in dien tijd zware dagen geweest zijn.
In een brief uit dien tijd, dien hij, na haar ontmoet te hebben, aan haar richtte, lezen
we: ‘Je weiter zur Vermählung hin ich es mit Amalia kommen liesz desto unruhiger
und unglücklicher ward ich. Dein Bild stand so rein und mild im Hintergrund
vergangener Zeiten, so schön war die Erinnerung, und so schmerzlich dasz ich, als
ich Amalia das Wort künftiger Ehe gab, nach Hause ging und auf dem Kissen meines
Bettes unendlich weinte um dich.’
En even verder in denzelfden brief: ‘Kein Mann auf Erden liebt dich mehr als ich,
weil dich keiner mehr kennt als ich, und keiner kann dich glüchlicher machen. Sagst
du ja (und du wirst es, weil du so gut bist), so werde ich mit deinen Eltern reden und
ihnen darthun dasz eine Verbindung zwischen uns ganz gar nicht ungereimt sei, und
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um ihre Einwilligung bitten. Sagst du aber, du liebest mich nicht mehr, so will ich
es leiden, wie auch das Herz wehe tue und wille nur allein dich zur Braut meiner
Ideën machen und dich fortlieben bis an meinen Tod.’
Het volgend jaar echter trouwt Fanny met een ander, doch sterft na enkele jaren.
In Stifter's werk leeft ze voort, (o.a. in Hochwald en ‘die Mappe des Urgroszvaters’).
Ze werd: ‘die Braut seiner Ideën’ lang nog na haar dood, lang nadat hij reeds met
Amalia getrouwd was.
***
In dezen tijd, de eerste jaren van zijn huwelijk, schijnt hij zich voor het eerst op
literair werk te hebben toegelegd. Ook zijn eerste landschappen dateeren uit deze
periode. Want evenals Goethe, Gottfried Keller, Samuel Butler en zoovele anderen
was Adalbert Stifter schilder.
Hij schildert vooral landschappen, waarvoor hij de motieven vindt in zijn geliefd
Bohemen en in de Alpen, waarheen menige reis hem voerde. Vooral
maan-landschappen hebben zijn voorliefde, hij is dan ook een groot vereerder van
onzen Aart van der Neer.
De geograaf Friedrich Simony, die Stifter ten huize van vorst Metternich ontmoet
en zijn schilderijen ziet, ontdekt een schilder van ras in hem:
‘Im Vordergrunde stand die rein künstlerische Erlassung der Landschaftsobjecte
bis in ihr innerstes Detail; neben dieser machte sich aber auch wieder die Neigung
und das Bestreben merkbar, das Gesehene, so oft sich nur Gelegenheit bot,
wissenschaftlich zu erörtern. Mit einem in gleichem Grade sonst nur bei vollendeten
Malern entwickelten Blicke vermochte Stifter jede halbwegs beachtenswerte
Einzelheit der Landschaft also gleich herauszufinden und sich eigen zu machen.
Noch sehe ich ihn vor mir wie er vor der bekannten schönen Felsengruppe hinter der
Echernmühle plötzlich halt machte und dieselbe nun mit Worten abzuzeichnen und
zu malen begann und so lange mit der Sprech-arbeit fortfuhr, bis eine allerliebste
Skizze in seiner Gedächtnismappe fertig sasz.’ Later, wanneer hij bij een feestmaaltijd
Stifter heeft hooren spreken schrijft hij: ‘Stifter's Vortrag war ein fortgesetztes
zeichnen und malen von Personen und Dingen in Worten.’ Hiermede is de kern van
Stifter's
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kunst blootgelegd, de innige samenhang van zijn beide talenten getoond. Als schrijver
bleef hij schilder, al zijn letterkundig werk is schilderen, het materiaal slechts een
ander. Bahr, die te Linz en Oberplan vele zijner schilderijen zag, en ze zeer
bewonderde stelt dadelijk de vraag: ‘Denkt man nicht unwillkürlich an Goethe, dessen
vorherrschendes Organ auch immer das Auge blieb?’
Stifter heeft nooit getwijfeld wat hij eigenlijk in wezen méér was: schilder of
dichter. Reeds in den aanvang staat het bij hem vast: hij is schilder. Zijn leven lang,
ook toen het grootste gedeelte van zijn letterkundig werk reeds verschenen was, hield
hij aan deze overtuiging vast. Zijn heele leven ook is hij blijven schilderen, nog in
Augustus 1867, een halfjaar voor zijn dood, was hij aan een groot doek bezig, getuige
zijn ‘Tagebuch über Malerarbeiten’, dat hij met pijnlijke nauwkeurigheid bijhield
en waarin hij data en tijd opteekende, dat hij geschilderd had. Het was een wel
merkwaardige speling van het Leven, dat hij zich uit finantieelen nood, eigenlijk
tegen zijn bedoeling in, op literair werk toe ging leggen, daar hij anders als schilder
in de schilderkunst zoo weinig appreciatie ondervond, dat hij zeker zou zijn
verhongerd. We kunnen er van overtuigd zijn, dat deze verandering voor hem, die
toch schreef: ‘Als Schriftsteller bin ich nur Dilettant, und wer weisz, ob ich es auf
diesem Felde weiter bringen wurde, aber als Maler werde ich etwas erreichen,’ een
zeer groote opoffering moet zijn geweest. Weinig zal hij toen gedacht hebben hoe
deze verandering in wezen slechts een zaak van techniek was, hij slechts een ander
materiaal koos en nu met het woord zocht te bereiken, wat eerst slechts zijn penseel
vermocht. Hij blijft zich echter schilder noemen, geen literator.
Nog vier jaren na het verschijnen van zijn eerste vertelling ‘Der Kondor’ meldt
hij zich voor opname in het ‘Witwen und Waisenpensionsfond bildender Künstler
in Wien’ met deze bewoordingen: ‘Führt der Gefertigte an, dasz er in Wien ansässig
ist und seit einer Reihe von Jahren die Landschaftmalerei ausübt und von dem Ertrage
derselben lebt, da er in keinerlei öffentlichen Privatamt steht.’
Als noot voegt hij er aan toe: ‘In letzterer Zeit hat der Gefertigte zwar einige kleine
Versuche in der Schriftstellerei gemacht, aber er glaubt, dasz dies umsoweniger
hinderlich sei als ein anderes Mitglied des löblichen Vereines Herr Anton Ritter von
Pergen auch als namhafter Schriftsteller bekannt ist.’ En reeds lang toen hij de
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beroemde schrijver der ‘Studiën’ was, wilde hij nog liever schilder genoemd worden.
Het jaar 1840 is dan een belangrijke datum in Stifter's leven, zijn novelle ‘der
Kondor’ verschijnt, weldra gevolgd door ‘Feldblumen’ ‘Heidedorff’, ‘Hochwald’,
‘Mappe des Urgroszvaters’. Op verzoek van een uitgever neemt hij ook de redactie
van een werk: ‘Wien und die Wiener’ op zich, waarvoor hij tevens eenige teekeningen
vervaardigt. Zijn literaire loopbaan was begonnen en in 1844 verschijnen dan ook
op verzoek van zijn uitgever Heckenhaft de eerste twee deelen ‘Studiën’. Onder de
novellen, die deze bevatten (waaronder behalve ‘der Kondor’ ook ‘Heidedorf,’ ‘Zwei
Schwestern,’ ‘Beschriebene Tännling’, ‘Brigitta’ en ‘Hagestolz’) was ook een zijner
voornaamste scheppingen: ‘Mappe des Urgroszvaters’, waarvan hij zelf reeds zeide:
‘ich glaube, dasz diese Episode das erste von mir ist, was man etwa Klassisches
nennen könnte.’
Invloed van Goethe, van den ‘Wilhelm Meister’ vooral, is hier reeds, als in al zijn
latere werk, aan te wijzen, tevens bemerken we den invloed van Herder, die echter
later, wanneer Stifter zijn serie paedagogische artikelen publiceert, nog duidelijker
aan het licht treedt.
Bij nadere beschouwing valt ook dadelijk het philosophische in zijn werk op, dat
vooral ook zijn oorzaak vindt in zijn ouderlijk huis, waar zijn moeder hem zoo vaak
verhalen deed, waarover hij dan, uren lang door bosschen en velden zwervend, placht
na te denken. Want wel zal deze natuur, Bohemen met zijn bosschen en gebergten,
hem aan het mijmeren gebracht hebben over goed en kwaad, over God en den Mensch
en voorgoed haar stempel op hem hebben gedrukt. We hebben slechts even zijn werk
na te slaan om terstond voorbeelden van zijn philosophischen aanleg te vinden, een
aanleg, die bewust en zeer bijzonder in zijn kunst tot uiting komt:’.... So entstand
die Kunst. Sie war überall und ist überall die Darstelling des Göttlichen, insofern es
sinnlich wahrnehmbar wird, auch das Schöne das anderes darstellt als das Göttliche,
mag allerlei sein, nur Kunst ist es nicht....’
Men heeft Stifter's kunst, ik wees er reeds herhaalde malen op, ‘ein geruhig
philiströser Optimismus’ verweten. Dat hiervan geen sprake kan zijn blijkt uit zijn
houding tot de Romantiek.
Bertram wees er in zijn geschrift: ‘Studiën zur Adalbert Stifter's
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Novellentechnik’ op, hoe vooral de gedachte aan den Dood ook thans nog in de
geheele Oostenrijksche literatuur waar te nemen is, een groote verwantschap,
Grillparzer, Lenau Raimund met Stifter later Hamerling met Schnitzler, Rilke en von
Hofmannsthal verbindt. Kenmerkend voor allen is een vrees voor de ‘natürliche
Grausamkeit’, die in de meeste dezer schrijvers te bespeuren is. Ze missen den moed
‘sich dem furchtbaren Eisstrome des Daseins an zu vertrauen.’ De Dood beheerscht
vaak hun werk. Zooals Novalis reeds schreef dat de Dood ‘das romantisierende
Prinzip unsres Lebens’ is, zegt thans ook Rilke het in zijn bekenden regel: ‘Der Tod
ist gross, wir sind die Seinen’, schrijft ook von Hofmannsthal:
‘In jeder wahrhaft grossen Stunde
die schauern deine Erdenform gemacht
Hab ich dich angerührt in Seelengrunde
Mit heiliger geheimnisvoller Macht.’

En ook bij Schnitzler, als vroeger bij Grillparzer en Lenau zouden dergelijke uitingen
te vinden zijn. Vaak is ook bij Stifter - en dit is nog belangrijker dan de
saamhoorigheid met meerdere Oostenrijksche dichters, zelfs dan zijn verwantschap
met de Romantiek - ‘die Magie des Todes’ de uiting van een machtiger Mensch-zijn
dan van de meeste Duitsche literatoren van zijn tijd.
Hij had, als de allergrootsten, steeds den Dood in gedachten, omdat hij in zijn
Leven niet ten volle mocht bereiken wat voor hem zijn Kunst was. Toch heeft, na
Goethe, misschien bijna niemand een zoo eenvoudig geloof aan het edele en goede
in het Leven in zijn kunst tot uiting gebracht als Stifter. Vaak treft ons nog de invloed
der Romantiek, zooals die vooral in ‘Feldblumen’ tot uiting komt en wel het zuiverst
in zijn novelle: ‘Ein Gang durch die Katacomben’. Het moet ook wel een zeer
aantrekkelijk onderwerp voor Stifter geweest zijn, deze tocht door het Rijk des Doods
waar hij zich over kon geven aan zijn overpeinzingen over de ijdelheid van alle
leven.1)
Al deze Stifterstemmingen hebben echter een dieperliggende oorzaak. Hij heeft
een drang de consequenties van zijn overpeinzin-

1) Ook hier moeten we - in dit verband - weer denken aan Novalis uitspraak ‘Das Leben ist der
Anfang des Todes.’
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gen voor zichzelf tot een optimistische levensbeschouwing om te vormen.1)
Hij aanvaardt dit alles niet en wil verder tot elken prijs. Zóó kan hij de wereld niet
aanvaarden, zóó heeft hij geen vrede met zijn Ik. Hier ligt ook het groote conflict
van de Romantiek, dat tevens haar probleem was. Men vluchtte naar sage of legende,
keerde terug tot de Middeleeuwen, ging tot Mystiek of Katholicisme, naar gelang
van aanleg.
Stifter echter stelt hier een - we zouden bijna zeggen intellectueel opgezet optimisme tegenover, wil tevens gevolg geven aan Nietzsche's eisch: ‘das Notwendige
an den Dingen als das Schöne zu sehen.’ Een treffende karakteristiek van zijn kunst
gaf Stifter zelf in een zijner brieven aan zijn uitgever Heckenhaft. Zoo schrijft hij:
‘Mein Werk ist weit entfernt von einem Goetheschen, von der Grosartigkeit des
Inhaltes und der schöne klare Fassung, aber mit Goethescher Liebe zur Kunst ist es
geschrieben, mit inniger Hingebung an stille reine Schönheit ist es empfangen, und
gedacht worden. Das sind Dinge welche der heutige Dichtkunst fast abhanden
kommen und nur mehr in alten Meistern zu finden sind. Heute wird wilde Lust
gezeichnet, die die Welt bewegt oder Leidenschaften und Erregungen. Das halten
sie für Kraft, was nur klägliche Schwäche ist. Das Sittengesetz allein ist in seiner
Anwendung Kraft, darum weil es in Shakespeares Stücke über den Leidenschaften
tront, sind sie so gross, nicht weil Leidenschaften darin sind.’
Men kan in dit verband eenige merkwaardige analogieën met anderen als Ruskin,
Gotfried Keller en Maeterlinck aanwijzen.2)
Ruskin schreef ongeveer terzelfder tijd in zijn ‘Modern Painters’ dat men God
niet in het vuur, noch in het rollen van den donder, in bliksem of stormen, doch in
het zachte murmelen der beek, het suizen van den wind moest zoeken. Dergelijke
uitingen zijn bij Stifter, die men wel eens een ‘Fanatiker der Ruhe’ genoemd heeft,
op talrijke plaatsen te vinden. We citeeren slechts deze uitspraak: ‘Wir wollen das
sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch das menschliche Geschlecht geleitet
wird.’ Men denke ook aan de passage uit Keller's ‘Grüne Heinrich’ door Bertram in
zijn werkje vermeld: ‘Nur die Ruhe in der Bewegung hält die Welt

1) Uitvoeriger citaten uit zijn werk, dan we hier kunnen afdrukken, zouden dit verduidelijken.
2) Zie ook het genoemde geschrift van Ernst Bertram.
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und macht den Mann, die Welt ist innerlich ruhig und still, und so muss es auch der
Mann, der sie verstehen und als ein wirkender Teil von ihr sie wiederspiegeln will.
Ruhe zieht das Leben an, Unruhe verscheucht es; Gott hält sich mäuschenstill, darum
bewegt sich die Welt um ihn. Für den künstlerischen Mensche nun wäre dies so
anzuwenden, dass er sich eher leidend und zusehend verhalten und die Dinge an sich
vorüberziehen lassen, als ihnen nachjagen soll; denn wer in einem festlichen Zuge
mitzieht, kann denselben nicht so beschreiben wie der, welcher am Wege steht. Dieser
ist darum nicht überflüszig oder müssig, und der Seher ist erst das ganze Leben des
Gesehenen.’ Nog opvallender is in dit opzicht zijn verwantschap met dien modernen
Dichter der Stilte: Maurice Maeterlinck. Verwijzen we slechts naar het bekende
hoofdstuk: ‘Le tragique quotidien’ uit zijn ‘Trésor des Humbles.’
Reeds dadelijk nadat de eerste deelen ‘Studiën’ verschenen waren, loopt Stifter rond
met plannen voor een grooten historischen roman, met Maximiliaan Robespierre als
hoofdpersoon (‘Im Verbrechen und in seinem Sturz trotz aller übermenschlichen
Kraft, liegt eine erschütternde moralische Grösze, und der Weltgeist schaut uns mit
den ernstesten Augen an.’) Later, in Linz, heeft hij het voornemen den astronoom
Kepler1) (die in deze plaats gevangen gezeten had) als hoofdpersoon in een roman te
doen voorkomen, plannen alweer die op het epische in Stifter den nadruk leggen.
Dat de aanleg tot het dramatische hem ontbrak constateerden we reeds.
Zijn leven gaat ondertusschen zijn gewonen gang, nog steeds is hij gouverneur bij
verschillende adellijke families te Weenen, een tijd ook voorlezer bij vorstin
Schwarzenberg. Hij ontmoet Lenau en Grillparzer en houdt lange gesprekken met
hen over kunst en literatuur. Hij is echter arm en moet telkens zijn uitgever om
voorschot verzoeken. In 1847 verschijnen dan het derde en vierde deel der ‘Studiën’.
Omstreeks dien tijd ook heeft hij het plan een reeks voordrachten te houden, die
echter, daar hij geen medewerking ondervindt, niet doorgaan. Hij schrijft dan in de
‘Augsburger Alge-

1) Zooals men weet heeft later Max Brod in zijn bekenden roman ‘Tycho Brahes Weg zu Gott’
inderdaad Kepler als hoofdpersoon voor zijn werk gekozen.

Groot Nederland. Jaargang 20

567
meine Zeitung’ kritiek op verzoek van de redactie, beijvert zich in een der eerste
bijdragen openlijk den lof van Grillparzer te verkondigen, toentertijd eveneens
miskend en als Stifter later eveneens teruggezet in zijn maatschappelijke positie.
Grillparzer die eenmaal schreef:1)
‘Man gab mir die Gewissheit
Mein Streben sei verkannt
Und ich ein armer Fremdling
In meinem Vaterland.’

Het zal jarenlang Stifter's streven blijven zijn tijdgenooten op deze groote figuur
opmerkzaam te maken. De eerste bespreking die hij geeft is er dan ook een van ‘Der
arme Spielman’. Hij wijst op de waarde van deze novelle: ‘mittelst dessen sei alles
übertrifft, was die neue Zeit in diesem Fache hervorgebracht hat. Hier ist menschliche
Grösze in dem schwächsten zerbrechlichsten Gefäsze, und wenn andere ihre Helden
recht grosz machen aber überhaupt ihr sogenanntes Groszes schildern wollen, so
können sie nicht genug Geburgszüge von Kröpfen und Höchern anbringen und nicht
schnell genug den Menschenverstand über Borde werfen, damit es nicht alltäglich
und klein sei. Die grösze ist einfach und sanft, wie es ja auch des Weltgebäude ist,
und jede Erbärmlichkeit poltert wie Pistol in Shakespeare, und die Urkraft lärmt auch
und schlägt um sich, wie es die Knaben in ihren Spielen tun, wo sie Männer
darstellen.’ Het lijdt geen twijfel of Stifter doelt hier op Hebbel, die sedert 1845 in
Weenen vertoefde. Ook over dezen had de redactie hem een oordeel gevraagd. Hij
weigert echter (weil ich ihm zu Wehe tun müszte) - geeft echter later toch een
samenvattend oordeel. Het is een zeer belangrijk moment in Stifter's leven wanneer
hij ten slotte eenige lang gedragen meeningen over den grooten dramaticus
neerschrijft. Het is een openbaar maken van zijn innerlijk program, dat sterker dan
ooit het contrast tusschen den ‘Mittelmensch’ Stifter en den ‘Tragische Mensch’
Hebbel, accentueert. Stifter zelf heeft het waarschijnlijk eveneens zoo gevoeld en
misschien is hier wel de psychologische verklaring te vinden waarom dit krasse
oordeel (evenals trouwens later dat van Hebbel over Stifter) zoo opvallend eenzijdig
was.
Hoe beter in dezen tijd de volgende deelen ‘Studiën’ vorderden

1) Zie Herman Bahr: ‘Wien’.

Groot Nederland. Jaargang 20

568
des te meer bekroop hem de lust tot grooter werk, vooral daar hem verweten was,
dat hij zijn talent slechts aan korte novellen besteedde. Bijna tegelijkertijd begint hij
nu met voorstudies voor ‘Nachsommer’ en ‘Witiko’, de beide groote werken waarin
zijn dichterschap eerst tot algeheele ontplooiing komen zou, doch die hem nog jaren
lang in beslag nemen. Een tweede belangrijk oogenblik in Stifter's leven is het jaar
1848, het jaar der revolutie, dat hem eveneens plotseling zijn innerlijk openbaarde.
Het is een vreeselijk jaar voor hem, verstand en menschelijkheid schijnen hem: ‘jetzt
fast aus der Welt geflohen.’
Hij vlucht naar Linz, waar hij vol bange gedachten den zomer doorbrengt: ‘Könnt
ich Ihnen nur zum zehnten Teile schildern, was ich seit März 1848 gelitten habe. Als
ich sah, welchen Gang die Dinge nehmen, bemachtigte sich meiner die tiefste und
düsterste Niedergeschlagenheit um die Menschheit, ich folgte den Ereignissen mit
einer Aufmerksamkeit und Ergriffenheit die ich selber nie an mir vermutet hatte. Als
die Unvernunft, der hohle Enthusiasmus dann die Schlechtigkeit, die Leerheit und
endlich sogar das Verbrechen sich breitmachten und die Welt in Besitz nahmen: da
brach mir fast buchstäblich das Herz.... Die Verhältnisse sehen und doch die
Verwirrung und Schlechtigkeit geschehen lassen müssen, ist ein Schmerz der sich
kaum beschreiben läszt. Ich habe in diesem Jahre Gefühle kennen gelernt von denen
ich früher keine Ahnung hatte. Alles Schöne, Grosze, Menschliche war dahin, das
Gemüt war zerrütet, die Poesie gewichen. Erst langsam kehren die schönen Gestalten
wieder zurück, der Fels, der Baum, der Himmel beginnen wieder zu sprechen und
edle Menschen gibt es ja auch, die man lieben kann und die man mit desto heiszerer
Liebe liebt, je treuer sie geblieben waren, als so viele zu den Schlechten abfielen.’
Overal vond hij ‘Gewalt, die nur noch mehr verwirrt, die Gemüter von jeder Seite
misztrauischer macht Verzagtheit, Ohnmacht, Zügellosigkeit, Despotie und Reaktion
hervorruft und in vielen Fällen nicht einmal die gewünschte Frucht sondern oft die
Miszfrucht erzeugt.’ Hij stond hulpeloos tegenover dit alles en - zweeg. Men heeft
hem dit zwijgen als zwakte aangerekend. Eerder echter mag op de uitspraak van
Grillparzer gewezen worden, die toen hem eens een soortgelijk verwijt gemaakt
werd, antwoordde: ‘Mein Uebel ist nicht Schwäche sondern unendliche Erregbarkeit
der Nerven, was die Aerzte immer verwechseln.’
In dezen tijd van verwarring en schijnbare ontaarding wanhoopt
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Stifter aan de Kunst. Wat zal haar roeping zijn, waar toch haar eerste voorwaarde
‘Sittlichkeit’ thans zoo algeheel ontbreekt? Wat moet het lot zijn van de schoonheid
‘die sittliche Verkörperung Gottes’ in een wereld, die van Gode verlaten schijnt?
Kunst zou nog een roeping in deze wereld hebben? In dezen strijd, die voor Stifter
een zeer vruchtbare zijn zou en die hem eerst tot een waarachtig Dichter deed groeien
(immers meer dan ooit leerde hij thans ‘entsagen’) wendt hij zich van de Kunst tot
het Volk. Hij komt tot de conclusie dat deze tijd geen waarachtige menschen
voortbrengt, deze thans ontbreken waar ze meer dan ooit noodig zijn: ‘Menschen
mit innerem eigenem Gesetze.’ Zonder hen is vrijheid, gerechtigheid zelfs
menschelijkheid niet mogelijk. Den mensch hiertoe op te voeden schijnt hem nu
eenige en noodzakelijke plicht.
‘Bildung, nur Bildung.’
Uit liefde voor de Kunst die hem boven alles ging, wordt deze kunstenaar om toch
in ieder geval het geestelijke te redden, paedagoog. Men gevoelt de belangrijkheid
van dit proces in Stifter's leven en in de ontwikkeling van zijn werk. Hij is niet maar
- zooals de meesten hem in Duitschland zien - een ‘Schulmeister’, die in zijn vrijen
tijd aan ‘fraaye letteren’ doet (op de wijze als eenmaal de predikanten ten onzent),
hij is bovenal een dichter, die om de kunst te dienen tevens paedagoog werd.
In een brief aan Heckenhaft dateerend van 1849 spreekt hij het openlijk uit: ‘Es
gibt nur eine Macht die es kann: ‘Bildung’. Darum erzeugte sich in mir eine ordentlich
krankhafte Sehnsucht, die da sagt: ‘Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn durch
die, wenn der Staat ihre Erziehung und Menschwerdung in erleuchtete Hände nimmt,
kann allein die Vernunft, das ist Freiheit gegründet werden, sonst ewig nie....’
In dien tijd komen reeds plannen in hem op zich daadwerkelijk met het schoolwezen
bezig te houden. Hij zoekt vrienden en beschermers in Weenen op, confereert met
den Minister van onderwijs en andere autoriteiten. Het spreekt vanzelf dat hij hier
tegengewerkt zou worden, de bureaucratie hem veel hinderpalen in den weg legt,
eer hij zijn doel zal bereiken. Hij publiceert ondertusschen een reeks van 34 artikelen
over de vraag: ‘Wat is vrijheid’, die zeer sterk onder invloed van Herder staan.
Eindelijk na lang ongeduldig wachten, wordt hij benoemd tot inspecteur der
Volksscholen met den titel van ‘Schulrat’.
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Het jaar 1848 had van den dichter der ‘Studiën’ een ‘Schulrat’ gemaakt.
‘Bildung, nur Bildung.’
Ook Goethe, we weten het uit de ‘Wanderjahre’ kende dergelijke verlangens.
Goethe echter meende zeker niet als de argelooze Stifter zijn paedagogische plannen
verwezenlijkt te zullen zien. Stifter heeft deze dwaling, getuigend van een groote en
waarachtige goedheid later dan ook zwaar moeten boeten.
Vervuld van een groot optimisme vat hij in den beginne zijn taak op. Teleurstelling
en tegenwerking zou slechts zijn deel worden. Men had ‘daden’ van hem verwacht,
ingrijpende maatregelen, en meende dat Stifter nu, waar zijn theorieën zoo juist
schenen en tevens ook onuitvoerbaar leken, tenminste eenige practische veranderingen
zou brengen.
Stifter was echter van een andere meening: ‘die Natur erzieht und bildet den
Menschen nicht durch Maszregeln, und wenn der Staat Menschen erziehen will, so
kann er es auch nicht durch Maszregeln, die schon etwas sind, dann musz er sie aber
auch etwas gelten lassen.’ Men ziet hier dat het misverstand aan beide kanten school
en te laat heeft Stifter dit alles betreurd toen hij schreef: ‘Gleich das Problem haben
wollen, ist Torheit.’
In 1856 wordt hij eensklaps, zonder dat hij ooit de redenen vernomen heeft,
teruggezet en hem een deel der inspectie over de volksscholen ontnomen. Hij is
beleedigd, in zijn beste en edelste bedoelingen gekwetst en beschouwt voortaan zijn
ambt nog hoofdzakelijk als broodwinning.
Deze tijd is voor het kunstenaarschap van Stifter beslissend geweest. Hij werd een
grooter en volkomener mensch dan voorheen. Zijn verdriet zou zijn Kunst ten goede
komen.
Hij heeft leeren ‘entsagen’. Toen hem elken uitweg afgesneden was het Goede te
doen, hem niets overbleef dan zijn Kunst, is hij tot den grooten kunstenaar van
‘Witiko’ en ‘Nachsommer’ volgroeid.
Al dadelijk toen hij vol edel enthousiasme zijn ambt aanvaardde was het hem een
belemmering slechts weinig tijd voor zijn literair werk over te hebben. Hij ziet echter
een uitweg - daar immers toch het beste wat hij te geven heeft met voeten getreden
wordt - ‘nämlich die Ambtsgeschäfte ganz leidlich ab zu tun, was um so leichter
wird als es ohnehin nichts hilft, wenn ich auch, wie ich bisher tat, mein Herzblut in
die Schulmeisterei steckte.’ Hij werkt
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thans weer moeizaam aan ‘Nachsommer’, dat langzamerhand zijn voltooiing nadert.
1857 vervult nog een van zijn wenschen: hij bezoekt Italië doch moet om finantieele
redenen spoedig zijn reis beëindigen. Hij hoopt later Rome nog eens te kunnen
bezoeken: ‘Goethe ist erst durch Italiën ein groszer Dichter geworden, wäre ich vor
20-25 Jahren zum ersten Mal und dan öfter nach Italiën gekommen, so wäre auch
aus mir etwas geworden. Das Herz möchte einem brechen bei Betrachtung gewisser
Unmöglichkeiten.’
Na zijn terugkeer werkt hij weer aan ‘Nachsommer’1) waarvan hij dan in September
het derde en laatste deel voltooit. Hetzelfde jaar nog verschijnt het werk, dat over
het algemeen slecht ontvangen wordt.
Vooral Hebbel keert zich in krasse bewoordingen tegen het werk: ‘Erst dem Manne
der ewigen Studiën, dem behäbigen Adalbert Stifter, war es vorbehalten den Menschen
ganz aus dem Auge zu verlieren, und in diesem vollzog sich denn durch die
Selbstaufhebung der ganzen Richtung, die in seinem: “Nachsommer” entschieden
den letzten denkbaren Schritt getan hat. Denn dies Produkt ist schon bei Ersch und
Gruber oder bei Junkers Handbuch gemeinnützigen Kenntnisse angelangt, und selbst
derjenige, der dem Verfasser noch durch das Gebiet der Botanik mit Ruhe und Geduld
gefolgt ist, musz einsehen, dasz die ästhetische Tat aufhört wo die Recepte
anfangen....’
Hebbel geeft hier wel een van de meest krasse uitspraken ooit over Stifter's kunst
geveld. Stifter zelf echter trok zich van deze kritiek niets aan en bleef bij zijn meening
dat juist dit werk, meer dan zijn andere, een groote toekomst wachtte. De Tijd, de
grootste criticus, heeft hem in het gelijk gesteld.
‘Ein Mann des Maszes und des Bescheidens ist auch Adalbert Stifter’ schreef
R.M. Meyer in zijn literatuurgescheidenis, aldus eerder het algemeene oordeel over
Stifter gevend dan een waardevolle karakteristiek van zijn eigenlijke wezen. Want
deze was een Mensch, hartstochtelijk in vreugden en lijden, geen persoonlijkheid,
die zich kenmerkte door de rust van een gepensioneerde of den kalmen levenswandel
van een rentenier. O, men heeft hem, als wij onzen Pot-

1) Een later opstel zal uitvoerig over ‘Nachsommer’ en ‘Witiko’ handelen. Tevens zal er dan
gelegenheid zijn Stifter's werk nog van andere kanten te benaderen.
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gieter, in zijn diepste wezen niet begrepen. Men begreep niet, hoe hij zichzelf een
strenge zedelijke tucht voorschreef, zijn onstuimige Kunstenaarsnatuur niet zonder
meer den vrijen teugel liet, doch haar als een groot volkomen Mensch in vaste goede
banen leidde.
Evenals vaak bij onzen Potgieter vermocht men ook bij Stifter dit alles niet van
een zelfgenoegzame prozaische rust te onderscheiden. Stifter herinnert hier - trouwens
in meerdere opzichten - aan dien Potgieter wiens wezen Verwey eens samenvatte in
de woorden: ‘Droom en Tucht’1). Want, en hier kan niet te vaak den nadruk op worden
gelegd, Stifter was niet een meer of minder ontwikkeld burgerman, ‘ein etwas
philiströser Mann’, die wel aardig schrijven kon en met een degelijke beminlijkheid
de dingen, die hij om zich heen zag, opteekende. Hij was een hartstochtelijke als elk
waarachtig Dichter, een vulkanische natuur, die groot zou worden door een innig
samengaan van ‘Droom en Tucht’. Doch deze Tucht - die hem voerde tot een groot
en eenvoudig mensch-zijn, zoo eenvoudig, dat men (o hachelijk verschijnsel) den
Kunstenaar in hem niet meer wist te herkennen, - vermocht men noch bij Potgieter
noch bij Stifter te onderscheiden.
Een merkwaardig bewijs hiervoor is dat zoowel ‘Nachsommer’ en ‘Witiko’ als
‘Gedroomd Paardrijden’ en ‘Florence’, werken waarin toch het waarachtig
kunstenaarschap van deze beide groote dichters tot volle ontplooiing zou komen, het
minst worden gelezen.2)
Bevreemdend is het ook, dat men in Stifters werk een vooropgezette ethische
tendenz meende te vinden, terwijl het toch zijn stellige mee-

1) Merkwaardig en cultureel belangrijk lijkt mij in dit verband de uitspraak van Robert Müller,
een der jongere meest moderne Oostenrijksche essaisten: ‘Die höchste Form des Menschen
ist der Bürger, freilich nicht jener in liberalen, sondern in heroischen und antiken Sinne.
Aschenbach (uit Thomas Mann: Der Tod in Venedig) ist wie alle groszen Geister, auch wie
Kierkegaard, dessen poëtische Justiz des Heims und aller Heimnaturen Gerechtigkeit übt,
ein Spieszbürger. Das Idyll paszt zum Heros, die Aufregung zum Schwächling. Die
Eigenschaften des groszen Dichters sind nicht die des Zigeuners sondern die des Beamten.
Europäische Wege, S. Fischer.
2) Een verrassing was het mij na het neerschrijven van deze regels te bemerken, dat het
exemplaar van ‘Nachsommer’ in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam afkomstig was
van - Potgieter. Het is te betreuren dat deze in geen enkele van zijn Kritieken zijn meening
over Stifter - die hem toch zeer na staan moest - heeft uitgesproken.
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ning was ‘dasz das Schöne gar keinen anderen Zweck habe als schön zu sein.’ Zeker
was Stifter moralist. Hij was echter ook - en bovenal - Kunstenaar en zijn geheele
leven door dienden deze twee elkaar wederzijds en trad geen van beiden op den
voorgrond. Het doel van zijn kunst was immers ook: ‘Arbeit an das Himmlische
dieser Erde’, daar voor hem: ‘Religion und Kunst, auf der höchste Stufe in eins
zusammenfallend das einzige Gut der Menschen ist.’
Hier, omdat zóó zijn ideaal was - is ook de oorzaak te vinden, dat hij als die andere
groote, Flaubert, zoo moeizaam werkte, telkens weer veranderde en corrigeerde, en
slechts met groote moeite en veel leed zijn werken schreef. Hoe dikwijls schreef hij
het aan zijn uitgever dat hij: ‘das gedachte Schöne niemals in der Ausführung
erreichen kann. Ich weisz das Höhere, und es gestaltet sich nicht!’
Na ‘Nachsommer’ werkt hij weer aan ‘Witiko’ dat hem echter nog een tiental
jaren voortdurend in beslag zal nemen. Het was echter een smartelijke tijd voor hem
- hij verloor zijn Moeder. - Langzamerhand begint in den herfst van '59 het eerste
deel echter vasten vorm aan te nemen. Een poos, wanneer hij te Weenen vertoeft bij
zijn jeugdvriend Vorst Jozef Colleredo en Grillparzer ontmoet voelt hij zich weer
gelukkig. ‘Mit solchen Männern fühle ich mich wieder und werde selber mehr’
schrijft hij een van zijn vrienden. Gedachten aan pensioen komen bij hem op, hij wil
enkel aan ‘Witiko’ werken, kunstenaar zijn, wanneer men hem toch als ‘Schulrat’
in zijn beste bedoelingen tegenwerkt. Vooral van den kant der geestelijkheid
ondervindt hij nu veel last. En al was Stifter een waarlijk vroom mensch (we herhalen
hier Bahr's uitspraak: ‘Stifter ist nur aus dem Religiösen zu verstehen’) zoo spreekt
het vanzelf, dat onverdraagzaamheid hem vreemd was. Hij wilde dan ook niet onder
de Katholieke schrijvers gerangschikt worden. Louise von Eichendorff, wier broer
hem in zijn ‘Geschichte der poëtischen Literatur Deutschlands’ onder de Katholieke
schrijvers had gerangschikt schreef hij dan ook: ‘Ich möge Unrecht haben, aber in
der Kunst erscheint mir der Katholische Standpunkt doch nur einer, ich glaube die
Kunst soll das Leben der gesamten Menschheit fassen. Vielleicht heiszt er das
katholisch. Dann habe ich von “katholisch” nicht den rechten Begriff.’ Zijn ziekte,
die hem van tijd tot tijd noodzaakte verschillende badplaatsen te bezoeken doet hem
steeds meer naar pensioneering verlangen. Eindelijk in '67 krijgt hij, mede door
bemiddeling van vorst Colleredo en enkele andere vrienden een pensioen, ruimschoots
voldoende om
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van te leven en schenkt de keizer hem den titel van: ‘Hofrat’. Een groote rust komt
over hem, voor het eerst voelt hij zich zonder zorgen, is hij weer vol nieuwe plannen.
‘Nun ist Ruhe in meinem Herzen, und die Gesundheit ist die sichere Folge.’
‘Mein Nachsommer hat begonnen.’
Lang zou helaas zijn rust niet duren. Heviger werd zijn ziekte, een leverziekte, en
eenzamer en hoogmoediger zou Stifter worden door leed en pijn. ‘Witiko’ (volgens
Bahr het eenige werk dat naast Manzoni's ‘Promessi Sposi’ genoemd mag worden,
het volgens hem zelfs nog overtreft) was intusschen gereed gekomen en in '68 had
Stifter het laatste deel naar den uitgever gezonden. Het was echter oorspronkelijk
slechts als het eerste deel van een cyclus bedoeld, die de geheele geschiedenis van
het geslacht Rosenberg zou brengen. De volgende deelen waarvoor hij veel
bronnenstudie verricht had, zijn echter nooit gereed gekomen.
Er is nog iets dat aan Potgieter doet denken: Stifter's behoefte aan traditie, die in
zijn leven en werk zoo dikwijls op den voorgrond treedt. Dit ook doet hem zoo'n
liefde gevoelen voor antieke voorwerpen, doet hem zitting nemen in een vereeniging
tot behoud van oude monumenten. Uren lang kon hij bezig zijn met het schoonmaken
van een antiek voorwerp, kon hij ontwerpen teekenen voor de reconstructie van een
of ander meubel.
Vooral in ‘Nachsommer’, dat Hooglied van huiselijk leven en traditie, komt dit
aan het licht. Met een wonderlijke suggestie, die vaak aan Jacobsen denken doet vooral aan ‘Marie Grubbe’ - beschrijft hij de atmosfeer van het oude huis met zijn
vele nissen en hoeken. Elke plek, elken schaduwval, elke nuance teekent hij op. Wat
George Brandes eens van Théophile Gauthier schreef: ‘Hij is de eerste, die nu eens
waarlijk aangetoond heeft dat er aan Lessings Laokoon nog wel iets haperde, want
hij beschreef wat Lessing onbeschrijfelijk dacht’ - kan in dit opzicht ook van Stifter
gezegd worden.
Vóór Jacobsen reeds was het Stifter, die in ‘Nachsommer’ vele idealen van den
grooten Deen tot werkelijkheid deed worden.
Het loopt echter op zijn einde. Een enkele meesterlijke novelle ‘der fromme Spruch’
- die n.b. door een tijdschriftredacteur, die haar den dichter der ‘Studiën’ onwaardig
achtte, niet geplaatst werd - werd nog beëindigd.
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Dan verergerde zijn toestand, werden zijn pijnen die hem noodzaakten het bed te
houden ondragelijk. Tot hij op een nacht in een vlaag van wanhoop naar zijn
scheermes greep en zich het leven benam. Geven we hier nogmaals het woord aan
Herman Bahr (die zooveel voor Stifter's kunst deed) - een relaas waaruit nogmaals
duidelijk blijkt hoe weinig men Stifter toen kende, hoe weinig Oostenrijk wist wat
het aan dezen Dichter verloor: ‘In der Nacht vom 27 auf 28 Januar 1868 grift der
kranke Hofrat Stifter, sinnlos vor Schmerz nach dem Rasiermesser auf dem
Nachtkästchen und schnitt sich den Hals durch. In Eile geholt kam sein alter Freund,
der Domherr Josef Schropp, aus der nahen Pfarrkirche gerade noch zu recht, um ihm
das Sakrament zu spenden. Bevor es tagte, hatte der edle Mann ausgelitten. Am 30
Januar ist er mit allen einem Hofrat, dem verdienten Schulmann, dem Vaterländischen
Dichter schuldige Ehren begraben worden. Die Meisten in dem Leichenzug hatten
ihm nur noch als kränkelnden, verärgerten, schon etwas wunderlichen alten Herrn
gekannt, den man morgens in Holzschuhen an der Donau sein Hündchen führen und
am Nachmittag bei schönen Wetter sich über den Treinberg bemühen sah.
Manche wuszten auch, dasz er sich als Kaktuszüchter einen Namen gemacht hatte.
Die paar Linzer Schöngiester aber waren ihm in den letzten Jahren eher ausgewichen:
er hörte sich gar zu gern reden, sprach unerträglich breit und fand kein Ende. Auch
war er eines sträflichen Hochmutz gegen die Stadt verdächtig: er habe sich hier ‘wie
in einem Kerker’ gefühlt mit Kepler verglichen, der auch einst in Linz ‘gequält’
worden war, und oft beklagt, für die Linzer blosz ein ‘Seifensieder’ zu sein. Nur die
älteren Leute in dem Zug mochten sich erinnern, dasz er in ihrer Jugend einst ein
berühmter Dichter gewesen vor vielen Jahren, noch vor Achtundvierzig; sehr schnell
was er damals berühmt geworden, aber er hatte die hohen Erwartungen dann nicht
erfühllt, es hiesz allgemein, dasz seine späteren Sachen zu langweilig sind, und er
war auch, wie's schon geht, aus der Mode gekommen.
Ob hinter dem Sarg damals aber auch nur einer mitging, der die Bedeutung des
Dichters, seine menschliche Würde, die bildende Kraft seines hohen Werkes auch
nur ahnte, das ist unbekannt. Wahrscheinlich ist es nicht. Nur ein tauber alter Herr
in der Spiegelgasze in Wien und der aufrechte Zecher in Nöchlabruch, dieser
‘Kirschbaum in ewiger Blüh,’ die zwei, Grillparzer und Stelzhamer, wusz-
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ten schon, wer an jenem Tag beigesetzt worden war. Wir aber wissen es heute noch
nicht, fünfzig jahre nach seinem Tode noch nicht.’
Mogen ook wij in Holland zijn grootheid leeren kennen. Want deze groote
eenvoudige Mensch, wiens Kunst zoo eerlijk en zuiver was, wiens leven zoo innigstil
en degelijk naar zijn voleinding toog, heeft vooral ons Hollanders veel te zeggen.
April 1921.
NICO ROST.
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Mediaevalia II
Maerlant's Leven van St. Franciscus
‘Bi waerheden’ sprac die here,
‘Dits die gone, bi wies lere,
Bi wies doene, bi wies gewerke,
Onder zet sal sijn die Kerke.’
St. Franc. 1457-1460.

Verbeeld ik het mij maar, of wordt werkelijk tegenwoordig in bijzondere mate telkens
en telkens onze aandacht voor den grooten heilige van Assisi gevraagd? Zelfs in De
Vrijheid vond ik voor een eenige weken een paar artikeltjes over ‘Il Poverello’ (door
Jan van Lumey); in een Zondagsblad van Het Vaderland lees ik onmiddellijk daarop
een moppigheidje over een Francesco van Assisi, namelijk den kellner van dien naam
in het caffè Metastasio aldaar; smeriger herinnering. Dat dit moppigheidje moppig
was, is absoluut van geen beteekenis; van beteekenis is het, dat allerlei menschen
komen op St. Franciscus; menschen die zich verbeelden te begrijpen waarom ze over
hem spreken, en menschen die begrijpen... dat ze dat niet begrijpen.
Het is trouwens zeer plauzibel, dat de gedachten naar den grooten Francesco gaan.
Na een periode waarin het materialisme hoogtij vierde; waarin het zelfs een levensleer
was, met een deftig epitheton ‘historisch’ versierd; een periode waarin, in tegenstelling
met alle religieuze levensbeschouwingen, de stof als het primaire werd gedecreteerd,
en de geest als rezultante van stoffelijke gesteldheden; na zulk een periode en hare
decepties is het een zuivere reactiewerking, dat de vragende en zoekende oogen der
wereld komen te rusten op dat ‘arem manneken, ne bore groet ende versmaet,’ dat
een wonderbaar genie was, een onvergelijkelijk machtige uitstorting van den heiligen
Geest op aarde. Een reactie, ja, zoo kan met het rationalistisch noemen; - men kan
óok in de decepties die de wereld troffen, een ledig-en-ontvankelijk-maken zien; een
voren-snijden
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in de menschheid, waarin het zaad der geestelijke bewustwording zal worden
uitgestrooid.1)
***
Te veel speculatie reeds als inleiding tot een simpel litterairhistorisch artikel? De
lezer vergeve het iemand, die al in zijn kinderjaren op onverklaarbare wijze steeds
getroffen werd door den naam ‘Assisi’; een woord dat voor hem een wonderklank
van bekoring had; een bekoring en een roep-klank, die soms jaren zwegen, maar om
dan, als een beek die ondergronds verder is gestroomd, te machtiger en meesleepender
weer te voorschijn te komen. En nauw was, na den grooten oorlog, de mogelijkheid
om te reizen herboren, of de naam Assisi was niet meer een roepstem; zijn lokking
had zich omgezet in een kalm-zeker reisplan....
Maar daar wou ik het óók niet over hebben. Ik wou alleen maar zeggen dat, naar
ik veelszins meen waar te nemen, de geest van den goddelijken Francesco de
menschheid steeds weer meer gaat bekoren. En daarvan zijn schitterender symptomen
dan De Vrijheid, Het Vaderland, en ondergeteekende. Ik denk aan de boeken van
Paul Sabatier en van Johannes Joergensen.
De eerste druk van Sabatier's ‘Vie de Saint François d'Assise,’ waaraan de ook
reeds zeer belangrijke Franciscaner studies van Karl Müller, Henry Thode (beide
van 1885) en de biografie van Léon Lemonnier (1889) zijn voorafgegaan, is van
1894. Dit boek, van een Protestant, wekte hevige beroering en strijd. Men verheerlijkte
het of verguisde het; - ‘men’, dat zijn mannen als Lempp, Van Ortroy, Lemmens,
Mandonnet, Minocchi, Goetz, Tilemann, Boehmer, de paters Felder en
d'Alencon-Schnurer, en anderen. Maar meer dan het werk van al dezen trok de
aandacht de arbeid van een Deenschen bekeerling, Johannes Joergensen. Zijn werk
werd in ik geloof: alle talen van Europa vertaald, en tallooze malen herdrukt. Ik moet
bekennen, dat ik dit succes niet geheel begrijp. Het moet ongetwijfeld worden
toegeschreven aan de groote propaganda welke de Kerk ervoor maakte, meer dan
aan zijn inhoud.
Wat was het geval?
Het werk dat Paul Sabatier, tegenwoordig hoogleeraar te Straatsburg, nu achttien
jaar geleden over Sint Franciscus had uitgegeven,

1) ‘God zoekt leege vaten’ zegt Thomas a Kempis.
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had dadelijk zeer de aandacht getrokken door zijn waardevolle wetenschappelijke
beschouwingen en door de belangwekkende vondsten welke de schrijver er in
mededeelt. Zóo had het al de voorafgaande studies, aan den Minnaar der Armoede
gewijd, op den achtergrond doen raken. Echter, dit succès was niet geheel naar den
zin van al de vrienden van Sint Franciscus. Sabatier ontkent het wonder niet; maar
verklaart het als een zuiver individueele zielewerking, en ontkent de transcendentale
beteekenis. Dat is éen van de belangrijkste punten. En dan stelt hij Franciscus voor
als geestelijk zéér na verwant aan de Waldenzen; hij zou alleen in den schoot der
Kerk zijn gebleven door zijn ‘naïveteit’; - de qualificatie is van Sabatier zelf. Speciaal
in het hoofdstuk ‘L'Eglise vers 1209’ wordt de heilige voorgesteld als een integreerend
deel van die machtige beweging die in de XIIIde eeuw den strijd aanbond tegen het
bederf in den geestelijken stand. Sabatier betoogt, dat Franciscus - en het komt mij
voor, dat hij dit hoogstwaarschijnlijk juist zag - in de eerste jaren van zijn optreden
steeds door de seculaire geestelijkheid is tegengewerkt; die hem pas eer begon te
bewijzen, toen ze zeker was van zijn volkomen gehoorzaamheid; en - en dat is weer
de gebruikelijke anti-Roomsche beschuldiging - toen ze in den geweldigen aanhang
dien hij bij het volk vond, een wezenlijk gevaar voelde. De officieele ‘vita’ die de
H. Bonaventura op last van het generaal-capittel van Narbonne (1260) opstelde, stelt
dit anders voor; het doet er trouwens niet heel veel toe; men kan ook van een zuiver
Katholiek standpunt deze feiten als mogelijk aanvaarden; en wat het eerste punt
betreft, de gehoorzaamheidsquastie is van essentieele beteekenis, en de geestelijkheid
heeft dus zeer juist gehandeld, als ze de ‘oboedientia’ - die trouwens één der door
Franciscus zelf allerhoogst geachte deugden is - als het criterium der rechtgeloovigheid
stelde. Die gehoorzaamheid dan, die eigenlijk niet anders wil zeggen dan het
onwankelbaar geloof aan den goddelijken oorsprong en de heilige beteekenis der
Kerk, was het groote - en decisieve! - onderscheid tusschen Franciscus en de vele
zuiveringsgezinde vijanden der Kerk. Overigens moet men bij dit alles ook de zeer
sterke rivaliteit tusschen seculaire en reguliere geestelijkheid niet uitschakelen.
De groote bijval nu, welken het werk van den Protestant Sabatier vond, wekte een
Katholiek schrijver, den Deen Johannes Joergensen, op, het te bestrijden. Deze
bekeerling was een groot beminnaar van Franciscus, die hem, naar hij in een vroeger
werk had gezegd, tot het
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katholicisme had gebracht. Hij dan schreef zijn ‘Leven van Sint Franciscus’ om het
boek van Sabatier aan te vullen en te bestrijden. En dat is dan dat boek, dat zulk een
ontzaglijk succès had, zoo, dat het, nadat Sabatier's boek reeds al het vroeger
geschrevene op den achtergrond had gedrongen, ging gelden als het definitieve woord
over den heilige.
Zoo heeft echter Joergenseninderdaad meer eer gekregen dan hem toekomt. Men
kan levendig begrijpen, dat zijn vrome ijver hem dreef tot verzet tegen Sabatier's
soms ietwat rationalistisch-historische uitleggingen; maar men verwondert zich
tevens, dat hij zich niet eenvoudig bepaalde tot een gedétailleerde critiek, en dat hij
zich - men mag wel zeggen: verstoutte, een ‘nieuw’ boek te schrijven, dat grootendeels
den opzet Sabatier volgt en dat, niet alleen wat den historischen zin, maar ook wat
diepte van inzicht, kracht van voorstelling, ja verhevenheid van begrip1) aangaat, zeer
ver beneden het werk van den voorganger blijft. Het is waar, Sabatier heeft in zijn
werk grove fouten gemaakt, hij heeft dit trouwens zelf erkend, en ze in zijn tweede
uitgave verbeterd; ik meen te weten, dat de derde druk nog weer veel verbeteringen
zal brengen. Met dit al geloof ik, dat Joergensen, van wetenschappelijk standpunt
gezien, zuiverder zou hebben gehandeld, indien hij met een aanvullende critiek op
Sabatier had volstaan. Het is waar, in clericaal-politisch opzicht heeft hij handelend,
zooals hij deed, een grooten dienst aan de Kerk bewezen, - wat de Kerk dan ook
drommels goed begrepen heeft -; een critiek op een vermaard boek had lang niet
diezelfde beteekenis kunnen hebben, als een

1) Ik heb over deze beide auteurs voor mij zeer belangwekkende gesprekken gevoerd met één
van de meest ontwikkelde Franciscaner monniken te Assisi, een persoonlijk vriend van
Joergensen (die ook te Assisi woont). Hij was fel tegen Sabatier, wiens werk hem zulk een
afkeer had ingeboezemd, dat hij het niet had kunnen uitlezen. Ik merkte hem, misschien met
eenige ironie, op, dat dit laatste toch jammer was; en toonde hem de prachtige beschouwingen
die Sabatier aan de verhouding van Franciscus en Clara wijdt. Toen was hij een oogenblik
verslagen. Dat Joergensen stylistisch, compositorisch en wat historisch inzicht aangaat, verre
de mindere was van Sabatier, had hij al erkend. Maar in zake 't geloof gaat het niet om zulke
dingen; het gaat om het allerdiepste levensgevoel, en dat is het beslissende. Ik zei hem uit
mij zelven, dat ik dat wel voelde, en vroeg hem toen: Waaraan zullen we nu après-tout het
zooveel grooter succès van Joergensen moeten toeschrijven? Zou het een manifestatie van
Gods wil zijn, dat ondanks alle inferioriteit naar het verstand, het werk van katholieken geest
het moest winnen? Toen keek de reverende padre mij even argwanend aan, en zei droogjes:
‘Men moet niet overal het bovennatuurlijke zoeken.’
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boek, dat de katholieke geestelijkheid nu algemeen als het ‘definitieve’ in de plaats
van het haar ongevallige kan aanwijzen. En.... dit oordeel moet den heer Joergensen
als voldoende, en als afdoende, voorkomen!
***
Ik was eenigszins uitvoerig over deze moderne hagiografie, omdat ik meen mij te
mogen voorstellen, dat de lezer die de moeite neemt dit artikeltje te lezen, allereerst
den grooten heilige heeft leeren zien door één van deze boeken. En nu nemen we
onzen ouden Jacob van Maerlant nog eens ter hand, die misschien nog eenige jaren
gelijk met zijn grooten geestverwant heeft geleefd, wiens levensbeschrijving door
den heiligen Bonaventura in 1263 voltooid - in proza -1) hij reeds ± 1271 in
Nederlandsche, over 't algemeen uiterst slechte, verzen heeft overgebracht.2) En het
is, ja, ondanks de slechte verzen, een vreemd genot, voor wie Franciscus vereeren
en liefhebben, een stem over hem te hooren uit deze lage landen, uit de eigen eeuw,
die geweldige XIIIde eeuw, aan welker ingang Franciscus stond, en die in-zake
verjonging en verzuivering van het leven - dat is in de Middeleeuwen voor alles: het
godsdienstig leven -, maar ook van de kunst, en van de maatschappij, in het teeken
staat van dit goddelijk genie, die zijn eigen bestaan vereenvoudigde, verdiepte en
verzuiverde, zoodat de goddelijke kern zelf in al zijn onuitsprekelijke heerlijkheid
zichtbaar werd. Is het - ik wil het heelemaal niet zeggen als een preek - maar is het
niet iets wonderlijks, dat dit enkel maar zuiver leven, dit leven luisterend naar Gods
stem, dat dit de menschheid zóó ontzaglijk heeft getroffen, als geen enkel meer
uiterlijk, wereldsch evenement? Is het geen wonder dat, bij al de schaarschheid van
communicatie-middelen, de verhalen over dit leven door heel de bekende wereld
circuleerden, deels zeer fantastische verhalen;.... en waarschijnlijk ook deels voor
de Kerk zeer onaangename verhalen.... Het Generaal Capittel te Narbonne dat
Bonaventura opdroeg de ‘Legenda’ te schrijven, had hiermee vooral de bedoeling,
orde te scheppen in den chaos der vertelsels over den heilige, maar zeer zeker was
daarbij

1) De Legenda S. Francisci door S. Bonaventura raadpleegde ik in de uitgave zijner ‘Opera
Omnia’ (XIVde deel blz. 293-363) door A.C. Peltier (Parisiis, Ludov. Vives, MDCCCLXVIII).
Maar er is een nieuwere (Quaracchi, 1898).
2) Geeft het niet een wonderlijk gevoel te bedenken, dat verschillende van Franciscus' genooten
- o.a. Leone en Illuminato - toen nog leefden?
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althans één van de motieven, dat de moeilijkheden die Franciscus met de Kerk had
gehad, de politiek die de pausen Innocentius III en Honorius en kardinaal Hugolinus
ten opzichte van hem hebben gevoerd1), zouden worden verdoezeld. Vandaar dan
ook het plechtig bevel van het Capittel Generaal, dat alle legenden van den
Gelukzaligen Franciscus die vóór deze waren geschreven, zouden worden vernietigd;
in al de kloosters der orde; ‘en wanneer de broeders ze zullen vinden buiten de orde,
zullen zij al het mogelijke hebben te doen om ze buiten omloop te brengen.’2)
Het zou mij te ver voeren, indien ik een vergelijking ging opzetten en doorvoeren
tusschen deze ‘nieuwe legenda’ die Maerlant op een enkele uitzondering na,
nauwkeurig heeft gevolgd, en de belangrijkste levensbeschrijvingen van Franciscus
van ouder datum, zooals de Vita Prima van Thomas van Celano3), de Legenda trium
Sociorum, de Vita Secunda van Thomas van Celano. Als men vergelijkt, ziet men
dat Bonaventura een reeks kleine trekken - Thode heeft een heele lijst ervan gegeven
- aan de historie van den heilige heeft toegevoegd, welke men in geen van deze drie
voorafgaande levensbeschrijvingen vindt. En ook, gelijk in de ‘Analecta Franciscana’4)
is opgemerkt, dat de generaal der orde verschillende dingen heeft verzacht met de
bedoeling vrede te stichten. Zoo heeft hij in 't bijzonder de voorstelling van het
oorspronkelijke Franciscaansche ideaal getemperd, - en, gelijk ook Joergensen erkent,
dit moet wel een hoofdmotief zijn geweest van het decreet van 1263, waarbij de
vroegere legenden werden verboden; dat verbod zou dan, van dit standpunt gezien,
speciaal de Tres Socii en de Vita Secunda hebben gegolden. Het is curieus; want
Celano was - en

1) Ik denk o.a. aan den eisch van monniksgelofte, Franciscus en zijn broeders gesteld, toen hij
Innocentius het recht tot prediken kwam vragen; een recht dat hem trouwens - men had
geleerd in zake de leekenprediking voorzichtig te zijn (Pierre Vaud had in 1179 hetzelfde
recht gekregen, mèt het recht in apostolische armoede te leven, en in 1184 was hij in den
ban gedaan) - slechts gedeeltelijk werd toegestaan. En aan al wat de confirmatie van den
ordensregel van 1223 voorafging.
2) ‘gezien het feit,’ vervolgt dit allermerkwaardigst decreet, dat de nieuwe Legenda, die de
generaal der orde juist geschreven heeft, is samengesteld volgens de getuigenissen die hij
zelf heeft verkregen uit den mond van hen die om zoo te zeggen altijd met den Gelukzaligen
Franciscus hebben geleefd, en die met zekerheid al de détails van zijn geschiedenis hebben
gekend.’
3) Den dichter van de hymne ‘Dies irae, dies illa’.
4) II, XXII.
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dat wist ieder ordebroeder in dien tijd - de eerste officieele historiograaf van de orde
geweest, en was zelfs, vijf jaar vóór Bonaventura zijn opdracht van 't Capittel kreeg,
door paus Alexander IV belast met de levensbeschrijving der pas heilig verklaarde
Clara (Chiara Scifi). Maar de order van 't capittel is goed begrepen en met strikte
oboedientia uitgevoerd; alleen het eerste deel van de ‘Legenda trium Sociorum’ en
de ‘Vita Prima’ zijn nog wel eens gespaard; die waren minder comprometteerend
ten opzichte van het ‘gematigde’ Franciscus-navolgen van dien tijd.
***
En nu heb ik, bijna zonder zijn naam te noemen, mede het voornaamste gezegd van
den inhoud van Jacob van Maerlant's gedicht. Want dat is, in rijm-laten we het zoo
liever noemen dan ‘verzen’ - een nauwkeurige, zij het ietwat breedsprakige, weergave
van S. Bonaventura's ‘maszgebend’ werk. Zooals er trouwens meer vertalingen reeds
in de Middeleeuwen verschenen, o.a. die van broeder Jan van Roest, die eenige jaren
geleden door P. Fr. Stephanus Schoutens opnieuw is uitgegeven.1) Maar die van
Maerlant is, voor zoover ik weet, de oudste.
Wat Maerlant totaal veranderd heeft, dat is de Prologus. Of liever: hij heeft den
Prologus van Bonaventura2) door een geheel anderen vervangen, alleen de indeeling
der vite welke Bonaventura in zijn Prologus geeft, overnemende.
Die inleiding van Maerlant is merkwaardig genoeg. Dat in 't bijzonder hij zich tot
het vertalen, en dus verspreiden, van de geschiedenis van den goddelijken poverello
moest aangetrokken gevoelen, is vaak betoogd met verwijzing speciaal naar zijn
Eerste Martijn; hoewel de rationalistisch-democratische gezindheid die daaruit

1) De bibliotheek van de Maatsch.ij der Ned. Lett. te Leiden bezit drie handschriften van een
prozavertaling van Bonaventura's Legenda; die bovendien gedrukt is in 1491 (de Kon. Bib.
te 's Gravenhage bezit een ex. van dezen druk) en in ‘Den Wijngaert van Sinte Franciscus
vol schoone historiën, legenden, duechdelijcke leeringhen allen menschen seer profijtelyck.
Thantwerpen binnen die Camerpoorte. Inthuys van Delft bi mi, Hendrick Eckert van
Homberch, 1518.
2) Is het niet onbegrijpelijk, dat hij den naam Bonaventura zoo raar verknoeit? In regel 87 heet
die ‘broeder Bom aventure’, verderop komen andere zonderlinge, blijkbaar door den
volksmond verknoeide vormen voor. Wellicht moeten we niet den geleerden koster, maar
‘Janne, diet screef’ (vs 10547), een afschrijver dus, deze fouten wijten.
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spreekt, nog wel wezenlijk iets anders is, dan de mystische liefde tot de Armoede,
als den verkoren staat; den toestand van zonder ‘middelen’ te zijn, die
ongescheidenheid van het Onmiddellijke, het Beginsel-des-Levens-zelf, beduidt; dat
wil zeggen: de prijsgeving van de minderwaardige genoegens, om zoo geheven te
worden tot het Opperste Heil. Maar Maerlant is meer dogmaticus dan mysticus; we
kunnen hem echter zooals hij is, aanvaarden en waardeeren, waar hij op zijn weg
recht en waarachtigheid zoekt. En dat doet hij; en de wereld om hem verbijstert en
ontzet hem. Hij acht haar einde nabij. ‘Deze werelt trect ten ende’, begint hij zijn
gedicht; de voorspelde teekenen van haar nabijen ondergang zijn er; de apostel immers
heeft het gezegd1):
Inden laetsten tiden sullen
Die lieden also verdullen,
Datsi zullen hem zelven minnen
Ende el niet souken danne winnen,
En de hem vander waerheit keren
Ende boerden ende favelen leren.

Nu, zegt hij, dat is precies de qualificatie die op onzen tijd past; de menschen willen
alleen maar lekker leven; en romannetjes lezen:
Cume es hi van mi bekint
Die nu leest2) ende waerheit mint;
Maer Tristram ende Lanceloot,
Perchevael ende Galehoot,
Ghevensde namen ende ongeboren,
Hier af willen de lieden horen;
Truffe van minnen ende van stride
Leestmen dor de werelt wide;
Die ewangelie es ons te zwaer,
Om dat soe recht seit ende waer.

Bekeert u - want het einde der dagen is nabij!
Er is in de 136 verzen groote voorrede nóg een gedeelte, dat heel curieus is: een
verontschuldiging voor de woorden, die de vertaler - rijmshalve! - uit allerlei dialecten
heeft moeten halen:

1) N. l. Paulus; zie 2 Timoth. IV: 3 en 4.
2) De door Tideman aangegeven en algemeen overgenomen emendatie ‘leeft’ schijnt mij
geenszins noodzakelijk, of zelfs gewenscht.
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Ende om datic Vlaminc ben
Met goeder herte biddic hen,
Die dit dietsche sullen lesen,
Dat si mijns genadich wesen;
Ende lesen sire in somich woort,
Dat in haer lant es ongehoort,
Men moet om de rime souken
Misselike tonghe in bouken1):
Duuts, dietsch, brabants, vlaemsch, zeeus,
Walsch, latijn, griex ende hebreeus.
Om vray thoudene rijm ende zin
Help mi Fransoys, dits tbeghin.2)

Is dat niet kinderlijk? Men vraagt zich af: Als men dan zoo raar doen en zoo ver
zoeken moet om de regels te laten rijmen, waarom dan maar niet de zaak in 't proza
overgezet? Ja, waarom? We hebben - voor zoover mij bekend - uit de 13de eeuw
heel geen Middelnederlandsch proza over; men schijnt dan nog maar liever, zuchtend
over de moeilijkheden van 't werk, ‘poëzie’ te schrijven; dat het rijmen moest, schijnt
een axioma te zijn geweest.
Nu, Maerlant had reden, zich te verontschuldigen. De middelnederlandsche auteurs
van epische en inzonderheid van hagiografische verhalen verwennen ons niet, maar
zóóveel ‘dats waer’ 's, ‘sijt seker dies’ en ‘zonder gilen’ 's als hier, vindt men toch
zelden. Het is blijkbaar de dwang dien de oorspronkelijke tekst op hem uitoefende,
welke Maerlant hier heeft gehinderd; in zijn oorspronkelijk werk moge nu en dan
iets van rijmdwang voelbaar worden, - men heeft slechts aan zijn virtuoze strofische
gedichten te denken, met hun in het algemeen toch los en gemakkelijk aandoenden
verzen-val, om zeker te weten, dat hij 't beter kon! Maar ook in andere vertalingen
- waar hij zich evenwel blijkbaar vrijer gevoelt van zijn origineel -, in den Alexander
bijvoorbeeld, schrijft hij beter dan hier. - Zijn verklaringen, dat hij in ‘misselike
tonghe’ (verschillende talen) moest te gast gaan om rijmmateriaal te vinden, is niet
overdreven:

1) Cursiveering van mij. W.
2) Ik zou liever interpungeeren:
.... ende hebreeus,
Om vray thoudene rijm ende zin.
Help mi Fransoys, dits tbeghin.
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Nu voort machic mi beromen des
Pater noster qui in celis es,

heet het b.v. in vs. 741-742; - het is niet zóó volslagen mal als het ons XXste-eeuwers
lijkt, - ook in de strofische gedichten komt zooiets wel voor: en zelfs wel waar 't niet
eens, als hier, een gebedsformule1) betreft; die uitteraard in de kerktaal is gesteld -2).
Laten we ons hierbij echter niet ophouden; en liever constateeren, dat een enkele
maal, onder den invloed van het onderwerp, Maerlant's gedicht eenige verheffing
toont, ik bedoel: in de verzen als zoodanig. Zoo eindigt het VIIde capittel, dat handelt
over:
Sine omoed, sine onderhorichede,
Ende wat eren hem God dede,

heel mooi met deze verzen:
Dit es soe3) dan zekerlike,
Die hare besitters maket rike:
Vor al de werelt buget soe neder,
Ende al de werelt eert haer weder.

En aan het slot van het zoo belangrijke XIIIde kapittel,4) over de stigmata, wordt
daarvan gezegd:
Want waerlike hets de zegel ons heren
Ende es waerdich alre eren;

wat als slotwoord niet zonder afsluitende statigheid klinkt. Maar de emotie wordt
het sterkst voelbaar bij de beschrijving van de laatste uren van den heilige:

1)

Nu roept die Kerke met groten wene:
‘Jhesus Kerst van Nazarene,
Men rovet dat erve dat di toega:
Pugna pro patria!’
(Oversee 23-26).

2) Doch ook bij aanhaling van bijbelwoorden:
Edel Maghet, Vrouwe fine
Ghi sijt probatica piscine
-------(Clausule 287-288.)
3) De ootmoed.
4) Dits van den heiligen vijf wonden,
Die in Fransoysen vlesche stonden.
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O wy, te waren, nu scouwet an
Hier enen dorkerstinen man,
Die den levenden Kerst, onsen here,
In sijn leven gelijcte zere,
Ende stervende den stervenden al bloot
Ente doden geleec hi doot,
Ende verdiende openbaerlike
Versiert te sine na zine gelike.

Maar mooie verzen zijn hooge uitzonderingen; - aesthetische schoonheid interesseerde
ook zoo min den vertaler als den oorspronkelijken schrijver der legenda; ‘in
descriptione autem eorum, quae per servum suum Deus dignanter effecit, curiosum
styli ornatum negligendum esse putavi, cum legentis devotio plus simplici sermone,
quam phalerato proficiat.’ Inderdaad is hier de schoonheid van den inhoud, zelfs in
de kreupele verzen vol stoplappen van Maerlant, veelal zoo ontroerend, dat we heel
den jammerlijken vorm vergeten. Dat is een schoonheid, waaraan de loop der tijden
niets heeft kunnen toevoegen; integendeel - de in modernen denktrant opgevoede
mensch moet door bezinning en zelf-zuivering veel schijn-wijsheid hebben leeren
verwerpen, vóór hij deze ‘naïveteit’ meevoelen kan; en zelfs een Joergensen schijnt
mij bij vele détail-verwerpingen menigmaal nog te sterk onder den rationalistischen
invloed van de XIXde eeuwsche critiek te hebben gestaan. Maar ik geloof, dat ik
den lezers van Groot-Nederland een beter dienst zal bewijzen, wanneer ik enkele
van de mooiste momenten - in al hun lamentabele rijmelarij! - aanhaal, dan wanneer
ik over de crtiek van Joergensen op zijn bronnen ging schrijven.
In de eerste plaats vind ik iets heel moois - en dat is karakteristiek - in een passus,
die oorspronkelijk van Maerlant is; ten minste in het Latijn niet voorkomt. Althans,
dat hij van Maerlant is, schijnt mij waarschijnlijker, dan dat we hier met een
interpolatie te doen zouden hebben; zooals Tideman onderstelt1) We lezen daar:
Echt2) seget Mattheus mede,
Dat een coopman in meneger stede

1) In zijn Franciscus-uitgave van 1847-'48 (In Werken uitgegeven door de Vereeniging ter
bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde, IVde jaargang, 3de, Vde jaargang, 2de
en 4de afl., blz. 358. Een nieuwe tekstcritische uitgave zou geen weelde zijn.
2) Later.
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Goede margarite zochte;
Ene vant hi, die hem goet dochte.
Van joyen vercochti doe tsine
Ende cochte de margarite fine.
Die margarite, die wi loven,
Dats die soetheit van hier boven;
Hets niemen so ongeraect,
Geeft hem God dat hire eens smaect,
Alle erdsche dinge dinct hem zijn
Bitter, zuur ende fel aysijn.
Dese waest dat Fransoys cochte
Ende gaver omme al dat hi brochte.1)

En als Franciscus de melaatschen kust - Jonckbloet vindt het onsmakelijk!!2) - en
aalmoezen geeft:
Ende met ontfermicheit van gronde
Custi hare hande ende hare monde.
Den aermen broodbidders gemene
Ne gaf hi niet dat zine allene,
Maer hi begherde in sijn gedochte,
Hoe hi hem zelven hem geven mochte.3)
---------

Mooi is ook het woord van Franciscus dat de bedelbete ‘der engelen brood’ noemt:
Hi seide: ‘Het worde vervult dat
In den helegen armen lieden,
Dat des profeten wort bedieden,4)
Die spreect, dat der ingele broot
Die mensce at te sire noot.’
Hi wilde zeggen openbare,
Datter inglen broot ware,
Datmen dor Gods minne bade
Ende bider helegher inglen rade
Gegeven ware dor sine goede,
Ende dat de helege armoede

1)
2)
3)
4)

377-390
Vooral zal zijn opmerking wel vs 817-821 gelden.
485-490.
“Wort” is meervoud.
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Van duren te duren zochte
Ende also tsamen brochte.1)

En dan dit woord over het slechts geleend zijn van alle bezit. Franciscus geeft een
arme zijn kleed en zegt:
‘Wi keren2) desen armen man
Desen mantel, want hi zijn es;
Wi ebbene geleent dor des
Tote dien, dat wi armer vonden
Dien wine gegeven conden3)

Van diep geloof is ook de verzekerdheid, waarmee Franciscus bereid is, bij den sultan
de vuurproef voor zijn geloof te ondergaan....
‘Wiltu mi beloven dat
Vor dijn volc ende over di,
Dat gemeenlike du ende si
Wilt comen an de Gods wet,4)
Of icker come al onbesmet
Uten viere, ic salre in gaen;
Ende wordic int vier verdaen,
Datment niemen tyen sal
Dan mine sonden al;5)

Het 10de hoofdstuk,
Van den nerenste die hi dede
Sonderlange in zine gebede,

is vol van aanwijzingen van Franciscus' extatische schouwingen, - die hij verbergt
voor de wereld6), zijn occulte vermogens, en de macht van zijn gebed. Inderdaad, nu
de eeuw van het rationalisme

1) 3800-3812. Cf. Bonav. XIV-blz. 317.
2) d.i. geven terug. Bonaventura schrijft: Oportet,.... ut reddamus mantellum pauperculo isti
nam ipsius est (bl. 320). Men lette op 't explicatieve in de vertaling.
3) 4270-4274.
4) d.i. het (Christelijk) geloof.
5) 5200-5208.
6) Heeft hij zich ook niet innig verheugd over een broeder zijner orde in Spanje, van wien een
roerend verhaal hetzelfde vertelt? (Celano Vita secunda, II - cxxxv.
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tot het verleden gaat behooren, zal de menschheid wellicht weer zoo iets gaan
gelooven; èn gevoelen, hoe vervreemding van aardsche banden groei in
boven-natuurlijke macht beteekent; hoe - voor wie niet naar den verkeerden kant
kijkt! - armoede vreugde zijn moet!
Ik wil hierbij niet langer stilstaan, wijs den belangstellenden lezer alleen nog even
op de uitstekende weergave van den strijd tusschen het schouwende en het
werkendeleven in Franciscus' geest, in het begin van het XIIde capittel (6307 vgg);
op de kostelijke wijzing, die ligt in de regels:
Ende want hi eerst selve plach te doene
Wat so hi riet in sermoene1);

op capt. XIII, in zijn geheel, dat het schroomvolle en mystische verhaal bevat van
de stigmatizeering, die volledige wedergeboorte in Christus, wiens lijden en wiens
liefde-vermogen hij beide van God had gevraagd; met het diep verlangen de groote
geheimenissen die hij had ontvangen, ook naar den uiterlijken vorm, geheim te
houden; terwijl ze openbaar moesten worden, als een getuigenis Gods.
En dan volgt zijn sterven.
So hem de ziecheit mee2) was inne,
So hem de cracht mee wies van sinne,3)

zegt Maerlant; en naakt als Christus aan 't kruis - alleen de gehoorzaamheid aan zijn
gardiaan doet hem een kleed aannemen, als laatste aalmoes - ligt hij dan op den
grond, zooals hij - voegen Bonaventura en, in navolging van hem, Maerlant, er aan
toe - ook bij 't begin van zijn bekeering naakt voor den bisschop had gestaan; - één
van die vergelijkingen-vol-zin, waarin de synthetische geest der Middeleeuwen een
overgroot behagen schepte.4)
***
Veel zou ik nog willen schrijven over dezen heerlijken heilige; den arme, van wien
Maerlant zoo aardig zegt:

1)
2)
3)
4)

6627-6628.
= meer.
7505-7506.
In dit opzicht is ook interessant regel 965-974, waar de drie kerken die hij heeft verbouwd,
met de latere ‘drie regels’ worden vergeleken.
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Ghieriger man was nie van goede
Dan hi om dit armoede;1)

ook wel iets over de mirakelen die hij na zijn dood deed - het belangrijkste hoofdstuk
inzake zijn heiligverklaring -; enz. Ik laat het echter hierbij; en spreek slechts den
wensch uit, dat we spoedig in 't bezit mogen komen van een betere critische editie
dan die van Tideman; een editie die ook de eigenaardige invoegsels systematisch
behandelt2); ook de kleine verrationalizeeringen welke de noordelijke 3de standspoëet
aanbracht3). En dan mogen we eindigen met de bede: ‘Deus.... tribue nobis, ex ejus
imitatione terrena despicere, et caelestuum donorum semper participatione gaudere.4)
Zoo zij het.
JAN WALCH

1) 3411-3412.
2) vs. 357-391, 1983-2008, 4853-4890 en 9167-9170 zijn invoegsels.
3) 663-666; waar eenigszins als een ‘psychologische’ opmerking wordt gegeven, wat bij
Bonaventura zuiver transcendentaal wordt gezien.
4) ‘Collecte’ in de Roomsch-Katholieke kerk op 4 October, den dag van St. Franciscus' dood.
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Fransche muziek in het Amsterdamsche concertgebouw
(27 september - 1 october 1922).
Het feest omvatte drie orkestconcerten en twee kamermuziekavonden. De inleiding
van het programma-feestboek concludeert ‘.... dit feest.... moge.... documenteeren
het werk van vele jaren en het streven van het Concertgebouw dat gericht is op een
universeele muzikale opvoeding.’ Hierbij dient aangeteekend te worden dat Het
Concertgebouw eerst sinds 1920 kamermuziekconcerten arrangeert, zoodat het ietwat
overdreven zou kunnen schijnen ook in deze branche te spreken van het werk van
vele jaren. De kamermuziek was ook juist het zwakke punt van dit vijfdaagsche
muziekfeest. Men speelde het quintet van Pierné, quartetten van Saint-Saens, Debussy
en Ravel, een violoncelsonate van Guy Ropartz, er waren liederen van Ravel en Lili
Boulanger; en dat was alles. De fransche kamermuziek heeft evenwel in de laatste
twintig jaren rijker gebloeid dan de orkestmuziek in de laatste vijftig, en men zou
uit de actueele Fransche kamermuziek eene keuze kunnen doen, die de grootheid der
Fransche componisten onomstootelijker bewees dan drie, of zes, of tien
orkestconcerten.
Het schijnt mij toe dat de onvoldaanheid waaraan ik hierboven uiting gaf een
gunstig teeken is. Ongetwijfeld: het quartet van Debussy is een meesterwerk, het
quartet van Ravel is een voortreffelijk stuk; het was belangwekkend en leerzaam om
te hooren hoe Maurice Ravel, schepper van tientallen uitnemend voor het instrument
geschreven pianostukken, zelf piano speelde (kurkdroog n.l., houterig en nuchter als
een proces-verbaal). Maar wij misten toch te veel belangrijke composities: is Ravels
Trio niet zijn meest-geslaagde stuk, is zijn nieuwe sonate voor viool en violoncello
niet nog interessant van de eerst noot tot de laatste? (wat zijn quartet niet meer is!)
Zou dit geen gelegenheid geweest zijn om Debussy's laatste sonaten (viool en piano;
cello en piano; fluit, alt en harp) eens te herhalen? of 't bijna volmaakt onbekende
En blanc et noir, of de épigraphes antiques, of de
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Douze études? (zes, desnoods...) Milhaud heeft vijf of zes strijkkwartetten voltooid;
zijn tweede vioolsonate is een chef d'oeuvre dat hier in Holland nog pas te.... Utrecht
werd uitgevoerd. Zijn Sonate voor twee violen is: onbekend; de kamermuziek van
Dukas is: onbekend; van Roussel, van Honegger: onbekend. Was dit geen gelegenheid
geweest om den legendairen Erik Satie eens te belichten? er wordt zoo veel over
hem geschreven dat men hoognoodig eens wat van hem uit moet voeren, wil men
geen miskend genie van hem maken - een toga die Satie opvallend slecht kleedt....
Neen, de kamermuziek was niet bepaald bij, op dit feest. De programma's der
orkestconcerten, ofschoon ieder voor zich te bont, bevatten meer; en meer goeds.
Het Fransche gisteren, mèt de richting der Schola, was vertegenwoordigd door
Saint-Saëns; d'Indy zelf; Pierné; Fauré; Rabaud; Widor; Duparc en Caplet - men ziet:
zéér voldoende. De tijdgenooten en bekeerlingen van Claude Debussy: Ravel, met
drie werken; Dukas, Roger-Ducasse, Roussel, Florent Schmitt. Debussy zelf met de
fantaisie voor piano en orkest (prix-derome-werk); het prélude à l'après-midi d'un
Faune, zijn eerste volstrekt oorspronkelijke compositie, en Iberia, van 1909. Van de
actueele jonge meesters: Darius Milhaud, met een paar fragmenten uit zijn
Protée-muziek (van 1912)....
Ik geloof: wij moeten het Fransche muziekfeest, in en van het concertgebouw,
niet zien als een afsluiting, als een balansopmaken, zooals het Mahlerfeest voor twee
jaren. Dit was een wapenschouwing. Nu verder! Die vooruit willen mogen zich niet
veroorloven tevreden te zijn; hoewel het feit dat wij in Amsterdam véél hebben
gedaan voor de Fransche muziek stemt tot tevredenheid. Holland ligt precies gunstig
voor de europeesche golfstroomen der cultuur: er is branding. Blijkbaar gunstiger
dan Zwitserland, dat, blootgesteld aan de meestdirecte invloeden uit de vier
windstreken (Frankrijk, Italië, Weenen en Duitschland) nog steeds voor Wierzee in
onze ontastbare golfstroom schijnt te blijven fungeeren.
Het komt mij thans niet in den zin om hier een kritische beschouwing van (een
deel van) de uitgevoerde werken op te zetten. Maar het feest kan ook aanleiding zijn
om een drietal figuren - de meestbelangrijke, meen ik - uit de actueele parijsche
muziek enkele alineas lang kritisch te waardeeren. Wat men vast kan stellen is hun
stimuleerenden invloed op het aspect der muziek van vandaag. Wat Kronos vast mag
stellen, als hij er zin in heeft, is: hun beteekenis
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voor de West-europeesche muziek na de Renaissance. Die figuren zijn: Debussy,
Ravel en Milhaud. Debussy: omdat men na zijn dood (1917) reeds zijn historische
beteekenis, den eenen kant op, vaststellen kan. Ravel: omdat zijn kunst op dit
Amsterdamsche feest zoo nadrukkelijk naar voren werd gebracht. Milhaud, dat is
eigenlijk een persoonlijke liefhebberij van mezelf; ik ken vrij veel van zijn werken
en ik sla zijn invloed op de nieuwste muziek (o, lang niet altijd een gunstige invloed!)
vrij hoog aan. Omdat hij, met Arthur Honegger, de eenige ‘jongste’ is die het vak
muziek in den grond verstaat. We kunnen, in 't geval-Milhaud, mediteeren over
Milhaud en niet over min of meer gelukkig met noten bedekte vellen muziek-papier.
Bij hem ontdekken wij: een nieuw punt van uitgang.
Eens zal blijken dat de grootste meester van de periode 1895-1915 is geweest Claude
Achille Debussy. De europeesche muziek tot-enmet Mahler deed niet veel anders
dan haar harmonische gewaad steeds ingewikkelder plooien; de sentimenten bleven
die van Beethoven en diens navolgers, dus: dramatisch, of adieu-absence-retour, of
Seid umschlungen Millionen. Wie Beethoven door-leefd had met de eigen ziel bezat
de sleutels die op de schatkamertjes van alle nà hem geschreven westeuropeesche
muziek pasten. Dit moest noodzakelijk doodloopen. Het cismoll-quartet voert, langs
de wegen die de muziek sinds honderd jaren bewandelde, tot een Lied von der Erde.
Het wohltemperierte Klavier degenereerde tot Reger; Beethovens Wuth über den
verlornen Groschen werd tot Till Eulenspiegel. Claude Debussy begon op een ander
plan. Men wil hem graag de grootste vertegenwoordiger van het impressionisme
noemen en dat is een betiteling waartegen men niet teveel bezwaren behoeft te hebben
als men het vantevoren maar eens is over de beteekenis. André Suarès heeft het zeer
helder geformuleerd: ‘On dit de lui qu'il est impressionniste en musique et on le vante
comme peintre de paysages. Que de tels jugements sont peu musiciens.... En musique,
le paysage est un sentiment. Debussy est trop musicien pour être réaliste.’
Debussy ging zonder omwegen terug naar het inspiratieve moment aller muzieken:
naar het sentiment. En toen hij, sinds het prélude à l'aprèsmidi d'un faune, zijn wezen
had ontdekt - toen was ook zijne uitdrukkingswijze zijn eigendom geworden. In een
brief uit de laatste periode van zijn leven heet het, na enkele fascineerende divagaties
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over den geestesarbeid van het componeer en: ‘excusez-moi! j'ai l'air de découvrir
la musique, mais, très humblement: c'est un peu mon cas.’
Het Amsterdamsche muziekfeest accentueerde de beteekenis van Maurice Ravel
zeer nadrukkelijk. Wellicht ietwat overmatig. Het glanspunt van het orkestspel werd
Ravels La Valse - een van de laatste werken van den componist - en dit stuk is
ongetwijfeld een meesterproeve van hedendaagsche orkestschrijftechniek. Het werk
is, gelijk het oudere Daphnis et Chloë, een poème chorégraphique, doch het speelt
op een ietwat reëeler plan. (‘la scène représente une cour impériale, vers 1855’,
noteert Ravel in de Partituur). De metaphysica van het scenario: de vermenging van
momenten uit een waaktoestand en uit een halfslaap (‘brisé de fatigue après le bal,
on s'est endormi et voilà que les rhythmes entendus vous obsèdent’, introduceert de
musicoloog Henri Prumères). Sommigen willen onder deze onderbewuste bedoelingen
nog aantreffen: een reactie van den kunstenaar Ravel op de stervende stad der Walsen:
Weenen-na-1918. Het is mogelijk. Vooraanstaande Oostenrijksche critici laten zich
in dezen geest buitengemeen lyrisch uit; Ravel zèlf doet niet of hij erg veel voor de
interpretatie voelt - doch wie zal beslissen? Tenslotte ontstaat en vervluchtigt een
muzikale compositie op die oogenblikken gedurende welke zij klinkt. Mengelberg
speelt het werk zeer nadrukkelijk in het bovengeschetste clair-obscuur en het is zeker
dat La Valse in deze interpretatie bijna een meesterwerk lijkt. De vraag zou kunnen
zijn of O schöner Mai, opus 375, van den walskoning Johann Strauss, waaruit Ravel
het geheele materiaal van dit poème chorégraphique putte, niet meer muzikale
toovermacht bezit....
Ik ben wat zeer skeptisch gestemd ten opzichte van de toekomst van Ravels muziek.
Ongetwijfeld is Ravel een markant musicus en een buitengemeen talentvol componist.
In 1895 schreef Ravel, twintig jaren oud, de Habanera, die nog tegenwoordig het
meest-geslaagde deel van zijn Rhapsodie Espagnole mag heeten. Is la Valse een
vooruitgang na deze Habanera?
De helderste muzikale waarheden werden nog steeds gezegd zonder zulk een
overvloed van trucs, zonder dat een zoo pretentieuze behandeling van het apparaat
noodig bleek.
Het jongste Frankrijk was vertegenwoordigd door een paar fragmenten uit Milhauds
scènemuziek bij Claudel's Protée. Darius Mil-
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haud is één der zes jonge componisten die te Parijs het genootschapje,
bondgenootschap wel, ‘Groupe des Six’ gesticht hebben: Georges Auric Louis Durey;
Arthur Honegger, de Zwitser: Milhaud, Francis Poulenc en Germaine Tailleferre.
Onafhankelijk (al dan niet tusschen aanhalingsteekens), een beetje brani-achtig gekant
tegen alles en nog wat: tegen het purisme der Schola, tegen het classicisme van
Saint-Saëns, tegen het ‘luminisme’ of wel ‘pointillisme’ van Debussy en zijn directe
epigonen Ravel, Roland-Manuel; woedende opposanten tegen de
donder-wolken-van-Bayreuth (lees: tegen den invloed van Wagner op de Fransche
mentaliteit). Dit laatste was ad rem, doch het komt wat laat.... De groupe des Six
erkende indertijd, een paar jaar geleden, twee halfgoden: Erik Satie en Igor Stravinsky.
Het is hier nu niet de plaats om langdradiger uit te weiden over de merkwaardige en
zeer groote invloed van den ouden heer Satie, die er tot dusverre in bleef slagen
iedere nieuwe generatie twee neuslengten vooruit te blijven (Satie werd geboren in
1855!) - en ook: een divagatie over het gevolg en de gevolgen van Igor Stravinsky
zou wel heel ver van Darius Milhaud naar zeer-hoog spuitende geysers der
barbaarschheid voeren.
De groupe des Six dus. (Louis Durey heeft zich teruggetrokken uit het welluidende
bondgenootschap: ‘nu bleven er nog vijf’, zooals dat in Scholanders liedje van de
‘Zwölf kleine Negerlein’ heet. En, moeten we M. Ed. Vuillermoz, in de Temps van
April 1922, gelooven, dan is ook het uittreden van Arthur Honegger maar een kwestie
van tijd. ‘Honegger heeft teveel talent’, zei M. Vuillermoz. Wel, dan blijven er nog
vier. Duidelijkheidshalve zal ik echter hier maar over de Six blijven spreken. What
's in a name?. De groupe des Six vond hare idealen tamelijk concreet uitgesproken
door Jean Cocteau o.a. in zijn ‘Le coq et l'arlequin - notes autour de la musique.’
Daarin - het is een buitengewoon lezenswaardig boekje - heet het telkens: ‘we moeten
eenvoudiger leeren schrijven. We hebben muziek genoeg om daarnaar te luisteren
met het gelaat in de handen verborgen, wat een andere vorm is voor: om erbij in te
slapen. We hebben een muziek noodig die in een behoefte voorziet: een muziek
waarin ik kan zitten als in mijn stoel. Er is meer wezenlijke muziek overgebleven in
de musichalls dan in de plechtige concertzalen - gelijk ook de meeste clowns beter
acteurs zijn dan de gerenommeerde tooneelspelers.’
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Zóó gaat Jean Cocteau een dun boekje lang door. En, inderdaad, in véél van zijn
alinea's maakt de waarheid wel bijster rare grimassen, maar ze is er tenminste in
aanwezig. Wat inzake veel lyriek, veel panegyrische rhetorica niet gezegd kan
worden.... o, de rampzalige verheugenis der bewonderende biografieën!....
Die music-hall-kunst, dat was een tijdlang een maalpunt van onze Parijzenaars. Jean
Cocteau ontwierp het scenario van een ballet ‘Le boeuf sur le toit, ou le
nothing-doing-bar’ en Milhaud schreef er muziek bij. Het geheel heette
cinéma-symphonie en het werd onder de auspiciën van een
nieuwsgierig-belangstellend Parijs méér dan eenmaal opgevoerd. Het boeiende van
't stuk is dat de intelligente en voorbereide toehoorder onophoudelijk het gevoel heeft
van alleraangenaamst bij den neus genomen te worden. Milhaud schreef één
doorloopende rag-time, met meer dan onbeleefd discordante contrapunten - zoodat
het amusante is: ge weet niet of gij, toehoorder, voor den mal gehouden wordt, dan
wel: of de ‘serieuze’ balletmuziek een tik krijgt (ge herinnert u wel, dat verhaal van
Berlioz over dien danser die zijn hooge sprongen niet kon maken toen 't orkest per
ongeluk zijn nummer een toon te hoog inzette!) - of wel: kastijdt Milhaud zijn
authentieke steps en trotts een beetje?....
Kendet ge niet anders van Darius Milhaud dan deze pantomine, zijn werk zou u
slechts raadseltjes (o heel vermakelijke!) opgeven. Maar er is meer. Milhaud heeft
veel geschreven en uitgegeven: liederen naar Paul Claudel, naar Guillaume
Apollinaire. Orkestwerk, pianostukken, o.a. een goede suite. Een stuk of vier
strijkkwartetten. Een sonate voor twee violen; tenminste twee sonaten voor viool en
piano. Milhaud is productief-om-bang-van-te-worden. Doch hij schreef t e v e e l ! Daar
zijn al te weinig composities onder zijn bagage die gaaf zijn, die méér zijn dan
half-affe schetsen. Milhaud gunde zich geen tijd om lang genoeg met zijn gedachten
te rade te gaan - of misschien mangelt het hem aan wezenlijk, compositorisch,
concentratievermogen. Het is niet overdacht, het is helaas, niet eens altijd geïnspireerd.
Het is soms: slordig.
Sommige componisten ontwikkelen hun persoonlijkheid door concentratie, door
in-gedachten wikken en wegen van al hun uitingsmogelijkheden. Anderen schrijven
noten, noten, noten - en soms
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lukt dezen een meesterwerk. Sommigen hebben op hun dertigste jaar tien werken
geschreven - anderen vijfhonderd. Zie Mozart. Het is alleen maar jammer voor de
talenten gedisponeerd als Milhaud dat de Geest niet met de jaren komt en dat het
Verstand beter wordt ontwikkeld door bezinning dan door probeeren.... Het zou
jammer zijn als Milhaud zijn leven lang bleef Probeeren - hij heeft daarvoor te veel
talent (niet kwaadaardig bedoeld....)
Moeten wij vaststellen, uit Milhaud's eigen uitlatingen, dat zijn persoonlijkheid
nog niet uitgegist, nog niet in evenwicht is? Er is een ongelijkwaardigheid tusschen
de algemeene houding-tegenover-hetgeestelijke-leven en de beelden die hij ervoor
vindt: men leze wat hij schrijft naar aanleiding van de actueele Braziliaansche
volksmuziek ‘La richesse rythmique, la fantaisie indéfiniment renouvelée, la verve,
l'entrain, l'invention mélodique d'une imagination prodigieuse qui se trouvent dans
chaque oeuvre de T u p y n a m b a ou le génial N a z a r e t h , font de ces derniers la
gloire et le joyau de l' art Brésilien. Ces deux maîtres précèdent la musique de leur
pays comme ces deuz grosses étoiles du ciel austral (Centaure et Alpha du Centaure),
précèdent les cinq diamants de la Croix du Sud.’ - Deze rhetorica is een tamelijk
hachelijk symptoom, meen ik.
Milhaud is 't ook nog niet met zichzelf eens in de muzikale zaken. Hij meent,
schrijvende over de verhouding van Schoenberg's muziek tot de nieuwste-Fransche
(Milhaud voerde onlangs Schoenbergs Pierrot Lunaire in Parijs uit): ‘Schoenberg is
tegenwoordig atonaal, wij zijn polytonaal. Onze dikwijls erg dissonante muziek’ (de
satisfactie, M. Milhaud, de satisfactie! foei, foei....!) ‘kan men nog altijd in tonale
functies herleiden’ (ik geloof er n i e t s van!). ‘Ik zelf volg nog altijd de richting
Berlioz - Alberic Magnard’.... - Och kom. Neen. Het zou de moeite waard zijn om
Milhaud's artistieke antecedenten eens op te sporen, zijn werk zal daar, hoop ik, op
den duur belangrijk genoeg voor worden. Ik kan hier natuurlijk geen definitieve
heraldiek ontwerpen, maar van één punt ben ik wel zeker: Magnard hoort niet onder
zijn peetvaders. Milhaud verwerpt ook a priori een eventueelen invloed van Debussy.
Dat geeft te denken!
Ten besluite: dit Fransche muziekfeest zal aan haar doel beantwoord hebben wanneer
de belangstelling, gewekt voor de Fransche
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muziek van vandaag, een blijvende zijn zal. Wij mogen het wellicht hopen.
Het zal hier in Holland Milhauds roem worden, dat hij de eerste uitgevoerde
fransche ultraïst is geweest. Ik wil niet zeggen dat de hollandsche muziekpraktijk
een jaren-ouden achterstand heeft in te halen; dit zou bezijden de waarheid zijn. Doch
het is wèl zaak, voor het nationale concertleven, om op volle toeren te blijven: elk
jaar gemiddeld tien noviteiten tenminste. Ieder jaar verschijnen honderden nieuwe
composities, iedere maand ontdekt men een nieuw, t e n m i n s t e talentvol, componist.
En de best-georganiseerde muzikale voorlichtingsdienst is voor de wereld der
klanken van minder belang dan steeds herhaalde uitvoeringen. Het is te hopen, dat
het Concertgebouworkest van den winter tenminste Milhauds Protée-suite eenige
malen herhaalt; en dat niet alleen in Amsterdam.
Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo.
WILLEM PIJPER.
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Dramatische kroniek
29. IX. D. Amiel en A. Obey. ‘De glimlachende Mevrouw Beudet.’
Comoedia. Centraaltheater. Regie: D. Verbeek.
‘Beudet’ zeide Jacques Baumer, die de rol te Parijs creeërde, tegen André Obey,
‘n'est pas un brute. C'est un pauvre homme.’ Die armoe en die menschelijkheid
vinden eerst hun ontroerende getuigenis in de allerlaatste oogenblikken. Tevoren
beheerschen twee stemmingen het spel: de glimlach van mevrouw Beudet, de grove
tronie van Beudet. Onder beiden smeult het en de kwaliteit van het stuk is dat de
schrijvers, in deze beide uiteengedreven menschen, de menschelijkheid, smeulende
en soms laaiende, wisten te doen leven met iets van die berustende, moede
barmhartigheid die aan zooveel werk der jongere Fransche tooneelschrijvers eigen
is; aan Mazaud's ‘Folle Journée’, aan J.J. Bernard's ‘Le Feu qui reprend mal’ en
‘Martine’, aan Vildrac's ‘Paquebot Tenacity’, aan Géraldy's ‘Aimer’ zelfs.
Het is alles minder een dramatische strijd dan wel een dramatische terugblik.
‘Laten wij elkaar begrijpen’ is hier eer het motto van een medelijden dat tot schrijnens
toe bewogen kan worden, dan dat men hier de kracht heeft boven dat medelijden,
boven deze barmhartigheid te stijgen en een dramatische strijd, de meedoogenlooze
een openbarende spanning van een tragedie te scheppen, waarin dit medelijden en
deze berusting hun plaats vinden in een grooter geheel.
Dit alles is een, door den oorlog gezuiverde en waarachtiger geworden, voortzetting
van het Fransche tooneel zooals het was; daarnaast staan de, voor ons, belangrijker
pogingen tot religieuze vernieuwing waarvan men ons Ghéon's ‘Farce du Pendu
Dépendu’ liet zien die teruggrijpt tot het mirakel en de teekenen van een raauwer,
gekwelder, maar dramatisch veelbelovenderstreven als Crommelynck's ‘Cocu
Magnifique’ en Mazauds ‘Dardamelle’,1) die meer verwant zijn met de wreede, maar
diepe oude klucht.

1) Ik noem hier slechts stukken die wij in Nederland zagen of te zien krijgen. ‘La souriante
Mme Beudet’ en ‘Le Feu qui reprend mal’ en ‘Aimer’ verschenen bij Stock. ‘La Folle
Journée’, ‘Le Paquebot Tenacity’ bij de Nouv. Revue Française; Crommelynck's werk bij
‘La Sirène’, ‘Dardamelle’ in ‘Les Oeuvres Libres’ van September (Fayard).
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Het strekt Comoedia tot eer dat de meeste van deze werken op haar repertoire staan.
Wat de opvoering van ‘De glimlachende mevrouw Beudet’ betreft: ze voldeed, ze
bracht mevr. Ranucci haar eerste grootere rol, waarin zij, zich geheel gevende zeer
menschelijk speelde en veel moeilijkheden wist te overwinnen zonder nochtans deze
vrouw, en vooral deze glimlach zoo te spelen dat men ze voortdurend leven zag. Ik
zou trouwens alleen Tilly Lus daartoe in staat achten. Wat de opvoering miste was
atmosfeer: die atmosfeer juist, geweven uit de ondefinieerbare verwantschap met de
personen en tusschen de spelers, die de ondertoon van het werk zou moeten doen
klinken. In C. v. Kerckhoven's Beudet was de bruut àl te sterk aangezet ten koste
van den ‘pauvre homme’. Men wacht bij dezen acteur opnieuw op die liefde waarmede
hij een figuur kon doen leven als den musicus in H. Müllers ‘Flamme’....

10. X. J.J. Bernard ‘Martine’. V.J. Pellerin ‘Intimité.’ Les Compagnons
de la Chimère. Stadsschouwburg. Regie: G. Baty.
‘Martine’ heeft, bij vele goede eigenschappen: fijnheid, soberheid en veel van die
stilten onder en tusschen de woorden, van die niet uitgesproken gevoelens die de
schrijver zelf zoo terecht als ‘tooneel’ kenmerkt, twee zwakke plekken, waarin iets
van vooropgezette bedoelingen de stemming verstoren. De eerste is een zekere
ongeloofwaardigheid van Martine's, overigens zuiver geteekend karakter. Er is een
overdreven lijdelijkheid in dit boerenmeisje, wier gewonde hart, nadat de vluchtige
pastorale gespeeld is, samenkrimpt en vergaat in een boersch huwelijk. Zij heeft geen
enkel oogenblik van verzet in al haar smart, zij leeft er van, zij klampt er zich aan
vast, het wordt als het ware haar liefde. Dat schijnt een nawee van de romantiek en
Lucien Dubech vroeg, scherpzinnig, in de ‘Revue Universelle’ of Tristan Bernard's
zoon, vanuit zijn Joodsche sentiment aan Martine niet een zekere ‘volupté orientale
à irriter sa douleur’ gaf.
De tweede vlek is het slottooneel met Julien, als deze, na een uit zijn aard te
verklaren aandringen, de volle pijnlijke wetenschap heeft
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gekregen dat Martine nog steeds om hem lijdt, en nog steeds verder aandringt. Bernard
wilde hier, ten slot, nog eens de smartelijke hoofdfiguur volkomen belichten: er restte
hem blijkbaar geen ander middel dan dit en hij belichtte valsch en geforceerd en
maakte Julien tot een ellendeling, zonder die bedoeling te hebben.
Marguerite Jamois deed de eerste aanmerking volkomen vergeten: ten deele doordat
zij Martine van den aanvang af iets schuws en lijdends gaf, maar in hoofdzaak door
een groote en roerende zuiverheid, een sober spel vol onuitsprekelijke en
onuitgesproken innige volmaaktheid. Men zal haar in meerdere rollen moeten zien
om zeker te weten in hoeverre deze rol haar steunde door verwantschap, maar deze
jonge actrice schijnt, vooral ook door de monumentaliteit van het laatste tooneel,
een der groote beloften voor de Fransche toekomst. Zij vond in de Amsterdamsche
bezetting minder steun dan in de Parijsche, waar de Julien van Jean Gaudray er beter
in slaagde de gebreken der figuur te verzachten en waar vooral de grootmoeder van
Mme Charlotte Clasis dat tooneel met het wijze, neerbuigende in de smart van de
oudere vrouw bij de opziende, neergehurkte vertwijfeling der jongere, tot een van
de waarachtigste maakte. De eenige opmerkelijk goede acteur naast haar was Delaitre.

12. X.P. Géraldy. ‘Helene’ (‘Aimer’) Comoedia. Stadsschouwburg. Regie:
B. Ranucci-Beckman.
‘Martine’ en ‘La Souriante Madame Beudet’ mogen dan al geen nieuwe vorm geven,
noch, al erkent men in beiden vele kwaliteiten en vooral die van een zuiverder
menschelijkheid, de meesterwerken zijn waartoe men hen in Parijs uitriep - het valt
licht na te gaan waarom deze beide stukken door jonge en vooruitstrevende
tooneelgroepen als de ‘Chimère’ en de ‘Canard Sauvage’ gebracht moesten worden
en wat bijvoorbeeld het verschil is tusschen ‘Martine’ en Géraldy's ‘Aimer’ dat de
officieele erkenning der Comedie Française won, en een publieker succes. In ‘Aimer’
zegeviert de literatuur ten koste van het tooneel; de Comedie Française voert de zorg
voor het gesproken woord ten top, ten koste van het spel; zij koestert het uitstervende
genre van werken die zich bij deze traditie aanpassen. Henri Bidou moge hier de
eigen nationale instelling aanvallen: ‘La voix appuie le mot; le geste renforce la voix,
toute la
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mise en scène met elle-même le texte en evidence, et en fin de compte tous ces effets
s' ajoutent pour grossir le mot. Autrement dit, le texte, ou du moins, la partie la plus
matérielle et la plus immédiate du texte est mise en évidence avec beaucoup de force
par le spectacle.
Mais le texte n'est pas tout.’ ‘L'homme n'est pas seulement la parole qu'il dit.’
De ruimte tot uitweiden ontbreekt. Het valt m.i. te bestrijden dat het woord ‘la
partie la plus immédiate’ van den tooneeltekst tot leven brengt; het gebaar, de
beweging, heeft minstens evenveel recht op die definitie. Maar, kort gezegd, levert
men thans over de geheele wereld op het tooneel een slag waarin de eene, behoudende
partij, meer uit de literatuur voortgekomen en meer aan haar oude tooneelvorm en
weergave hechtend, staat tegenover een jonger streven, dat eer van een dramatischen
tekst dan van een tooneelstuk spreken wil, dat de ‘literatuur als vijand van het tooneel
ziet,’ (d.i. de literatuur der te woordenrijke zielsontleding, der te literaire effecten
van het woord) en dat de beweging en het gebaar, het beeldende meer dan het
sprekende spel tot zijn machtige oude dramatische rechten wil doen komen. De hier
genoemde stukken konden alle drie als roman of novelle geschreven zijn, maar
Crommelynck's ‘Cocu Magnifique’, Mazaud's ‘Dardamelle’, de Macbeth? Om deze
zuivering der soorten ten bate van een sterker tooneel gaat het, om dit zuiverder,
dramatischer, tooneelspel. De waarde van het woord zal niemand immers ontkennen,
maar de ‘literatuur als vijand van het tooneel’ is een scherpe en krachtige strijdleuze.
Geraldy's ‘Aimer’ is dan, in het oudere genre, virtuoos. Een uitstervend genre is
steeds virtuoos. Het is daarbij, hoe veel er ook over de ziel in gesproken wordt, niet
zonder ziel. Maar het vergt, literair als het is, overladen met wisselende
gevoelstoestanden en hier en daar wat onverkwikkelijk door ‘la poussière des
bibliothèques,’ ondankbaar veel van de acteurs die niet - der goden zij gedankt - in
de traditie van het genre zijn opgevoed.
De rol van den minnaar geeft nauwelijks actieve kansen om zich te doen gelden,
de echtgenoot krijgt die eerst laat in het tweede en in het derde bedrijf; Helene's rijp
zijn voor de ommekeer, haar geheele rol trouwens, geeft de meeste kansen. Maar
men gelooft Géraldy niet steeds: al deze woorden die de actie willen verinnerlijken
geven ze een gebrek aan uiterlijkheid. Het tooneel is niet bij uitstek
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de plaats voor verinnerlijking door woordkunst; men kan die meer aan de literatuur
overlaten. Het is bij uitstek de plaats voor de verninerlijking door de daad. Het is de
plaats voor een kunst van lichaam en ziel, niet van de ziel alleen. Men moest, boven
het tooneel van elk nieuw theater, Blake's woorden uit ‘The Marriage of Heaven and
Hell’ beitelen: ‘Man has no Body, distinct from his Soul, for that called Body is a
portion of Soul, discerned by the five Senses, the chief inlets of Soul in this age.’
Mevr. Lobo's spel gaf schoone fragmenten naast stukken, waarin men haar zonder
medegevoel zag spelen. Zij beelde deze vrouw - of liever, haar Hollandsche vertaling
- in den aanvang volmaakt uit bij haar ‘Houdt je recht’; zij had in haar eerste strijd
met den minnaar waarbij de angst en het verlangen medespelen onder de beheersching,
en in haar groote scène, prachtige stukken spel, maar van een volledige gestalte - het
moge, tot het aanstaande bezoek van Mme Pierat vergelijking mogelijk maakt, voor
een deel aan den tekst geweten worden - kan niet gesproken worden. Lobo, als de
echtgenoot, gaf in het laatste bedrijf het eindelijk verzet, de smart en het inzicht in
deze natuur met een soberheid en een ontroering, die dit tot een van zijn diepste
tooneelen maakten, en tot een van de beste van het seizoen.

13. X. ‘Macbeth.’ Stadsschouwburg Amsterdam. Regie: E. Verkade.
Het is niet wel mogelijk eenig grondig commentaar te schrijven op een
Shakespeare-opvoering, die zoozeer Shakespeare verloochent. Typisch voor den
aard van Verkade's vermogen is het dat zijn inzet van de hoofdfiguur zoolang deze
min of meer expositie, verklaring, zijn kan, zeker bevredigd. Men ziet dat hij Macbeth,
terecht, als onmiddellijk bezeten met naijver doet verschijnen; men ziet aan het einde
nogmaals, als alles verloren is, de grootheid van deze gestalte; in beide gevallen is
dat een fragment: inzet en oplossing, waarin het gebeuren als het ware stilstaat.
Zoodra het gebeuren beweegt: en met welk een donkere openbaring beweegt het zich
hier, nacht en dag, in deze sombere, ruige verzen, de ruigste die Shakespeare schreef
- zoodra deze gestalte verklaard moet worden uit zijn handelingen, uit zijn spel,
verdwijnt alles in de mistige ellenden van een der slechtste Shakespeare-voorstellingen
die men ooit zag. Van Dalsum's Macduff
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moge daarbij ten eenen male uitgezonderd worden. De opvatting der regie die een
zwoel aanhankelijke Lady Macbeth toe liet, scheen een fout te midden van zwakheden.
De decor-verzorging deed opnieuw zien dat men, bij open doek, elke verandering
kan geven die men wil zonder dat dit de aandacht in het minst schaadt.
J.W.F. WERUMEUS BUNING.

Groot Nederland. Jaargang 20

609

Literatuur
Wiebrandus Haanstra, ‘Het Blanke Huis.’ Apeldoorn, ‘De Zonnebloem’
(serie Zonnebloem-bloekjes no. 24), 1920.
Dit is een boekje met zeer eenvoudige, technisch voortreflijke, voor-al plastische
verzen van een typischen laaglandsdichter, zuiver, goedaardig en zonder hooge
zweving in zijn lyriek. Toen deze poëet aan de Woeste Hoeve zat1), dacht hij aan de
oudtijdsche avonden, en zag de romantische postkoetsen aankomen, de reizigers
stapten uit
............................................
Men dronk er rooden wijn uit klaren kelk bij kelk En op het tafelblad, warm door de zon beschenen,
Staat nu een glanzend glas vol roomig witte melk.
Dan laat hij 't koele wit zacht langs zijn lippen glijden
En glimlacht in zichzelf nog denkend aan den wijn;
Hij ziet de landweg uit, waar nu geen koetsen rijden - En is gelukkig in zijn éigen tijd te zijn.

Zie daar hebt ge hem! Hij is een eenvoudige gelukkige jongen, die ook de senzatie
van melk-drinken als een heuglijke, en vers-waardige voelt. Men houdt er een koel
en klaar hoofd bij, ongetwijfeld, Wiebrandus Haanstra, en men kan met rustig genot
de wereld om zich heen blijven aankijken, en ze laten spiegelen in zich, en dan voelt
men soms iets in zich bewegen, een fijn en blij geluid, en er wordt een soms heel
raak beeldend, zuiver, aardig-klinkend ‘zonnebloem’-versje geboren....
J.L. WALCH

Alice Nahon, ‘Vondelingskens.’ Gedichten. Derde Uitgave. - Antwerpen,
De Nederlandsche Boekhandel. Leiden, A.W. Sijthoff's
Uitgeversmaatschappij; 1921. Dit boekje-met-verzen heeft, blijkens de zeldzame vermelding ‘derde uitgave’ op
het titelblad, indruk gemaakt. Het verwondert mij niet zoo heel erg - wel een béétje.
Want deze gedichten hebben belangrijke qualiteiten. Eenvoudiger gezegd: dit zijn
góéde gedichten. Maar als ik naga, hóé goed, - of: hoe eigenaardig of: hoe geprézen
- gedichten is ons vaderland moeten zijn om succes te hebben, een derde-druk-succès,
dan verwonder ik me toch wèl. Een beetje.
Maar dan kijk ik naar het portret, dat vóor in het boekje staat, en dan gaat er
1) Blz. 40.
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van het beetje verwondering nog weer een beetje af. Dàt is het natuurlijke men heeft
bij de verschijning van deze verzen natuurlijk met nadruk erop gewezen, dat ze het
werk zijn van dit nog zoo jonge meisje.
En ja, als zoodanig zijn ze wel bijzonder. Er zitten beminnelijke natuurklanken in
van een jonge zuivere ziel, die zich gaan laat in zang. Het rezultaat zijn dan uitteraard
niet: scherp-rake - en tevens: logisch-rake - woord-verbindingen. Neen, het is iets
anders, en ik zou wel durven zeggen: iets méér. Er is iets ongerepts, iets weeks in
deze meisjespoëzie; iets als het leven zelf - Is het toeval dat ze zoo bijzonderlijk den
invloed ondergaat van den wankelen vagen avondwind; waarvan zij zingt:
Ik lieve, wat des avonds in
De winden hangt te neuren....:
Die melodijkens zonder zin,
Die lachen noch en treuren.
Die liedjes tusschen lach en leed,
Waaruit ik voel gedijen, Wanneer m'n mond geen woorden weet, Gepeinzen, om te schreien....

Er is, vooral in de eerste verzen van den bundel, die me de oudste schijnen, nog iets
onbeholpens. Maar al spoedig leert haar stem zuiverder te bewegen. En dan krijgen
we gedichtjes als dit, zoo vol zachte koelheid als de avond zelf:
In de hagen, daar begon
Zachtjes iets te spreken....,
Wat niet anders wezen kon
Dan een wind-gebeêken....
Over 't oude hofken viel,
Wat geen zang kan zeggen....;
Wat een avond in uw ziel
Zelf moet nederleggen....
Om een wiegske vlocht een vrouw
Zaal'ge douwdidouwkens....;
Aan der heem'len verre gouw
Blomden wat kersouwkens -

Is dat niet een aanbiddelijk versje? Proef het maar door met ontvankelijke aandacht,
en ge zult de wakkelende windbeweging van dat ‘daar’ in den eersten regel, de rustige
vroomheid van den vierden, de bleeke koelte vol genadig en simpel mysterie van de
tweede strofe voelen. En ge zult naar den klank luisterend van de laatste verzen den
matten goudglans zien in 't verbleekend westen....
J.L. WALCH.
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Dr. Alb. Vandriessche (Berto van Kalderkerke), Uit vreedzame dagen. Uitg. der Vlaamsche Boekenhalle, 87 Naamsche Straat, Leuven. 1920. ‘St.
Michiel’, Vlamingstraat, Brugge.
De gemoedelijke Vlaamsche dorpsdokter, die in de vreedzame dagen van 1912-1914
eenige beeldekes van 't leven te lande en eenige deels weersgesteldheden beinvloede
of althans met weersgesteldheden correspondeerende zielestaten van zich-zelven
beschreef, had, geloof ik, verstandig gedaan, als hij, in deze onvreedzame dagen deze
schetsjes uitgevend, de tweede helft maar in portefeuille gehouden had. Het schetsje
van een vogelleven, ‘Een Ongeluksvogel’ heet het, niet zoo heelemaal terecht, is
aardig; er is veel genoeglijke observatie in, en 'n zekere gemoedelijke, eenvoudige
humor. Dan komt, onder den wat òneenvoudigen titel ‘Het ongerepte’ een viertal
schetsjes over een meisje dat ziek is geweest en wier verloving verbroken is. Met
fijnen, schroomvollen tast is dit meiske geschetst in haar dorpsche omgeving; en
vooral haar omgang met 't jonge neefje is rijk aan aardige notities. Deze vier schetsjes
zijn de beste van het boekje; al is het eerst een toch wel mislukte poging om bij de
beelding van een teer tafereel een zekere kleursuggestie teweeg te brengen. Dan volgt
‘Een Zondag’; een Zondag namelijk uit het leven van den dorpsdokter, die na de
morgentaak wat landerig zijn dag in Antwerpen versukkelt. Maar 't landerige van
zoo'n bleeken Zondag zit er wel goed in.
Doch verder - na blz. 76 - is 't mis. De schrijver wilde heel fijne gevoelens beelden;
gevoelens die hij ongetwijfeld in zich had, maar.... hij weet ze niet in ons te doen
reflecteeren; hij suggereert ze ons niet, want - om 't maar zoo onheusch te zeggen,
als de juistheid 't eischt: hij zeurt erover.
Heeft hij dit mislukken ook wel een beetje gevoeld, en heeft hij daarom de in
tijdsorde laatste schetsen voorop gezet?
JAN WALCH.

Willem de Mérode. Het kostbaar Bloed. Arnhem, N.V. Uitg. Mij van
Loghum Slaterus en Visser, 1922.
Wat is het kostbaar bloed? ‘Het’ kostbaar bloed zal zeker dat van Jezus zijn, de prijs
onzer vrijwording. En zeer vele verzen nu van dezen - mooien - bundel bevestigen
die opvatting. Doch er zijn er ook, en onder de eerst-geplaatste -, ik denk aan
‘Venezia’, ‘Geluk’, ‘Droomen’ - welke zeer bepaald aan aardsche liefde denken
doen; aan het popelend aarde-sap. Deze tweeledigheid - zie ook ‘De Verhooring’ doet vreemd aan, en geeft mij een aarzeling van niet-geheel-begrijpen. Welke een
gaaf genot uitsluit. Wellicht voel ik niet modern genoeg, of niet Protestantsch genoeg,
om de verheerlijking van hemelsche en aardsche liefde te-zamen te kunnen
waardeeren.
Doch ook hij die deze hindering ervaart - welke waarschijnlijk geenszins als een
bezwaar aan den schrijver moet worden tegemoet-gevoerd -, ook die zal kunnen
inzien, dat dit boekje geschreven is door iemand met dichterlijke vizie
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en fijn-en-sterk woord-beeldvermogen. Er zijn, vooral in de eerste verzen, voorzeker
zwakke plekken, gezochtheden door rijmdwang, en andere dergelijke getuigenissen
van inspiratie-verzwakking - b.v.: de tweede kwatrijn van ‘De Seringen’1) - Maar 't
gedicht ‘De Verhooring’ is al in haar geheel - behalve dan dat mijn emotie nuchterlijk
stremmende slot - prachtig van beeldende kracht. En telkens zet wie gevoelig is voor
het zuiver en gevoelig rhythme, een klein, scherp streepje bij een bijzonderen regel.
Ik meen regels zoo klaar van omvattenden eenvoud als deze:
..............................
't Is alles wonder en gewoon,
De wereld spiegelt zich zoo schoon
Of God ze heden had geschapen.
En ik ga, als de eerste mensch,
Vervuld van een geheime wensch
Naar uw gelaat, tevreden slapen.

En regels zoo vol van eenvoud-en-magisch-besef als die:
.....................................
Alle avonds fluit bij dat klein huisje ginder
Een jongen de vermoeide wereld stil.
En zooals aan een groote bloem een vlinder
Zich vastklemt met behaaglijk wiekgetril,
Weet ik van ver uw stralende oogen wenken
En kan nog maar alleen aan u gedenken.

Zoo is er veel, dat ik popel te herhalen; maar ik wil mij citeeren tot het aanhalen van
nog maar één schoon gedicht; - waarin ik alleen het ‘stil misbaar’ van den derden
regel niet vermag te genieten:

Belijdenis
Zij keken niet, maar wisten 't van elkaar....
Toen huifde een ijl verdooven om hen henen,
En ieder zat alleen met stil misbaar
De zonden zijner jonkheid te beweenen.
En heel de wonderlijke morgen ging
Zonder dat hunne zielen zich bewogen.
Maar onder 't zingen brak de schemering
Uit in de zachte pracht van regenbogen.

1) Curieus is ook het rijmshalve vrouwelijk worden van het allermannelijkste woord: ‘geest’
(blz. 20).
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Toen voelde zij opeens een zoet verband:
Zij hadden allen hunnen Heer gevonden.
En ieder stond en reikte naar Zijn hand
En zag, dat allen om Hem henen stonden,
En aarzelden.... en toen zij nog verlegen
Glimlachten, kwam de vraag: hebt gij Hem lief?
Jubelend klonk hun ja, en plechtig hief
Het orgel aan: o God! geef hen1) Uw zegen!

Dit is een héél mooi gedicht. De inderdaad ‘wonderlijke’ tweede strofe, en de derde,
die daar staan als twee roerlooze en ontroerde boomen onder avondlucht behooren
tot onze beste geestelijke poëzie. Als men denkt aan wat de XVIIe eeuw ons in dat
opzicht opleverde (Altaergeheimenissen, Revius, Luijken) dan, ja dan is dit bleeker
en niet van die heel het wereldbeeld geweldig herscheppende geestelijke kracht.....
Maar het is toch wel héél mooi, en heel zuiver vooral.
JAN WALCH.

J. van Oudshoorn. Verhalen. Mpij voor g. en g. lect. Amsterdam. 1921.
Er is in van Oudshoorn iets chaotisch en iets oer-krachtigs, het begin van iets groots
of een ‘gewelddadig’ einde. Alle litteraire termen zijn op hem toepasselijk: zijn werk
is afwisselend fel romantisch, realistisch, mystiek, en dat het niet tot een groote of
diepe eenheid dezer gevoelssferen komt, beteekent juist het chaotische. Wat niet
zeggen wil, dat het onverbondene de werking zou verhinderen. Eerder - bij wijze
van verrassing - het tegendeel, zou ik denken. Deze plotselinge en onverwachte
overgangen van klare realistiek naar diepten van beklemmende sensatie, van rustige
beschrijving van het gewone uiterlijke leven tot verinniging van zuiver lyrische
stemmingsmomenten, die dat uiterlijke enkel als zinnebeeld achterlaten, hebben een
sterk meeslepende, een woeste kracht, die het geheel van het werk toch wel tot een
soort nieuwe, hedendaagsche romantiek verheft. Ik doel dan vooral op den indruk,
die donker, ontrustend, smartelijk spannend is, integendeel van hetgeen men vroeger
zeide, dat de gevoelssfeer van het classieke was: een hooge rust, een weemoedige
voldoening, een glimlachende berusting. En dit houdt dan ook wel onmiddellijk
verband met des auteurs eigen levenssfeer, die er een is van uiterste verwondbaarheid,
als lagen alle zenuwen bloot en werden zij telkens schrijnend beroerd door het
uiterlijke leven niet minder dan door het eigen zware zondegevoel en besef van
hopelooze ethische ontoereikendheid. Dat schijnt de dominante stemming:
wanhopende verslagenheid om eigen tekortkoming na een telkens weer hervatten,
uitzichtloozen strijd tusschen den zinne- en den geestelijken mensch. Want deze
onderscheiding is in van Oudshoorn, gelijk zij in alle oude romantieken was. Een
gevoel van verworpenheid en een gevoel van opstandigheid. Zij schoten, naar eigen
gevoel, te kort en gaven

1) Lees: hun.
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daarvan de schuld aan god, die hen zoo geformeerd had, en zoo waren zij vrijwel
zonder zelfbeheersching en zonder redelijkheid. En op den duur, behalve de
allerbesten onder hen, toch niet goed te genieten voor ons, die niet meer in een god
gelooven en ons niet meer als kleine kinderen wenschen te gedragen.
Maar in van Oudshoorn is niet enkel een herleving van dien ouden romantischen
zin, hij heeft ook het nieuwe inzicht, het realistische, beter gezegd misschien het
psychologische en maakt hiermede de smarten van de romantische ziel ook voor
dezen tijd levend en voelbaar, door ze te verdiepen en te beperken. Te beperken tot
het grauw gewone, alledaagsche bestaan, te verdiepen door dat schijnbaar gewone
in meest sinister verband te brengen met een haast wel pathologische gevoeligheid
voor indrukken, bij verfijnde ethische zwaarmoedigheid. Aldus bewijst hij, dat het
romantische van alle tijden zijn kan, waar maar een krachtig doch verscheurd leven
is, sterke levenslust en even sterk zondebesef, die hun synthese niet vinden dan in
een heel enkel oogenblik van zielsverrukking, boven het zoo smartelijk gebrokene
uit.
Ziedaar wat ik van het wezen van van Oudshoorns kunst begrijp. Het uiterlijk is
dan sterke beelding èn sterke zegging, die hier en daar wel eens verflauwt of zich
herhaalt.
F.C.

P.H. Ritter Jr. De Legende van het Juweel. Amsterdam. Em. Querido.
1922.
Van de eigenschappen en wonderkrachten der edelsteenen, dat bekorende en zinrijke
geloof van oudheid en middeleeuwen, vertelt de heer Ritter hier, in dit boekje van
Querido's kleine uitgaven, op zijn eigenaardige wijze. Dat is te zeggen, met een soort
van mystiek op eigen hand, waarbij men soms zou meenen, dat hij zelf in die
geheimvolle vermogens van het edelgesteente gelooft, om vervolgens weer te twijfelen
of het hier niet enkel bloemetjes van rhetorijcke betreft. De schrijver maakt sterk den
indruk dat hij zich van tijd tot tijd aan zijn eigen woorden vermag te bedrinken en
de dingen inderdaad maar zegt om den welluidenden val der woorden of het lieflijk,
dan wel schilderachtige beeld. Maar ook maakt hij onderscheidingen, stelt
hoogst-eigen wijzen van levenszien en aanvoelen, die ons zouden willen treffen als
diep oorspronkelijk, indien wij ze maar gelooven konden en ze niet voor onzin
hielden. Even een citaat:
‘Daarom zult ge nimmer straffeloos met de voorwerpen verkeeren, want wanneer
ge een voorwerp aanvat, vat ge niet alleen dat voorwerp aan, maar ook zijn
geschiedenis, geschiedenis, die zich voortplant, onbespeurd, onontwijkbaar en
doordringend in uw eigen leven, dat daarna door lichte en donkere factoren bepaald
wordt, die ge niet kent. Ge zoudt ze kunnen kennen, wanneer ge wist dat niet wij
levend zijn en de dingen dood, maar wij vervluchtigend iedere seconde, en de
voorwerpen om ons van het leven, van de geschiedenis der menschheid vol.’
Is dat niet radicaal de zaak omkeeren! Van dit soort brouwsel is nu het geheele
vat, prikkelend of nog meer kriebelig makend. Achter in het boekje volgt op de poëzie
het nutte proza in den zin van ‘iets over diamantbewerking’ en een opgaaf van ‘Enkele
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goede boeken over het juweel.’ Dit is goed gezien, want eigenlijk handelt dit boekje
heel niet over juweelen. Het gaat maar over één, maar dan ook een juweelig juweel:
het gemoed van P.H. Ritter Jr. een droomerig-dichterlijke, edel-mystieke materie.
F.C.
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Nieuw Utopia door Bern. Canter. van Holkema en Warendorf. Amsterdam
z.j.
Het gegeven is een zeventigjarige Leidsche professor, die geen lust heeft in zijn
wettelijk gedwongen aftreding en zich wil laten verjongen. De operatie ad hoc gelukt
wel is waar, doch de patiënt wil maar niet uit zijn verdooving bijkomen. Immers
heeft intusschen de ziel het lichaam, dat vanwege die verjonging het hare niet meer
is, verlaten om min of meer spiritistische of wel theosophische omwandelingen buiten
onze aardesfeer te ondernemen. Daarbij, gelijk Dante, voorgelicht door een vroeger
geliefde vrouw, krijgt zij eenige kijkjes in de toekomst van wereld en menschheid,
en de schrijver heeft in dit relaas gewis heel zijn vernuft en vindingrijke terbeelding
ten toon gespreid, ondertusschen ook hier en daar een beetje van zijn ideeën en
idealen losgelaten. Het een met het ander is wel amusant, als 't niet te lang duurt. En
dat doet 't eigenlijk niet, zijnde het boek maar ruim 200 pgs. dik, terwijl men alle
vrijheid heeft nu en dan eens wat over te slaan, als 't al te geleerd of erg betoogend
wordt. Het is aardig hoe in het begin de professorale figuur wordt vastgehouden
temidden der hachelijkste transformaties van zijn buitenissig bestaan. Het eind is
dan, dat men de vreemde dierlijke bestanddeelen weer uit des hoogleeraars lijf
verwijdert en de ziel aldus weer toegang verschaft tot het oude huis. Dan leeft deze
prof., al is hij er niet jonger op geworden en zijn wij weer in onze gewone
werkelijkheid terug.
F.C.

Wil en Weg. Een Volksuniversiteit voor Jongeren en Ouderen. geillustr.
Maandbl. Mpij voor g. en g. lect. Amsterdam 1922.
No. 1 van een nieuw tijdschrift, dat speciaal opvoedend, opleidend wil zijn. Daartoe
zal het blad brengen: een reeks cursussen, vaste inlichtende rubrieken, fragmenten
wereldliteratuur, levensbeschrijvingen ten voorbeeldstelling, behandeling van
verschillende beroepen, een ‘reeks aanhalingen van licht-verspreidende kracht van
menschen van de Gedachte zoowel als van de Daad,’ verslagen van voordrachten,
‘welke door onze lezers worden gevolgd.’
Om maar dadelijk met al deze goede dingen aan te vangen, bevat dit eerste nr.
artikelen over ‘De wordingsgeschiedenis der Volken,’ van Dr. J. van Leeuwen. Kunst
en Kultuur, een cursus van Herman Hana, ‘Economische Problemen’ door Prof. A.
Diepenhorst, ‘Vooruitgang op technisch Gebied, door Ir. S. v. Hoogstraten; van H.
Heukels een serie over ‘De Relativiteitstheorie van Einstein,’ ‘Metapsychica,’ door
Dr. N. van Suchtelen, ‘De ontwikkeling van het tooneelbeeld in de 19e en 20e Eeuw’
van L. Simons, enz, enz. Men ziet: voor elk wat wils.... tenzij dit alles voor dezelfde
magen bestemd mocht zijn, wat God verhoede. Terwijl de prijs slechts f 8.50 is en
‘voor zekere groepen van lezers’ slechts f 6. - tot welke groepen wel ieder behooren
kan.
Alles te zamen lijkt mij dit nieuw tijdschrift een reuze-poging om de zoo
gewenschte algemeene ontwikkeling te bevorderen. 't Lijkt haast te veel zelfs.
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Kreitling van der Meij. De eeuwigheid Gods. Uitg. Wed. C. Schaap.
Amsterdam z.j.
Een eenigszins vreemd, men zou zeggen, eigenhandig gedrukt uitgaafje, bleekjes
gedrukt met een schrijfletter. Het geeft, in denkelijk middeleeuwsch omrand bedoelde
bladzijden, als een soort leeslesjes, 14 in getal, maar ongenummerd, de mystisch
gehouden geloofsbelijdenis van den schrijver. Indien dit alles inderdaad zoo gemeend
en gevoeld werd, als het hier is neergeschreven, beteekent het zelfs een krachtig
mysticisme. Ik kan het moeilijk nagaan, omdat ik vrijwel alle gevoel naar dien kant
mis, doch dit gelijkt op vroegere dergelijke uitingen van mystieken en men kan den
zin dezer zware metaphoren overbrengen in het redelijke en dan nagaan of het klopt.
Want de beelden en visioenen van den mysticus hebben een duidelijke, vertaalbare
redelijke beteekenis als hun equivalent, en met een beetje oefening zou men het
zuiver redelijke ook wel in zoogenaamd mystieke verbeeldingen kunnen overzetten.
Dat maakt altijd wantrouwig tegenover uitingen als deze, voor wie hen niet,
nauwkeurig meegevoelend, kan toetsen. Het is alles wel zeer waar wat hier staat,
maar is het ook waar-gevoeld en niet gansch of ten deele ijdele retorica? Slechts een
geestverwant kan dit uitmaken. Doch, hoe dan ook, het feit, dat er thans weer behoefte
bestaat zich zoo te uiten, beteekent iets merkwaardigs voor dezen tijd van
bontgeschakeerde geestelijkheid.
F.C.

Marie Koenen, Limburgsche Verhalen. Mpij voor g. en g. lect. Amst. 1922.
Vier verhalen van zoete roomsche romantiek. Er is in Marie Koenen's schrijfwijs
een frischheid en in haar concepties en uitwerkingen een soort ingetogen
voornaamheid, die pleizierig aandoet. Maar het blijft daarom niet minder roomsche
romantiek, voornamelijk voor roomsch gebruik.
Deze zoogenaamd Limburgsche boerensamenleving is er een door roomsche
zedelijkheid, onder Gods onmiddellijk toezicht, beheerschte, en de geheele bezielde
en onbezielde natuur (b.v. het Maaswater) draagt daar naar vermogen toe bij. Wel
zijn de bewoners dezer streken eenvoudige boeremenschen - doch hun eenvoud heeft
iets heiligs en geenszins iets dierlijks, gelijk in Ernest Claes' Sichem, een beetje
verder, de grens over. En men zou zich moeten verwonderen over zoo wijd verschil
in braafheid op zoo geringen afstand, als men niet nog bijtijds bedacht, hoe het hier
allicht enkel een verschil in levensopvatting gold, die menschen en dingen bij den
een zoo anders kleurt dan bij den ander. Claes houdt van het leven gelijk hij het ziet
en hij ziet er aldus veel van en heeft geen behoefte aan vermooiïng. Marie Koenen
ziet van het leven enkel dat waarvan zij houden kan, ziet er dus niet veel van en voelt
dan nog den drang dat weinige zorgvuldig te schikken en op te sieren. Zoo verschijnt
er soms heel rauw realisme bij den een en zoetige romantiek bij de ander, als twee
soorten gebak, zich richtend naar de verschillende smaken. Maar zoó'n laatste verhaal,
dat Sardanapalus' vloekbare avondfeesten nog eens dunnetjes overdoet, is toch wel
héél..... dunnetjes.
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Gedichten.
Meentpaarden.
Gaan waar het land in de schemering uitligt,
met de gestalten der heuvelen mee,
tot het verhoogd en vereenzaamde uitzicht
boven het duinland en over de zee.
Achter de slapende toppen als slepen
vinden de verre verschemerde schepen
tegen de kimmen....
en de verzworvene weidende paarden
tusschen het waas der onzichtbare aarde
dolen als schimmen.
En het gelaat op de schaduw der handen,
roerloos gewend naar wat duisterend is,
nòch van den hemel zijn, noch van de aarde
nòch van de zee die geluidenloos is;
Maar in een vreemde aandachtigheid wezen,
als bij het water een boom, die gerezen over haar zoom is....
en haar onwezenlijk leven ziet bleeken
in een oneindige diepte begrepen,
die maar een droom is.
Langzaam de hellingen donker zien worden....
Scheiden de hemel niet meer van de zee....
En uit de stugge en bloemenontdorde
vruchtlooze, tallooze weiden beneê,
als door onhoorbare stemmen geroepen
tusschen de dalen als reizende groepen
donker-bedaarde....
zien.... als beweging van ruggen en koppen
hooren als doove en toonlooze kloppen
't nadren der paarden....
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Hellingen over en hellingen onder,
over het kronklende enkele pad
doemen ze, dalen ze, stijgen ze, zonder
eenig vertoeven van weide en wad.
Of het geheim van de zee hen deed komen
zacht tot elkander als eenzame droomen,
wereld-vergeten....
of dat een wind uit het land hen deed drijven
tot dit vertrouwen van lijven aan lijven,
wie die dit weten?
Want als bewusten verdwijnen en dijzen,
trekken ze verder langs hoogte en hil.
Waarom de laatste, die even op de reize
(of een verlangen of machtiger wil
hem weer terugriep) weifelt en staan blijft?
Is het de ziel van de zee die hem aandrijft
of weder niet?
die hem den roerloozen kop heeft doen wenden
donkergerekt naar het vreemde bekende
dat hij verliet?
En als de andren al samen vergaderd
zijn in de delling der diepe vallei,
is het zìjn enkele beeld nog dat nadert
over de eenzame weg van de wei;
stappende, stappende, traag en gelaten
is nog zijn tors over bermen en gaten
't eenigst dat leeft....
en in den klop van zijn donkre hoeven
is 't of de aarde het simpel en droeve
antwoord hergeeft.
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....Tusschen twee machten, de zee en de aarde
gaan de gedachten in eindloozen keer.
Tusschen het licht en weer schemer-omwaarde
reizen wij eenmaal en keeren niet weer.
Tusschen het doel dat wijdblinkend nabij is
en te verlangen wat eeuwig voorbij is
zwerven wij....
O onze weemoed die omzag en staarde....
Tusschen twee machten, de zee en de aarde
sterven wij.

Laren N.H.
MARTIEN BEVERSLUIS.
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Zijn vlucht.
I.
Rozen en zijn vrouw woelden grauw als padden naast elkaar in het aardappelland
aan de laan tusschen hun huisje en de straatweg.
Uit de herfstig holle boomentoppen woei een zachte wind door de avond. Het
zandig stof van de laan stoof zilverig in het geel glanzende licht over hun lage ruggen.
Voor hun gebogen hoofden dwarrelde het, doorwalmd van opgewerkte aarde, weer
omhoog tusschen de dofbruine, slappe stronken.
- Hei, m'n rug spant as 'n hoepel, zuchtte Gartje. Zij richtte zich met voorzichtige
rukjes half op, steunend op de knieën.
Kiek, de zun komt m'al weer onder de hoed, net as van mörgen aan diè kant.
Haar vol, pappig oud gezicht had de vale kleur der knollen. In alle rimpeltjes, die
uit oog- en mondhoeken spreidden als waaierjets, grauwde stof. Ze liet de korte,
dikke handen met de blikken doppen om de vingers in grijpkromming rusten in de
schoot en keek Rozen vragend aan: - Nog één rieg?
Hij antwoordde niet dadelijk, maar zette de stijve armen een eindje naar voren,
schoof zijn rechterknie er snel achter en sleepte toen het verlamde linkerbeen over
kuilen en kluiten; hij hoestte van de stuivende aarde.
- Nee, nog een.... twee.... vier, dat is 't end veur vandaog; nog 'n ànzetje! 'k Ben
bang veur regen; dan pikt die veengrond as stopvarf en killen de knieën.... de lucht
is mij te bont en zoo'n rooie steert in 't westen heb 'k nog nooit eerder zien. Deurzetten
is nou 't beste - zol ik denken.
- Zeker, verreweg, gaf ze haastig en volmondig toe.
Om te toonen, dat ze toch niet zonder oordeel maar wat zei, keek ze naar alle
hemelstreken en knikte, ook bezorgd. Toen stak ze dadelijk met de staalblanke greep
vier rijen op.
Rozen wachtte en veegde over zijn oogen met de mouw, zooals hij onder 't rooien
vaak even deed, als ze droog brandden van het
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kijken naar het gegrabbel van zijn eigen handen door de groezele grond. Hij zag een
paar zondagen1) vóór zich tusschen zijn rijen; hij zou ze weer diep ademend uitvieren.
Gartje kwam hem door zijn rust toch niet voor.... de nek ontspande lekker in de
gestrekte stand en het kalme drijven van de wolken verfrischte hem als een lafenis.
Bijna loodrecht door de onbewogen banen van doorgloeid grijs en diep purper
stond nu een koker als een teer doorschijnend roode omhulling, waar de groote zon
uit gleed. Boven Rozen, in 't hooge midden van de hemel, hadden zachtkleurige
strengen zich in smijdige bogen gewonden tot een losse knoop; een hooge wind
vlokte ze heel ver uiteen in plokjes en ros pluis. Diep in het schaduwig oosten
streelden langzaam breede wolkenveeren langs het blauw.
Zwijgend wroetten ze weer door.... tot plotseling het kleurenlicht scheen uitgenepen;
de smalle zonnekap dook als een roode dobber snel onder het even golvend
boomenzwart langs de kim.
Gartje tilde een volle korf naar de lange, ondiepe kuil en vlijde zorgzaam de bussels
stroo.
- Afgeloopen, besliste hij.
Gartje haalde zijn krukken, die achter hem lagen op de akker, waar ze 's middags
waren begonnen, hielp hem opstaan en sloeg de aarde van hem af. Zijn knoestige
schouders stulpten maar weinig op, toen hij de krukbogen onder de oksels duwde.
Hij draaide 't hoofd links en rechts en trok de pet scheef over 't eene oog; het andere
vonkelde: ja, d'r zat schot in 't werk vandaag. Gartje schommelde hevig over de
ongelijke grond en had het druk om bij te blijven, want als hij een stevig plekje had
gevonden voor de omwoelde einden der stokken, slingerde hij daartusschen zijn kort
lichaam ineens een heel eind verder.
Rozens wagentje wachtte in de schaduw van twee welige wilgen, die aan
weerszijden van de sloot de nog viltig groene, maar al spichtig dorre blaadjes tegen
elkaar tikten. 't Waren boomen als tweelingen.... zou hij Gartje's raad nog-es opvolgen
en de grootste, die op zijn grond stond, verkoopen? Er zat best klomphout in; maar
nee, 't kon altijd nog, en hij mocht er graag naar kijken als hij rustig thuis zat; hij had
daar nou zijn aardigheidje aan.... Vliegen danste er onder. Luchtig tipten ze tegen
het onbewogen kroos en het bruine watervlak ertusschen, dat ervan trilde als een
gekriebelde huid! De wind beademde het met dofheid van vluchtig gerimpel.

1) Ledige plaatsen.
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Gartje schoof het karretje van de berm op de laan. 't Was een zwaar bouwsel van
hem zelf; 't kostte weinig.... om de wielen, geruild voor wat oud ijzer, zou hij nog-es
luchtbanden leggen.... later; hij bewoog ze door 't ronddraaien van een rechthoekig
geknikt handsel en het kleine stuurrad wendde hij door de druk van zijn knie tegen
een stang als een roerpen.
Behendig wipte hij op het smalle zitbankje. Zij duwde; ze had nu zelf meteen steun
en kon wat gebukt loopen.
De laan liep zacht op naar hun huisje. Zooals het daar nu stond, grijs gepleisterd,
de heuphooge zijmuurtjes naar achteren verzakt, was het door voortdurende
verbouwingen langzamerhand gegroeid uit een eenzaam ‘plaggennust’, dat vóór
lange jaren ver van de eerstgegraven wijk in de onberoerde wildheid van zompig
moer en armelijk donkere hei was opgezet. Er gingen nog geruchten rond van een
in de kolken gelokte schilder, die met zodenreepen het woord ‘Honk’ boven de deur
gespijkerd zou hebben. En sedert heette het Honk. Het had in 't ontgonnen land geen
buren gekregen. Het erf was niet voor fabrieken of wegen versneden. Uit de brokkelige
koedeel-muur loerden in de schaduwzoom van 't ver overstekend rieten dak de kleine,
getraliede ruitjes met wisselend groene en blauwe weerglansen over de vrije vlakte,
die tegen een verre glooiïng in rij aan rij nog dofbruine torentjes van turven droeg,
- als sombere, stompe gedaanten die weer durfden oprijzen uit een spookvaal, oud
rijk, nu het nieuwe korenland kaal rondom hen lag. De ronde mosklompen lagen als
grauwe egels gekruld op het riet, dat op de nok sprietig uitstak en werd uitgehold
door 't jarenlange strijken der blarenpluimen en knobbelige takjes van de zware esch
achter het huis.
Het witte hekje bij de voordeur klapte; een geitje herkende het geluid, het blaatte
met korte stootjes, rukte zijn touw los en hief de voorpooten op Rozens wagentje....
Toen het avondeten - roggebrood met aardappelen - gedaan was en Rozen, lekker
doorwarmd, zwaar neerzat, voelde hij de stramheid in dijen en rug als een trekkende,
snoerende pijn. Hij stopte knuffelig zijn pijp, maar streek geen lucifer aan. Een weinig
suf schoof hij zijn stoel naar zijn hoekje en keek over 't veld.
In de schemering zelfs was het al duidelijk te zien, dat de herfst zijn scheiding
dieper kerfde tusschen de kruinen van zijn wilgen. Traag en onwillig maakten ze
zich van elkaar los, even langzaam
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als hij ze in 't voorjaar zoekend naar elkaar zag uitleven, gelijk wantrouwend verliefde
poesen. Dàn wuifden ze heel de zomer innig dooreen; wind en zon speelden over
beide als één blondgroen hoofd, of ze stonden samen gebogen in één droom, als het
oranje van de avond opgleed naar de hoogste puntblaadjes. Ja, ja, 't ging voorbij; al
dat groeisel benee in 't kroos - dodden en nijdige egelskoppen en 't deftig geslipte
pijlkruid, waarvan elke punt eigenwijs naar zijn onveranderlijke hemelstreek wees
- 't rotte al weer.
Zonder gerucht zette Gartje de blauwe pan met twee vorken op het onderste
tafelblad, tusschen de drie pooten, en maalde koffie. Toen ze de knarsende kruk liet
uitslingeren, werd 't ineens heel stil. Ze keek naar Rozen, die onbewegelijk bleef
uitkijken, en liet zich dralend in de rieten kraakstoel glijden voor 't rechter venster,
tegenover hem. In gewoonte strekte ze de arm naar 't kastje tusschen vloer en
vensterbank. Maar ze bedacht zich, 't duisterde al; lezen ging niet meer - en zou
Rozen vanavond misschien niet naar de smederij in 't dorp rijden? Vragen wou ze
niet; hij kon eens denken dat ze er een beetje op rekende, - maar och, hij wist toch
wel wat ze in stilte graag deed, zoo goed als zij vermoedde, dat zijn geregeld
avonduitstapje voor hem meer was dan wat afwisseling en gezelligheid. Als ze dan
alleen zat, las ze droomerig prevelend uit haar oude bijbel, zoo lang dat haar eigen
eentonig droge stem haar dommelig deunde, en ze, opschrikkend door 't knarsen van
Rozens wagentje, haastig het vochtige, beduimelde boek in haar kastje drukte.
Hij sprak er nooit over, beschouwde het met wijze goedigheid als een vergeeflijk
liefhebberijtje, dat overerfde in haar familie en haar genoegelijk één-zijn niet scheurde.
- 't Wordt dokig buten, zei ze, alleen om iets te hooren.
Rozen knikte en keek rustig rond. Hij vond het vreemd, zoo samen te zitten in de
avond; 't gebeurde andere dagen nooit en hij wou 't ook liever niet, maar hij was nu
te moe om te gaan.... 't Was nu als op zaterdagavonden, toen hij zelf nog smidsbaas
was te Windkerk.
Een fietslicht pinkte achter de boomen van de weg. 't Was warm, stil. De hangklok
takte kalm door 't struikelend gejaag van de wekker, alsof een kind trippelde naast
een statig stappend man.... oude geluiden in oude maat; de kamer was wel anders,
maar de trouwe meubels stonden in de onveranderlijke, oude orde; ze waren versleten
mèt hem en wisten alles, al bleven ze stom voor anderen.... Voor
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hij zich verweren kon tegen het lokken der herinneringen, die soms geniepig door
de vleiïng konden priemen, leefden zijn gedachten weg in het verleden.
Hij zag weer zijn zaak. Heel de lange vrijgezellentijd vloog hem voorbij, - toen
hij alleen de wèl-varende Baas was in 't dorp, zijn hypotheek tot de laatste cent afloste
en met drie knechten het werk dat hij uit verre omtrek tot zich trok, niet op tijd meester
kon worden.. maar dat bleef schimmig op de achtergrond. Klaar als de werkelijkheid
schoven nu de latere scherpe tijden van bittere broodstrijd nader; hij voelde weer
hun druk, hun dreiging, die hem te midden van veel eigens deed vereenzamen en
hem eindelijk met spijtige smart en een bijna tot haat gescherpte, verkropte woede
het dorp de rug deed toekeeren.
De jonge boeren gunden hun nering aan een vreemde, die met reclamelawaai en
nieuwe uitvindsels zich indrong. Men waagde de paarden aan zijn hoefbeslag blonken de vernikkelde ijzers niet als zilveren sikkels in een pronkkast naast de
gangdeur en lokte niet een diploma als een schilderij achter glas? Nee, dàt had hij
niet, maar ook had hij nooit zulke hoeven tegen zijn knie zien rusten.
- Larie is 't, had hij vaak gezegd. Een enkele oude had ‘ja’ geknikt, en toch trok
alles voorbij. Als hij leunde over de onderdeur en door de stille dorpsstraat de
daverende staalslagen van ‘die andere’ sarrend tot hem doorzongen, - zoovaak zijn
eigen enkele hamer armelijk hol door de versomberde ruimte klopte en zijn vuurtje
uitsmeulde tot een triest hoopje asch op de doode haard, - sneed het verlies van
vertrouwen als smaad, als verraad, dat hem te gronde wou richten. Maar hij had
opgepast, z'n spaarpotje gered, na 't ongeluk met z'n been gauw het huis verkocht de hooge prijs verbaasde hem nu niet meer.... ach ja, al spoedig had hij ondervonden,
waarom het de boer, zijn zalvend vertrouwelijke buurman, zooveel waard was! Als
hij 't nog.... nee, vooruit er mee! Hij wilde zich niet laten besluipen door de oude
gebeurtenissen; hij wist dat ze hem onrustige dagen van wrevel brachten, wrang van
wantrouwen in de menschen, dat onvrede met zich zelf stookte. Hij vreesde ze als
een benauwenis en hij vermeed alles, wat zijn gedachten daarheen kon drijven.... 't
Was zóó immers goed hier? Hij had zijn diertjes; zijn eigen landje, dat hem zijn
matig, maar zeker kostje gaf; en vooral zijn afzondering, die hij vrijwillig zoo nauw
kon sluiten, als hij voor zijn vrijheid wenschte. En hij was ver, heel ver van het dorp,
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dat hem alleen gelaten had. De stad stond nu als een scheiding tusschen hem en de
Lauwersstreek; in zijn knus kringetje had zich nog geen oud-bekend gezicht vertoond
en zoo groeiden de ergernissen, gindsch in zijn geest gekrast, zachtjes weg.
't Was ook alweer jaren geleden, dat hij zijn huishoudster trouwde en in dit vreemde
spraakgebied een nieuwe wereld vond. Eerst had hij veel gemist. Uit de weldoende
drukte van zijn levenswerk gedreven, voelde hij zich hier in een wijde leegte zonder
steun en doel.
- 'k Moet meer om handen hebben; 'k ben as een die noar 't end van de week zoekt,
zei hij dan morrend.
Langzamerhand echter was voor beiden de tijd gekomen van werk zonder de druk
van verantwoordelijkheid voor anderen; de tijd van kalm voor zich heen genieten
van kleinigheidjes, voor hen van intieme levenswaarde; - op hun eilandje buiten de
stuwing der jongeren met rust gelaten, zooals zij allen met rust lieten.
Maar eens, toen de rem aan zijn karretje weigerde, fleurde een ontmoeting met de
oude smid van dit dorp zijn afzondering op.... hij zag hoe ook baas Jacobs dagelijks
zijn stille, vinnige strijd tegen een indringer uitvocht.
De oude liefde voor zijn ambacht en de schrijnende herinneringen aan eigen kamp,
die niemand hier kon vermoeden, dreven hem er telkens terug. Hij werd stamgast en
vereenzelvigde zich soms met de baas. Het werd ook zijn zaak, door te dringen in
de plannen van de mededinger. Hij kende alle vaste klanten, wantrouwde de ‘loopers’
en speurde hun gangen na. Hij onthield wat op tijd afgeleverd moest worden en
keurde, zonder zijn oordeel te zeggen, voor zich zelf het werkstuk mee.
En al was hij thans veilig voor de schade, met de scherpte van eigenbelang
takseerde hij aan 't eind van de week de posten op de lei naast de schoorsteen, en
verslapping in het werk deed hem in 't donker voorbij de ramen van ‘die andere’
rijden, om uit de geluiden en bewegingen daar het gevaar te begrooten....
Gartje's witte muts gleed heen en weer door de hoekschemer; haar voet viel van
de stoof, de stoelpoot knarste - ze verveelde zich. Ze kwam toch niet tot klaarheid
in haar berekening over aardappelopbrengst en winteropslag en Rozen zat maar zoo
suf te zwijgen.. sliep hij? of zou er wat wezen? Je kon niet weten - hij was nog vijf
jaar ouder dan zij! Ze dacht zich bang.
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- Wat dunkt je, zel 't licht op? vroeg ze zacht en aarzelend.
- Goed.... joa, geern. Hij rukte zich uit de mijmering.
Zij hoorde aan zijn stem dat alles goed was en plotseling welde een opgewektheid
in haar op, dat ze zelfs zou willen neuriën. Maar onder het aansteken van de lamp
bedwong ze zich en zei alleen, wat gewild oolijk:
- Goed?.... goud moet je zeggen; nou woon je hier al zoo lânk en je proat nog as
vroeger!
- Jij bènt zoo'n geleerde! ken ik niet tegen an....
Ze monkelden beiden om hun geestigheid. Hij kneep de lippen dun en scheef,
alsof ze de lach als een schat met moeite binnen hielden. Al de kroesjes in háar
gezicht bleven elkaar uit de rust trekken en haar weeke mond stond in breede plooi
gereed tot wat goedige scherts, die hém evenmin prikkelde als zijn spotternijtje haar.
Hun vroolijk geplaag en hun vele tamme kibbelarijtjes flitsten niet van
gedachtescherpte, maar beiden waardeerden ze als uiting eener verzekerde overmaat
van goede gezindheid.
Hun leven van samen werken, naast elkaar - zij eerst in dienst voor loon; hij de
betalende meester - was verinnigd door wederzijdsche waardeering en het besef van
ieders onmisbaarheid, en langzaam verdiept tot een volkomen begrijpen, een
voorgevoelen en respecteeren van een enkel groot verlangen en de vele kleine
wenschen in elkanders leven. Meer kon men niet vergen, meende Gartje, die nog
nimmer geheel verlaten was door het afhankelijkheidsgevoel van dienende huisgenoot,
al werd het steeds meer verdrongen door een aarzelend groeiende zelfstandigheid en
door een bijna vrome dankbaarheid voor het bezit van ‘eigen reeuw en eigen dak’.
‘Tot aan 't leste, groote oogenblik toch in rustige hoaven; hoeveul van mien joaren
moeten nog dankboar “voader en moeder” zeggen in 'n gasthuus’, peinsde ze vaak
in haar bijbeluurtje. Maar steeds werd haar blijheid ingehouden of, bravig getemperd,
in kleine scheutjes geuit, want ze vreesde de luide vroolijkheid.... alsof een mensch
zoo zeker was van blijvend geluk; alsof er niet wat zorgeloos, iets losbandigs
schetterde in de uitschietende lach, die als een treiterende trompetstoot de oude zorgen
uit de duistere lagen der ziel, waarheen ze als verdoofd waren gezonken, kon
opschrikken, of het loerend lot uitdagend met nieuwe kon lokken! Zelfs de ‘iedele
vreugde’ van anderen deed haar waarschuwen: ‘Pas moar op met
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dat wufte! 't leven het mij leerd, dat 'r gauw 'n val noa komt, 'n zwoare val... elk
mensk steit met z'n voeten vast an zien eigen schaar1)..
Eerst had Rozen er wel mee gespot, als zij erkennen moest, dat hij niets vreeselijks
had losgelachen uit de toekomst, die hij zelfbewust en fier verwachtte. Later beurde
hij haar op: ‘Koman, niet met de neus noar de sporen votsjokken as 'n peerd veur 'n
zwoare vracht! niet met oogkleppen loopen en schrikken veur alles wat blinkt bij de
weg.... zooas 't komt zel 't gelden en we loopen niet in twee slooten tegeliek!’
Maar juist toen de vaste gang der dorpsche dingen hem deze troost deed geven en
hem de blijde zekerheid scheen te beloven, dat zijn levensvolle dagen van arbeidsgenot
zouden duren tot zijn geruste ouderdom, brak de eene klant na de andere, die zijn
vertrouwen droeg, de gemoedelijkheid van zijn levenskring, en boorde diep in hem
de stekende twijfel open aan het goede dat van zijn vrienden kwam. Dat versterkte
zijn trots, om liever allen te verlaten en vrijwillig voor hen een verbleekende
herinnering te worden, dan zelf in zijn dorp eigen einde te zien duisteren; en deze
innerlijke hoogheid beveiligde hem voor een suffe onderwerping te midden van de
bekenden uit zijn jeugd. Toch durfde hij toen nog wel - met een lachje naar Gartje de vreugde die zij stil vreesde, verwachten. Eerst lange tijd van vergeefsche weerstand
sleep zijn spot met haar voorzichtigheid af en dreef hem, toen ook in zijn hart de
berusting als late wijsheid geboren werd, nader tot Gartje's gelatenheid....
Zij trok de lamp aan de knarsende kettinkjes zoo laag, dat de ombloemde engeltjes
in 't schuitje onder de bonte peer bijna tegen het tafelblad schommelden, en goot
water in de koffiepot. Een doffe aanslag trok aan de buitenkant van het tin omhoog
en toen het stakerige winterlandschap op de verlakte buik tot de boomtoppen vol
mist dreef, peilde ze nog even na met het lemmet van het broodmes.... zóó, dat was
de maat, tot de scharten; ieder z'n zes kopjes.... nog 'n scheutje? ja, 't onderste werd
toch maar brobbel....
In de ketel schoot weer een tokkeling van toontjes los; ze tuimelden dooreen en
murmelden weg, als verwaaid in wind. Een krekeltje sjirpte in 't schoorsteenduister
als op een zoele avond....

1) Schaduw.
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In het heen en weer glijdende lichtvlak vouwden ze hun kranten open. Op een stoof
lag een stapel van twee weken, die de oude korvenloopster van de bakker hun leende.
Rozens hoofd bleef half boven de matte ballon in melkwit schijnsel en de lampwarmte
broeide tegen zijn oogleden, die ondanks het oprimpelen van zijn voorhoofd steeds
loomer zakten. Er scheen 's avonds uit bedrukt papier altijd iets omhoog te wemelen
naar zijn oogen en daar tot schemer te verdichten.... 'n bril gebruiken?.... in geen
jaren nog!
Gartje las, alsof ze met voorzichtige teugjes dronk; de zachte klikjes van haar
lippen schenen steeds verder weg te druppelen als een trage regen. Het papier
kraakte.... ritselde.... toen dommelden voor Rozen alle geluidjes in.... de stilte kwam
als iets molligs aanglijden.
De sterfberichten herlas Gartje gretig. Ze snoof korte zuchtjes door de neus en liet
de ruig gewerkte vingertop, die langs de regels schuurde, rusten waar ze ‘bloeiende
leeftijd’ spelde, het hoofd wiegend door kleine schokjes van meewarigheid. Maar
dóór haar ontroering steeg spoedig de dank voor haar eigen, nog ongestoorde bestaan,
dat zij te midden van al het wisselvallige welhaast als een onverdiend wonder
waardeerde.
Ze keek naar Rozen.... die sliep; de wenkbrauwen raakten even de lamp.
Voorzichtig een blad om.... niet waaien; de lamp pijlde zoo gauw. Tersluiks zocht
ze onder de dorpen naar nieuws uit het oude oord. Ze verzweeg het steeds voor
Rozen. Die sloeg het over - zei hij - al lokte de naam Windkerk zijn blikken er wel
vlak bij!.... Niets? Weer namen van onbekenden! Wat leefde je er toch gauw tusschen
uit.... Ze soesde een poosje....
Maar dit nu? Ze tuurde met zorgelijke aandacht. Nee, 't was uit een ander dorp....
toch niet! Haar mond zakte open.... Een gebeurtenis? En dat stond daar zoo
ordelijk-gewoon in kleine lettertjes: ‘de kap.... kapitale behuizing van G. een prooi
der vlammen - vonken uit de belendende smederij - ook deze niet te redden - lage
verzekering -’
Ze wreef de vuist over de oogen, de bril zoolang tegen het voorhoofd drukkend,
en las het nog tweemaal, vlotter, steeds luider, om zich zelf te overtuigen....
Toen schrikte ze: Rozen drukte zijn hoofd laag, waakzaam gestrekt in de spanning
van het luisteren. Zijn lippen waren naar binnen gezogen en in zijn vorschende oogjes,
die juist onder de rand
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van de ballon haar dóórkeken, brandde de aandacht zoo fel, dat het haar beklemde.
Hij trok de krant naar zich toe en zocht de datum.
- Old neis; van v'leden week, zei hij wrevelig, maar sloeg, om tòch te kunnen
lezen, de vouwen plat die opstonden tegen de lamp. De rechterhand bleef er zwaar
op rusten. Lange lichte haren lagen dwarrelig uit het boezeroen-boordje, duidelijk
op het roestbruine vel, dat glad spande over de knokkels van pols en geledingen. De
middelvinger was een stompje. Nu hij zoo onbewegelijk vooruit in het licht lag, keek
Gartje er snel en scherp naar, alsof het vaak geziene plotseling nieuw en pijnlijk trof.
Dat krantenbericht.... en dìt.... allebei scherpten ze de herinnering aan dezelfde
gebeurtenis, waarover ze nooit het éérst sprak. Onder het lezen kromde hij de vingers
langzaam tot een vuist en woelde hem weg in zijn broekzak.... ze dachten aan 't
zelfde.
- Dat's-van-die-oav'nd, hé...., zei hij opkijkend, op een toon die geen antwoord
vroeg.
Gartje zweeg en voelde een dreiging van onrust, toen hij driftiger vervolgde: ‘....
doe 'k heurde dat Piet Grien - want dat is 'm toch doar in de krant - 't olle spul dat-e
van ons kocht overdee aan die indringer; de koop was nèt beschreven.... deurstoken
koart vanzulf.... Dat was wat ànders as 'n kold steê veur die wieze Fransen met z'n
wipperke van 'n wiefke.... hij nustelde d'r warm in, met mièn klanten, met al mien
reeuw dat nog spiekervast ston: balgen, banken, noodstal....’
- Joa, joa, joa, brak Gartje snel af, alsof ze alles wat in hem opwoelde wou
temperen.
- Wie kon zùks denken? Oud zelfverwijt, dat hij zoovaak had weggepraat, stak
op.
- Nee nee, heur, suste ze, 't was buten bereken; Grien was met al zien proatjes over
goeie noaberschap niks as 'n vilein tuskenpersoon.
- Zien plan om 't as renteniershuus te verbouwen leek mij aannemelijk toe.... die
oav'nd, doe 'k wis, wie warken zol onder 't olle dak, liep alles verkeerd, m'n verstand,
handen; de kop draaide noar alles wat de deur uut en in ging - en de centerboor van
de mesjien....
- Gotjes, of 't mien eigen vinger roakte, zuchtte Gartje. Hij ging voort, zich zelf
geruststellend:
- Tjè, we deden toch wat we konnen! Heb 'k mij niet òfsloofd, de peerden ook uut
de hand te besloagen en kreeg 'k niet de klap
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veur de knie?.... dat was 't leste; en nou 't huus - tot de grond staat er.
Hij trok zich terug achter de lamp en stelde zich de oude woning voor - puin achter
de doode venstergaten - zonder 't hooge steile dak; wat zou 't nu armzalig lijken met
die lage muurtjes, verbrokkeld, geblakerd.... Zoo gaat het, zoo gaat het, het oude valt
weg - dit had hij gelukkig niet gezien.... Nu was hij toch heelemaal los van 't dorp!
hij met alles wat het zijne geweest was er voorgoed uit.... zijn naam zouden sommigen
misschien nog-es noemen: ‘de smederij van d'olle Rozen....’ ja, zoo kon 't nog wel-es
wezen....
- Zol 't zundig wezen, as je die beiden 'n ekstrao tegenheidje gunde? vroeg hij
schamper.
Gartje weifelde tusschen instemmen en zwijgen. De groeven om de mondhoeken
snoerden dieper, zoodat de wangbollen overhingen. Ze trok de wenkbrauwen naar
de neuswortel, alsof ze ingespannen iets moeilijks overwoog. Kon ze niet wat anders
bedenken? Een goedig grapke?.... nee, dat zou nu niets in hem raken....
- Wij wonen hier nou rustig.
Hij luisterde niet, maar ging grimmig door:
- Die Fransen mos hiér-es wonen! Het de nije wat uutdocht - Joacobs zit 'm op de
hakken! 'n Ponsmesjien dóár’ - z'n hoofd duidde met een knikje telkens de richting
aan - ‘goed, wij drukken de goaten ok as deur koek! 'n Draaibank doar? Hier een van
zesmoal-honderd-doalder!’
Haar verwondering en nieuwsgierigheid moedigden hem aan. Waarom zou hij
haar niet-es wat vertellen van 't nieuwe, waarmee Jacobs vocht? Zijn smalend scherpe
lach trok weg en in zachte ernst, alsof hij haar een geheim schonk, dat dieper moest
dringen dan tot haar verstand alleen, maakte hij de som wat klinkender: ‘Met onkosten
'n ronde du-zend-gulden!’ En, er zelf van genietend, vervolgde hij luider: - Mos je
's zien! 't Kleinste klinkje en moerke glimt as berliner zulver; 't eene doode ding gript
't ander doode ding en met mekander is 't levend, net of 't veur je leit as 'n lichoam,
open en bloot.... En stoal of geen stoal, de beitels slikken de schilfertjes d'r of as
krullertjes van holt. En 'n vliegwiel - z'n arm sloeg in een halve cirkel - ‘tot de balken
hier, nee hooger, d'r is 'n boog uitbouwd in de zolder.... Nou nog 'n motoor en 't
zwaorste karwei is speulwark!
Gartje vreesde een woelige nacht met opschrikkend geroep van
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Rozen in zijn droom, “als 't wark bij hem op bed kwam”. Ze wou zijn gedachten
zacht afleiden en om toch niet geheel zonder begrip van zijn zaken te lijken, zei ze
als een bevredigend besluit:
- Och, 't is moar zóó: die Fransen doargunder meende te vroeg dat hij was woar
hij wezen wol - en Joacobs hier? moet 'm ook moar met die vremde dingen verstoan!
Wij kennen 't in vree aanzien.... 't Wordt loater, Rozen!.... de koffie wordt kold. 't
Laatste drong niet tot hem door.... 't nieuwe gereedschap hanteeren....?
- Doar is al veur 'zörgd!’ riep hij; en met een geruststellende genoegelijkheid,
telkens nadrukkelijk knikkend, verzekerde hij verder:
- Met 'n dag is er 'n nije knecht, die overal bij thuus is - bij elektriek, gas,
woaterleiding op koedéélen.... àlle fieblekwenten. D'r was moar keus uut twee; de
duurste vroeg vier-honderd gulden met volle kost!.... dat is wat!’
Rozen keek door zijn wimpers naar de zolder en mompelde peinzend, voor zich
zelf: ‘Joa.... 'k meende dat die ook uut 't Westen kwam....’ Plotseling scheen hij vast
besloten te zwijgen. Hij haalde diep adem. Een lichte schaamte over zijn
openhartigheid kleurde zijn hoofd. Hij had nu ineens al meer van zijn stille ambities
geopenbaard, dan Gartje in een heele winter uit zijn karige woorden en altijd gelijke
bezigheden kon vermoeden.
De stilte drukte haar als iets plechtigs. Ze wou het graag breken, maar voelde het
toch veiliger, 't gesprek nu maar te laten uitsterven. Ze schuifelde rond en deed met
zachte bewegingen haar late werk.... kolen in de doofpot sluiten.... koffiewater voor
morgen klaar zetten.... de gewichten van de hangklok optrekken en hem een
kwartiertje vooruit zetten: ze kon dan nog even liggen, morgen - als hij vijf sloeg....
- Zellen we nou goan? vroeg ze eindelijk aarzelend. Ze rukte aan de deuren der
bedstede in het beschot; ze klemden.... wel, weer een vouw van 't blauw-en-roode
gordijn in de sponning geplet.... ‘'t Is mörgen vroeg dag!’ waarschuwde ze, zich naar
hem omwendend.
- Joa, 't moet moar wezen, zei hij langzaam, zonder aandacht, - klapte de handen
op de leuningen en drukte zich omhoog. Maar Gartje voorkwam hem:
- Nee, nee.... deuren grendelen, dat doe ik nou-es!
Rozen slingerde zich toch door het korte gangetje naar de achterdeur en ging tegen
de stijl leunen. Zóó van de stoel naar bed,
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zonder eens hoog in de avond rond te schouwen? Kom, hij was geen moe kindje, en
zijn oude vader had ook tot zijn einde zoo, in ernstige aandacht afscheid genomen
van alle goede en kwade dagen, die hun laatste licht over hem uitschemerden.
Een uil zweefde met suizende wiekslag laag voorbij, stil en zwart als een geheim
van de nacht. Grauwe vlokken en dun uitgewaaide wolkenslierten gleden maar even
hooger dan de esch, geheimzinnig achter elkaar onder de troebel witte maan, die als
een gebroken eierschaal achterover hing met de gekartelde rand naar boven. Door
de onrustige wolken boog een stille cirkel van matte regenboogkleuren, zoo wijd,
dat de uiterste zwarte loovers van de esch nog binnen de mollig goudbruine zoom
trilden. 't Was een vreemde avond; de bovenlucht leek onbewogen. Ver over de leege
vlakte, grauw in 't verduisterend maanlicht, stampte een olieslagerij de doffe bonzen
als een somber eentonige tijdmaat door de stilte. Een fabriek blies scherp sissend
stoom af en vlamde vuurschijn uit; 't was of de nevels er heen ijlden als volk naar
een brand.... Brand?.... Zou 't óók bij avond gebeurd zijn, dàt daar te Windkerk?....
Hij werd verstoord op zich zelf om die weerkeerende gedachten; waren ze niet te
onderdrukken, - te vermijden? Ja, 't was toch maar beter, steevast zijn avonduitgang
naar 't dorp te houden.
Toen Gartje met sleepende passen, moe geeuwend, op kousenvoeten terugslofte,
zat hij reeds op zijn stoel zich uit te kleeden. Zijn oogen, half toe, zagen ver af, - haar
stroef voorbij.
- Wat 'n hof om de moan, hè? 't Wordt wild weer. Ze trok de strik van de
schortbanden los en troostte: ‘Maar och, om de moan - ken goan; om de zun - dat's
dik en dun....
Hij scheen doof voor haar goedig gekeuvel. Ze zwegen en talmden beiden, alsof
ze nog iets verwachtten. Tersluiks keek ze naar hem, als ze achter zijn stoel kwam....
Geheel gevangen nu in de greep van zijn herinneringen, overvallen door hun
verwarrende onrust, ging hij zijn nacht in. -

II.
Rozen leunde tegen het witte hekje voor 't huis; Gartje krabde met een glasscherf
hun klompen schoon. 't Werk was wel een paar uur eerder af, dan hij berekend had.
Drie dagen nog hadden ze voortgewroet over de akkers, van de mottige morgens,
als de stron-
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ken nog rottig kleefden van spinsel, totdat de avondnevels vaal over hun ruggen
slopen. De schafttijd hadden ze beperkt, de koffiekwartiertjes verminderd. De moeheid
had zich elke avond zwaarder op de leden gelegd. Stuntelig waren ze telkens naar
bed gestommeld, maar een warmte, prikkelend als van brandnetels, had hen wel tot
middernacht wakker gehouden.
- Dat's aanschierd vandoag, zei Rozen opgelucht, terwijl hij, de arm over 't hekje
zwaaiend, naar 't leege land wees. ‘Net bijtieds, d'r wordt wat kloar brouwd; moar 't
ken zoo'n hondeweer niet worden, of 'k goa d'r deur!
Langs de straatweg ruischten scherp de dorrende kruinen. De wind woelde er om
en om en viel dan op de beide wilgen, die plotseling schudden. Boven de boomenrij
werd een vast ineengedrongen wolkenmacht omhoog gedrongen, breed en bruut in
de zacht weemoedige herfstlucht. De witte randen om het steendoffe midden rekten
dun uit, als vlijmen die het weeke blauw van de hemel raceerden.
In 't westen, waar de wind een reep in de wolken langs de kim scheurde, smeulde
een smalle zoom zonnevuur voort, alsof een rood onheil oversloop. Er vloeide snel
een vaalheid over de hemel en toen de eerste droppen er uit werden neergeperst,
gingen Rozen en Gartje naar binnen.
Hij bleef voor 't venster staan, gebogen, om onder 't gordijn door te kunnen zien.
Plotseling liep een rilling door de franje; de bogen van ingeregen drogende boonen
sidderden zwak tusschen de balken; holle rommelingen kolderen in de schoorsteen....
de vlagen stieten los. Rozen zag over de zeewijde vlakte de waterwimpels slingerend
naderen, alsof ze langs de voren kwispelden, - tegen de ramen op, waar de droppels
snel schokkend ineen vloeiden tot grillig geknikte waterloopjes. De uitgebloeide
zonnebloem, stond als een oude, berooide kerel naast het kozijn, en tikte met een
bladpunt tegen 't hoogste ruitje, als vroeg hij schuiling binnen.
Nijdig van ongeduld rammelde Rozen met de hoefnagels, die hij als vroeger altijd
in zijn zak droeg. Hij boog dieper. De ruiten werden geribd van regenstreepen en
door 't gewakkel van 't water zag hij de elzenstruiken als golflijnen dooreenkronkelen.
- 'k Blief niet thuus, morde hij. 't Is moar 'n stuvende, dunne bui.
Na 't avondeten schoot hij zijn dicht duffeltje aan en reed snel
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weg. De schemering joeg aan. Zijn borst en hoofd bogen voorover en rukten dan
stug achteruit, alsof hij roeide. Hij maakte een onverschillig gebaar met de hand
buiten de rand van het wagentje en riep eenige woorden, waarvan Gartje alleen ‘loat
moar komen’ verstond.
Hij draaide zwaar aan het handsel; de wind zat hem zijlings remmend in de wielen.
‘Omtrent zulk toai wark as sliepsteen draaien met 'n ploegiezer d'r op,’ bromde hij.
Hij zag om. Gartje was al in huis. De rook wielde in een wilde spiraal om zijn
schoorsteen.... De schok in een kuil deed hem bijna stilstaan naast de beide wilgen,
die bruischten als vallend water. Het komende stormgetijde scheen ze nu al te
vergrammen. Alle vriendschap woei heen. De magere takken zwiepten risten blaadjes
af, en mepten elkaar als met lange zweepen of rukten zich uiteen, verward en ruig,
en bekeken elkaar op een vijandige afstand.
Bij de schimmige klapbrug, waar de schrale herfstkruinen een gaping lieten in de
lange golvenlijn der boomtoppen, rekte een jagertje zijn horensein tot een
weemoedig-heesche klacht.
Rozen gleed daar gemakkelijk vooruit; de droppels klapten in zijn nek. In 't kanaal
had de schuit een zwarte, golvende baan gescheurd door de grijsgrauwe, onbewogen
schotsen van fabrieksvuil.
Om de eerste dorpshuisjes zoog de wind door alle gaatjes. De lantaarns brandden
nog niet en de gevels stonden goor. 't Was er stil; alleen een winkelbel klingelde
driftig en onregelmatig. Voorbij de smederij van ‘de nieuwe’ reed hij langzaam....
niets bijzonders te hooren; enkele hamerslagen vielen zonder haast.
Nu gloeide ineens weer sterker het verlangen naar 't oude werk, bij avond, als 't
vuur de groote macht was en alle arbeidsleven tot zich trok. Hij schoot sneller vooruit.
Vuurschijn flakkerde binnen over de kleine ruitjes en plompe ijzeren horretjes,
waarop de passers schrijlings zaten als magere ventjes. Een gestalte rees en dook,
onduidelijk door de waterstralen, die glinsterden als ribbelingen op goudgebrand
glas. Rozen zette zich schrap tegen de schok in de goot; toen schoof het karretje
onder het afdak bij oude eggen en ploegen. Na een paar forsche slingeringen wipte
hij naar binnen, maar vóór hij de onder- en bovendeur dichtklappen kon, stroomde
de wind als een gulp door de smidse en joeg er de geluiden dooreen. De lampen
slingerden; de vlammen pijlden boven de blakers; schaduwen wierpen zich als
schichtige wezens heen en weer en aan de achtermuur scheen het hooge rek met
hoef-
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ijzers te verschuiven. Langzaam nestelden zich de donkerten in de oude hoeken en
banen tot rust.
Jacobs leunde tegen de bankschroef; de buik bolde onder en boven de gordel van
het schootsvel, en zijn hoofd heffende tot boven de lichtcirkel van de lamp, riep hij
lachend:
- Wel, d'r nog deur? in dit weer? Nat?.... gauw bie 't vuur, man!
Rozens rug glom als blik. Zijn dunne haren lagen tot piekjes saamgeregend ver
onder de pet uit en hij stond er, in zijn nauw en kort, tot de kin gesloten duffeltje,
smal als een jongmaatje in de grauwheid van vage vormen. Hij keek even rond, om
te rusten....
Als altijd zaten de hoeken vol duisternis en stakerige rommel - schroeven, stangen,
bellen met soms éen stralend punt, raderen, fietsframes met flauwe glimlijnen - en
over de grond lag als een slagschaduw een laag snippers en vijlsel. De oudbekende
reuk van geschroeide hoeven, olie en roest benauwde eerst, maar gaf trouw een
prikkel tot de arbeid.
Het vuur brandde, als wachtte 't op werk. Bij tusschenpoozen rekte een vlam zich
lui uit; dan scheen eensklaps de warreling van slaande lichten en donkerten daarboven
een gevecht van geel en roetig zwart, maar aan de zoldervlakken tusschen de blaken
bleef de vlokkige schemer droomen.
- Zeg es, Kloas! riep de baas op overdreven barsche toon, die daardoor
goedig-grappig klonk, en zoo luid, alsof hij een verre onwillige moest dwingen, geef Rozen 'n schoamel bie 't vuur.
Bedaard kwam uit een hoek, achter schuinstaande staven, een jongen schuiven en
sleepte de schamel bij de blaasbalg. Grijnzend naar de smid en tergend zorgvuldig
veegde hij er over met de vette mouw van zijn jomper. Toen dook hij fluitend terug,
alsof hij in de aarde verdween, en sorteerde in 't duister z'n schroeven op 't gevoel
af.
Genoegelijk ging Rozen zitten en stak de kille handen vooruit in de warmte.
- Lastig, hè, zoo zunder knecht.
Jacobs keek op: ‘Hij is d'r al! hait Hendrik; 'n veerige kerel.... en warken?.... hij
vrèt 't wark..... en is kloar bie alle nije dingen.... hij komt zóó; is in de schuur om 'n
spil veur 'n dorskmesjien.
- Dus-e.... 't vuur.... dat moet in orde?’ Rozens oogen lachten van stille vreugde.
- Help moar 'n handje, moedigde Jacobs aan.
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- 'k Zel ze toonen, wat 'n goeie hit op 'n goed vuur is, dacht Rozen.
De herinneringen aan het mooist uit het verleden rezen in hem; hij voelde zich
knusjes omwarmd, alsof hij hier zijn dagtaak had.
Met kwast en vuurhaak regelde hij de gloed en met kleine oogen bekeek hij de
kleur; nijdig zocht hij de sintels en wipte ze weg, als de vlam ze door stof of
deegachtige plooien verried; ze zouden een dóór-gloeien verhinderen en in mat gele
sissende sterren het ijzer verbranden.... kwajongenswerk.... Nee, zorg voor het vuur
is zorg voor het ijzer! En koud ijzer? wat is dat? koud ijzer is dood! Eerst in de
levende, melkwit wellende gloed, die zoo sterrelend zilverig straalt alsof men in de
wit wemelende zon opkijkt, ziet de oude vuursmid de geheimen van zijn materiaal;
door de kleuring van kersrood en wit, totdat het weer paarsig begint te blauwen, weet
hij hoe het willig onder zijn handen zal zijn te smeden, buigen, kloven, te wellen en
te drijven, te draaien en te torsen....
Helgele en donkerroode vlammen likten met rookig roode spitsen langs de
geblakerde muur en schoten snel op in 't zwart van de overhuivende schoorsteen.
Dan sproeide Rozen met de kwast uit de koelbak en klopte de kolen aaneen tot alles
walmig gesmoord lag.
Maar de blaasbalg joeg er met één suizende trek het zingende leven weer in. Ze
kwamen terug.... hier kleine zijroode en giftig blauwe tongetjes; dáár slipten ze als
dampbruine en sulvergele duiveltjes uit de rosse grotjes tusschen de kolenklompen
- sarrend, spelend, lokkend; sommige schimmig en schuw, andere vinnig en spits, totdat een paar in levensdurf slank en lenig uitlaaiden, maar dadelijk, door de meester
beheerscht, terugkrompen en slap tot oker verbleekten.... Ja, dat lustige spel gaf hem
de innigheid van zijn eigen mooie vuurtjes van vroeger en deed hem de
levensintimiteit van zijn handwerk weer genieten!
De knecht wierp de schuurdeur open en liep met lichte pas, de zware staaf op de
schouder, naar 't aambeeld. In zijn groet scheen een vage herkenning te liggen, maar
geen van beiden was er van bewust....
- Dat's puikje, zei Rozen en wees op de staaf. Hij knikte met het hoofd in de richting
van de andere smederij.... ‘Dàt het hij niet! 't is echt ollerwetsch zweedsch, toai as
leer; scheurt nooit.... bij 'n barstje 'n extroa hit d'r over; ken 'n klap velen, as-e wat
zwoar aan de moat is....
Ze praatten er over en takseerden met hun blikken het ijzer als
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een prooi, die weerloos voor hen gereed lag. Hendrik lei de staaf boven 't gat in het
aambeeld en richtte hem, waar hij scheel getrokken was, met een korte knik. De
kalme zekerheid, het gemak en de rustige jonge kracht, waarmee de knecht er mee
omging, deed Rozen terugdenken aan eigen fiere jeugd.... zou hij nu niet meer in de
kring kunnen staan en gelijk-op werken?.... het duurde niet lang toch.... hij durfde 't
wel.
In zijn gepeins en zijn gespannen aandacht bij zijn vuurtje, dat al prachtig open
gloeide, zonder toch met rauwe kolen het ijzer te raken, hoorde hij niet, hoe de knecht
dezelfde taal sprak als hij.... Tersluiks gleed zijn blik over de hoekige schouders, de
taai en toch soepel bewegende armspieren en rechte romp en met een zachte zweem
van afgunst zag hij in hem de krachtman, die evenals hij zelf in zijn jonkheid het
dagwerk deed zonder de zwaarte te voelen.... en een weeke droefheid, wellend uit
de herinnering aan de goede jaren, kwam even als weemoed de spijtigheid over zijn
ouderdom verzachten.
Maar daarna was zijn trillend lachje een fijne zege, toen de staaf in de goede
melkwitte kleur en weinig vonkend loslatend uit de gloed werd getrokken. En niet
om te toonen wat hij nog kon, maar door een innerlijk dwingende macht gedrongen,
om in zijn wèrk te blijven, greep ook hij een der zware hamers, om te vieren wat
voor hem als een arbeidsfeest was. Hij zette zich schrap; de duffel uit; van 't
blauwgeruit boezroen de mouwen op. Jacobs knikte aanmoedigend - verheugd en
riep de jongen....
Om beurten! Met de zon rond - beheerschte slagen geven zonder de bluf van te
veel bewegingen. Hoog hieven ze de hamers....
Hun zuivere maatslag klonk zwaar, dof, kort; de bonzende drieslag zong na, vast,
diep; de klanken vielen dooreen in de smidse en echoden van de muren terug, als de
nieuwe golven al rolden, - zooals vlakbij de machtige klanken, een klokwand ontweld
op de klop van de klepel, zich in de galmruimte stuwen.
Geen versnelling of vertraging in de dans van de hamers, de rhythmus bleef zich
zelve gelijk in de kloekheid van de aanvang, alsof één machtige hem schiep. Boven
het donker gloedende, krimpende, levende metaal, vast in de snoekebek van de lange
nijptang genepen, spoot de spreiding van violet-roode, oranjegele en kleurwisselende
vonken in snel uitschitterende zachte bogen uiteen, als een vurige zegen boven de
flakkerend-ros belichte en van koolzwarte donkerten grillig overgleden
smedenkoppen.
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Zooals een molen in breede slag zijn schaduwen machtig en wijd om zich uitwiekt
en terugtrekt over 't zonnige land, zoo joegen hun donkerharige armen hun beelden
langs zolder en vensters, en aan de wand was 't of al de slagen daar daalden op het
groote hoofd van de jongen, die laag tusschen de hooge gestalten gedoken, met
saamgeklemde lippen en kromgespannen nek de trillende tang rechthield onder het
stalen gemoker en hem telkens na drie bonzen keerde, zoodat het eind van de spil
vierkant werd gebeukt. Elke wending en slag had zijn weldoordacht doel. En aldoor
sprongen de hamers weer op; machinaal-zeker suisden ze neer, vast door de vuisten
als glimmende knoesten omschroven.
Dit werk stiet Rozen over zijn ingetogen schaamte heen; nu zou hij het aan de
heele wereld durven zeggen, wat hij hier genoot; de schuchterheid, waarmee hij zijn
ambities verborg, versmolt en hij voelde, sterker dan op één der andere avonden als
toeschouwer, in blijde ernst de weelde van verantwoordelijkheid en zelfrespect, om
iets zwaars mee te volbrengen, - een gedegen, solied werk uit één stuk, op welks
innerlijke sterkte vertrouwd moest worden, en waarvan geen machines gemakkelijk
wat schilfertjes hadden geknaagd, maar waarop de droppen van eigen zweet hadden
gesist. Dit was het ware oude, dat hem bevredigde, omdat hij zijn geest voluit gaf in
de arbeid der spieren.... hier één in doel en onafscheidelijk als middel. Dit was de
schat van levensvulling, die hij hier de dagen door miste; zijn liefde, die hij ginder
gelaten had.
Hij begon wankel te staan en zijn hamer voelde zwaarder. De armen trilden en
bleven beneden hoofdhoogte.... toch volhouden; de gang niet verbreken. Hij verborg
zijn moeheid en blijdschap, toen de smid 't eerst de hamer ongedreven, mat liet vallen
door eigen zwaarte en in steeds snellere kadans vrij liet uittrippelen naast de staaf;
de knecht volgde; toen tikkelde hij de klettering van klankjes op het stalen
aambeeldvlak.
Alle drie rustten, de armen op de hamerstelen gekruist; ze ademden diep in
ontspanning en beschouwden het werkstuk zwijgend, met kalm welgevallen. Toen
knikte de baas, spuwde, en dompelde de staaf met het al blauwende einde in de
koelbak; sissend borrelde 't roetig grauwe water en de stoom wolkte over 't vuur.
- Nou de goaten d'r in! oordeelde de jongen deskundig.... hij vroèg 't maar niet.
- Nog niet te hanteeren, ventje! snauwde de knecht uit de hoogte.
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- Leg de knalpot van de dokters motor moar eerst onder de boor, zei de baas, alsof
hij de anderen niet gehoord had. - Geef 'm genog lucht, dat-e blaft over de weg;
eerder is de kerel tòch 'nt tevree!
Rozen bleef nog driftig van ijver en vergat geheel dat hij bezoeker was. Hij
rommelde met zijn stok in 't duister vóór 't aambeeld wat ijzer en tangen op zij,
waarover hij mocht struikelen, deed toen met een zwaai twee groote passen en greep
de kruk van de boormachine.... hij wilde toonen, ook dàt nog te kunnen: brug en
sleeschroef? verstellen met worm en beugel? hij kon 't nog!
Hij zette een grootere boor in. Maar die vatte niet. - 't Is hard, mompelde hij en
zocht op de volle werkbank naar gereedschap.
- Hier, zei Hendrik; - neem m'n ‘duuppie’, 'n niedig ding; aan 'n klein tikje het-e
genog.
-.... Nou? vroeg hij trotsch, toen Rozen de deukjes geslagen had en hem de zinker
teruggaf.
Nog aandachtig bij zijn werk, knikte Rozen.
- 'k Heb ook nog zoo'n drevel; ook een van joaren her, moar nog gien kwastje het-e
op de gladde harde kop! zeker ook van dat olle olifanten-stoal.... 'k von ze in olle
rommel!
- 't Is antiek spul, plaagde Jacobs; - eerst bekieken, Rozen, anders hè-je gain rust
of vree van hem.... hij het boven nog meer van die roarieteiten.
Toen wierp hij de rattestaart, waarmee hij vijlde, neer, en gespte 't schootsvel af:
- 't Is genog veur vandoage; wie kennen nog wel wat noaproaten, moar de jong'
mag noar zien moeke! hij het honger en heimwee....
't Vervroegde verlof was het spotternijtje waard, en lachend met glinsterende oogen
en scherp-witte tanden in 't opzettelijk bevuilde gezicht, sprong hij als een losgelaten
keffer schreeuwend de deur uit.
De knecht klom de ladder op en zocht op de duistere zolder zijn kistje.
Rozen draaide de gepunte staafjes in de hand. Het ingeslagen monogram was vaag
en uitgesleten; hij zag opeens met aandacht.... leek die letter op zijn.... nee.... toch
schemerde even een vermoeden. Zou hij Jacobs eens wat vragen? voorzichtig,
on-gehaast en als toevallig?.... Maar Hendrik kwam terug.
- Stal moar oet, zei Jacobs, - ik hoal tabak veur 'n oavendpiepke.
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Rozens oogen vergrootten in verwondering en angstige spanning.
- Duvel, zei hij scherp.... zich zelf opschrikkend.
- Vrumd old spul, hè! vroeg Hendrik - zeldzoam....
- Joa, joa.... Rozen schoof nader, stak de hand uit, trok hem terug.... ja 't was wèl
duidelijk, wreed-klaar! dat waren zijn dingetjes geweest; dat waren zijn dingetjes
nog; stukjes van zijn werkleven; doode strijdmiddelen, maar nu leken ze hem
plotseling opgestaan uit een ver verleden.
- Dit's 't mooiste, man.... de fidelboor. - Hendriks lach deed Rozen pijn, - hadden
ze vroeger, veur onze roatelboor. Hij tilde het oude gereedschap met ‘snaar en
strijkstok’ als een kleinood in 't licht.
- Joa.... joa...., Rozen kuchte. Het kropte in zijn keel van droefenis en nijdigheid.
- Ik heb zulf.... indertied.... nou ja.... En toen snerpte zijn vraag, als in angst:
- Kom j'uut Windkerk?
- Ja.
- Uut de smederij van....
- Ja, die ouwe van Rozen.... femilie meschien? Ze hebben mij wel-es verteld, dat
die....
- Ja, in de verte.... loog Rozen, snel de zin brekend; - knecht 'west doar?
- Ja en nee; bij voader, moar hij von, dat 'k bij 'n ander mos en nou m'n broer hier
toch opzichter wordt op ‘de Fortuna’, leek dit hier heel geschikt.
Rozen zoog z'n lippen strak. 't Was of hij van een groote hoogte tuimelde. Geen
vermoeden meer.... 't wàs een Fransen, opgegroeid op zijn heem.... één oogenblik
leek hij hem een afgezant, een huurling van zijn vijand, die opzettelijk was gekomen;
waarheid was 't, in smartelijke felheid. De zekerheid sloeg hem voor 't hoofd.
Zijn gezicht versmalde en verbleekte in het beheerschen en zwijgen. Hij gluurde
naar dat kistje, het verwenschte en toch zoo begeerenswaardige; met zijn schatten,
zoo vlak onder zijn oogen en toch zoo ver buiten zijn bereik.... dingen die hij als
waardelooze rommel had achtergelaten in de drukte der verandering en nu als reliquien
waren geheiligd door de tijd; dragers van geheimen die hij alleen kende; toen toch
afgedankt - nu in andere handen weer trouw en eigen. Daar lagen zijn zuiver gewelde,
vinnige warm- en koudbeiteltjes, eigen handwerk; het kleine hamertje voor een
buurjongentje;
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de boor met het harde heft van palmhout, gesleten naar de holte van zijn hand,
gepolijst door de warme wrijving van zijn eelt. Hij hoorde de snaar weer gonzen;
alles was er aan gelijk gebleven, alleen de kop was zwarter bestipt met wormgaatjes....
maar dit alles te openbaren? aan wie? hij kon 't niet en wilde 't niet. Hier stond iemand,
die zou kunnen vertellen, wat hij graag hoorde: hoe alles ginder nu leefde; van oude
klanten, en ja, van de brand! Maar zwijgen wou hij; het bekende niet nog nader
lokken, nu hij zich gevoelde als een ontdekte, een ingehaalde, op wien men opnieuw
een oude last legde. Jacobs mocht desnoods alles weten, - hij zou 't begrijpen - maar
't nabijzijn van deze jongere zou alle onrust doen opvlammen. Even was zijn vreugde
vrij-uit geschoten, als een vogel.... die, teruggeschrikt, snel de nauwe, maar veilige
kooi weer zoekt. De opgewektheid uit oude levenstrots was bruut neergeslagen,
zonder dat hij zich op een eigenlijke, opzettelijke vijand kon wreken. En tegelijk rees
de opstandigheid in hem; voor dulden en lijdelijkheid was hij te krachtig en fier. Zijn
afgebakende levenskring scheen doorbroken te worden, want na eenige dagen reeds
zou iets van het intieme open liggen voor lastige vreemden. Met een beklemmende,
intuïtieve zekerheid, die onverbiddelijk is ondanks alle scherpte van redeneering en
dadelijk over alle gedachten heerschte, voorvoelde hij de komende scheiding ook
hier.
Langzaam trok hij zijn duffeltje aan. De knecht keek vreemd naar hem, niet
begrijpend. Rozen bemerkte 't en zei, toonloos:
- Zoo - dan komt je broer op die febriek hier? zoo, op de Fortuna!
.... Jacobs kwam terug met tabak en drie groote kommen koffie:
- Wèl verdaind! Rozen is muide.... ken je zóó zain.... gain wonder ook! 't is kroanig:
op joen leeftied nog tegen 'n jongkerel opwarken! Dat's 'n felisitoatsie weerd, nèt as
dat mit de Fortuna,.... ik heur 't doar deur joe nuimen....
Rozen keek verwonderd, vragend, alsof hij een nieuwe slag wachtte.
- Ja, ie ben in 'n dag of wat hier nait 'west: al 't neis gait joe veurbie.... de febriek
wordt verploatst.... vergroot....
- Dat roakt mij toch niet! zei hij wat kribbig.
- Komt fijn in joen buurt, man! tusschen joen ploatske en de weg - geft wat vertier,
wat fleur en leven in joen ofzunderen.... èn 't stee wint in weerde.
Rozen werd koud; hij zou kunnen sidderen. Weg.... weg.... hij
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zocht een reddend woordje, dat hem de aftocht openen kon.... niets.... zijn koffie
moest hij nog drinken....
Wind en water vielen tegen de ruiten. Rozen ging naar de deur.
- Kerel, dat ken zoo nait, riep Jacobs hartelijk en zorgelijk.... ‘je waait weerom!
Hier is 'n lanteern.... zel Hendrik opdouwen?.... gerust....
- Nee.... best bedoeld...., zei Rozen heesch van moeheid; - 'k red mij wel.
De wind wierp de regen in stralen door de straat, eenzaam en duister, en sloeg
hem benauwend op de borst. Verbeten draaide hij het handsel, alsof hij de wind
vermaalde. Een bodewagen kreunde en kraakte nader. 't Paardje sjokte droomerig,
alsof het alleen zijn taak was, zijn kameelachtige schaduw over de zuigende weg te
zeulen. De voerman zat als een blok, diep onder de kap, en week niet uit.... liet Rozen
onverschillig door de randkuilen schokken.... Alles scheen in vijandigheid te keeren;
had Gartje dan toch gelijk met haar wantrouwen in een vrij uitgevierde vreugde?
Opnieuw stijgende vermoeidheid ontmoedigde. Bij ‘de nieuwe’ was geen leven,
zag hij met vluchtig oplevende troost.
Buiten de huizen dwong de wind tot taaie inspanning en hij voelde zich dadelijk
weer de strijder, heftig en koppig. Daar rolde de storm als een grommende zeedonder
uit het zwart van de velden, en het gefluit om de laatste huizen, de hooge gil der
telefoonpalen en het gesis door de beukenhagen verstierf er in. Boven zijn hoofd
klekten de takken. Zijn oogen knipperden. Met zijn lantaarn drukte hij een kegel van
koperlicht door het donker met een wijde zoom van verschemerend geel; de buigende,
aalglanzende takken spoelden de grauwe blarenfrommelingen er in; ze zwaaiden
zware droppels naar hem af en hieven zich dan weer weg in het hooge duister. Als
het karrejte slingerde, sloeg het wiebelend schijnsel tegen gelederen van stammen
die plotseling vooruit schoven en zich presenteerden als schubbig gepantserde
wachten, metalig glinsterend in groeven en op knobbels van schors... maar bij de
volgende draai van het handsel gleden ze terug in hun schaduwige stand.
Hij wrong zich wat om; de wind perste zijn adem weg. De lichten van de Fortuna,
schuin terzij van het dorp, zag hij als bange flikkeringen. De hooge gloeden die op
stille avonden de lucht instegen, sloegen nu slap en laag over de kanting der daken,
die mee schenen te slingeren door het stormig gejaag der lichten. Soms werd nog
een
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bundel het zwart ingedreven, sloeg snel neer, boorde zijn mistig roode spits nijdig
terug, maar slipte dan voorgoed naar binnen, alsof het hemelzwart de dakgaten sloot.
Hij hoorde geen kokers afblazen, geen volk bij de kreunende ketels rumoeren; alles
scheen geruischloos te loopen onder het vuurwerk daarboven, nu de groote
natuurgeluiden toch alles overloeiden.
- Veur mien part waait alles plat, doar, gromde Rozen; - wat willen ze met dat
gevaorte vlak veur mien deur..... en dan die Fransen..
Hij schrok; een motorfiets knalde voorbij.... rakelings.... de gedoken kerel schoot
als een duivel door een spookland. Hij scheen Rozen een vijand te meer....
Toen stuwde de wind hem de hoek om, zijn laan op. Hij voelde het als de vrijheid,
toen hij duizelig van 't werk en de plotselinge geestesspanning, buiten storm en
vreemden in de evenwichtige regelmaat van zijn honk nog avondrust vond. Gartje
zag bezorgd.... vroeg niets....
Die nacht lag hij als lood in een doffe, droomlooze, verzwarende slaap, als na een
ziekte.

III.
De eerstvolgende, verwarde dagen wilde zijn werk niet vlotten; hij greep het aan en
liet het weer liggen; beet van zich af om niets; liep nukkig en korzelig te mokken, te
prevelen.... ingesponnen in zijn bittere gepeinzen. Altijd was hij karig met woorden
geweest, maar nu was zelfs onder de morgenkoffie geen samenhangend gesprek vlot
te krijgen door Gartje. Ze hoorde het nieuws uit de smederij in korte, hoekige zinnen,
als snauwen; ze trok en lokte dan nog wel iets naders los, maar wat hij in zich
doorleefde, bleef te vermoeden.
Hij kende niet de matte onverschilligheid van slappe en verloren levens; hij voelde
zich in zijn recht van vrij te leven gekrenkt en achtte het een slag aan zijn waardigheid
als man. De trieste gedachten groeiden tot een klomp in zijn hoofd en lieten zich
door geen nijdig schouderschokken wegschudden. In terughouding versterkte zich
zijn zelfgevoel en verstarde zijn vastberadenheid om allen te mijden; daarin voelde
hij zich veilig met geestelijke voornaamheid; daarin koesterde zich zijn trots, het
hooghartig eenzelvige, - steilstaand tegen elke verzoenende schikking met de
omgeving.
Gartje's goede woordjes konden zijn onrust maar korte tijd
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temperen. Ze begreep, dat zijn vree ook hier voorbij was, maar haar zachtzinnige
berusting steunde hem niet.
De schemertijden werden snel langer. Het dringende werk was bij brokjes van de
baan geraakt. Zijn erwtjes op de zolder waren nog te week om te doppen en voor het
brandhout kappen gaven de boograampjes van de schuur slechts tot een uur of vier
licht op de duistere, kleigrauwe deel. In de slapelooze na-nachten en bij 't doelloos
staren over de vaalheid buiten, - zonder afleiding; zonder zekerheid - werd de
gedwongen afwachting tot een nimmer loslatende kwelling, een afmattende druk op
zijn oude moed.... totdat zijn fierheid een dáád zocht om de ban van zijn gedachten
te breken.
Een paar maal reed hij uit, het geheele dorp door, de smederij voorbij. Hij hoopte
- en vreesde - dat er juist op dat oogenblik iemand buiten zou werken, om hem
hartelijk toe te spreken, hem binnen te noodigen. Hij voelde, dan niet te kunnen
weigeren, maar nooit zou hij willen zeggen, waarom hij niet meer kwam. En toch
was het een teleurstelling, een geestelijke verkilling voor hem, toen hij niemand
ontmoette. Zouden ze hem werkelijk niet gezien hebben? Hij begon argwanend achter
daden en woorden van anderen te speuren naar opzet, en hij nam zich voor, door
geen zinspeling of zelfs gebaar richting te geven aan hun vermoedens. Of.... zijn
zwijgen en wegblijven.... was dàt te duidelijk?
In een mistroostige bui meende hij, dat de menschen achter hem fluisterend
samenschoolden; de bietentrekkers op de herfstlanden keken gebukt door de boog
van hun arm zonder hun arbeid te staken.... misschien wel als altijd. Maar nimmer
groetten de stokers van de ‘Fortuna’ als nu: zoo gewild hartelijk en hatelijk luid, dat
het hem als spot opjoeg. 't Was of een overdadig plezier klonk in hun: - Boas - boas!
wie worden buren, hè? zorg veur de flesch.... in 't lest van de week hè-we dorst en
geld....!
Ze schreeuwden in lichamelijke kracht naar vele voorbijgangers wel iets, maar dit
voelde hij als een spottende toespeling en zijn vijandigheid vond ternauwernood
bevrediging in een schampere verwensching: - Buren.... ja! en die Fransen de meneer
d'r speulen.... kieken, loeren, leenen; vroagen om dit, vroagen om dat; bij ruzies roak
je d'r tusschen.... stroo- en kolenbargen.... geen uutzicht meer.... lange doagen en
nachten die dreuning, gefluit, gehuul!.... En dan de rondsluipende broei van gekookt
haksel.... liever alleen binnen de verre horizon rondom, in vrije verlatenheid!
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Hij dacht aan heiningen van prikkeldraad of doornheggen.... nee.... 't gaf vocht en
schaduw op eigen akkers.... lapwerk ook! dingen die zijn innerlijk niet beveiligden;
die niet beletten dat hij op zijn vrije bezitting in de engte gedreven werd.
Soms nevelde een duffe beuheid over zijn innerlijke woeling, maar de begeerte
naar nieuwe mogelijkheden, en zijn zelfspot - ‘of dit nou 't ènd was van mannenwerk’
- striemde hem weer wakker en richtte zijn ernst stroef en strak op zijn hernieuwde
vrijmaking.
Langzamerhand groeide uit zijn twijfelingen zijn besluit. Hij sprak het uit voor
zich en Gartje: Weg!
Zij antwoordde, vlug alsof ze 't lang al had willen zeggen:
- Dat's beste.... nou kèn 't nog....
Nu hij het woord zelf hoorde, suggestief-kort, gaf de stelligheid en het klare van
het doel kracht en fleur. Hij had zijn taak nu, zonder gewankel tusschen ja of nee;
Gartje's dulden werd nu een verlichtend mede-dragen en haar woordjes van troost
kregen inhoud voor hem. De lamp brandde vroeger en werd hooger opgedraaid. Samen doorzochten ze de
kranten als een ernstige arbeid die stilte eischte. Met de steel van de pijp streek hij
over de advertenties, alsof hij ze sorteerde. 't Werd de tijd van koop en huur.
- Hoe liekt dàt spulletje doar....? Hij stak de steel door 't papier.
- De Bulten? woar is dat?
- In 't oosten.... 't ploatske is nog wat grooter as dit.... nogal 'n bosschige streek,
mooi en rustig, noar ze zeggen. Ieder spon zwijgend plannen uit.
De volgende morgen vervolgde ze zonder inleiding:
- En dan huren?
- Huren?.... koopen! dat sprèkt! riep Rozen, alsof hij schrok van haar dwaasheid.
Hij brak 't gesprek af: over 't veld voor zijn venster liep een heer, met afgemeten
groote passen als een zaaier. Kwam de dreiging daarbuiten nader? Rozen rukte zich
rechtop en haastig slingerde hij naar zijn akkers. Een opgolvende nijdigheid legde
zich, toen hij geen Fransen herkende. Gartje kwam voorzichtig nader en zei iets als
verontschuldiging, waar hij niet naar luisterde.
De heer bleef staan, wapperend met een gekleurd papier, als een sarrend
victorie-vaantje.
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- Rozen, zeker?
- Ja meneer.... van 't Honk hier, antwoordde Gartje. Ze stonden aan weerskanten
van de sloot.
- Van de febriek? vroeg Rozen.
- Precies. Hij gevoelde wel, dat hij hier zonder overgang recht op zijn doel kon
afgaan: - Ik heb hier de ondergrondskaart, Rozen.... en.... jullie pomp daar geeft zeker
goed water?
- Zol 'k zeggen, bevestigde hij trotsch.
- Wil meneer meschien.... begon Gartje, maar een dwingende blik van Rozen deed
haar zwijgen.
- Ja kijk-es, volgens m'n kaart loopt er 'n zandader onder je tuin door, en dat geeft
zuivere wellen, die we op dit fabrieksterrein missen.
- Goed woater is alles weerd.... veur joe.... zeker; en 'k wil hier geen loop hebben
- ook niet veur geld.
- 't Plan is ook ànders;.... onze bergruimte, voor afval, draad van de stroopakken
en kleingoed, is ook te klein genomen. We zouden b.v. es kunnen praten over een
strook van je tuin.... de directie betaalt goed.
Fel duidelijk voelde Rozen ineens zijn macht over die andere. Daar.... 't heele plan
stond voor hem; zijn oogen trokken klein, alsof hij 't dan klaarder zag. Hij keek naar
Gartje, scherp en vorschend, en wist dat ze gelijk dachten. Hij steunde op de eene
kruk; met de andere wees hij over zijn heem en huis, en geen tegenspraak twijfel of
wijziging toelatend, besloot hij:
- Alles - of niks. En even overwogen-zakelijk klonk het terug:
- En je vraagt....?
- Kom van oavend even.... stelde Gartje snel voor, uitstel zoekend voor overleg.....
De dag was lang en stil; ze waren zwijgend en zwaar aan het uit-denken van de
toekomst en wisten dat de avond de beslissing bracht, ruimte voor Rozen en
ongedacht, als toegeworpen - winst.
Het besluit ontsloot nieuw werk. Het gaf diepte van begrijpen van de een tot de ander,
warmte, frissche voortvarendheid. Hij gevoelde zich niet meer de verslagene, maar
de opgejaagde, die minachtend toonde zijn vijand te kunnen ontglippen en wiens
fijnste schat ongrijpbaar blijft voor anderen. Hij dacht zijn heengaan niet als een
vlucht van een kleinhartige; maar als koppige consekwentie
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van zijn doordacht levensdoel. Hij zou zich niet laten tyrannizeeren door de botte
wijsheid van buitenstaanders, - zich opdringende bespieders. De buiten-dingen hadden
zijn aandacht weer. De machteloosheid, waarmee twijfel en onrust hem sloegen, was
doorleden. Hij sprak luider en langer, gedreven door werklust; Gartje werd de
meewèrkende kameraad. Zij somden al de gebreken op van huis en omgeving, alsof
ze zich losser wilden maken, om 't afscheid te vieren als een eindelijk bereikte
uitkomst, die geen treurnis of weemoed, maar blijdschap moest wekken.
- Het eigenste neem je met, woar we ook goan.... al de dingen van olds, troostte
Gartje.
....Toen Rozen afscheid nam van Jacobs, die hij alleen vond op een Zondagmorgen,
was 't of zijn nieuwe rust reeds begon. Hier te blijven leek hem een vrede, weekelijker
en meer onbevredigend dan ooit. Voor hèm was het zeker, dat de keten van
levensgebeuren was doorgeslagen,.... dat hij hem niet, verlengd met een nieuwe
schakel, nog vast hield.
Baas-op-zich-zelf zijn, onbereikbaar voor de dragers van gehate herinneringen
aan het oude, dat afsterven mocht.... het was weer bevochten!
Zijn ouderdomsbegeerte om strijd te vermijden; om te rusten als boomen, van
vruchten gelende in mijmerende herfst, gevoelde hij niet - en hij zou ook nimmer de
invloed ervan op zijn beslissing erkennen, voor zich noch voor anderen.

IV.
Na een druiling van twee regenmaanden lichtte schuchter een witte morgen. De eerste
sneeuw met ijle hagel had des nachts de plooien in 't midden van de laan met een
fijnkorrelige laag belegd. De opperste randen der sporen kronkelden er vuilgrijs door
en de kluitjes lagen als kruimels over het witte gebrokkeld. Dicht langs de mat
beijzelde zoden, waarboven glanzend afdooiende sprieten hun droppensnoeren
uitschitterden, lag het effen bepoeierde voetpaadje als een doffe viltbaan.
Vrouw Rieks, de korvenloopster, hield wat angstig het midden ervan, want.... o....
op de helling zou ze vast naar de berm slippen. Links en rechts haakten haar armen
door de boog van een breede broodkorf, met witte, door strijkvouwen geruite doeken
gedekt.
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Ze wiegde zonder schokjes, als varend vooruit, juist in evenwicht door de korven,
die om beurten langs haar heupen daalden en zacht krakend rezen. De zwartwollen
muts sloot over wangen en ooren en het randje van krulletjes trilde met het mompelen
mee:
- Vrumd.... stiekeme kerel die Rozen; mal wief ook.... wat doar achter zit? Haar
oud-schorre stem schrikte een kraai op uit zijn vratig gepluis in de groeven van een
wilgenkop; als een dot dof zwart viel hij tusschen de schrale sneeuwkapjes in de
voren van 't land, toen de vrouw onder 't luid uitblazen van haar adem zorgelijk een
halve draai volbracht en de laan afzag.
Tusschen haar en 't Honk schakelden de zwarte voetsporen tot een ketting, die als
een lus langs de gevels spande en als knoopen onder de voorvensters verbreedde. Er
bewoog niets; achter de gesloten luiken scheen 't huisje te slapen in een eenzaamheid,
die in het winterzwijgen tot verlatenheid verkilde.
Hoofdschuddend wiegelde ze verder. Waar de laan in de weg boog, wachtte ze
naast de witgekopte stootsteen op de hoek. Gelijk beladen en gelijk van donkere
dracht schoof langs de grauwgevlekte weg de tweede loopster van het dorp al nader.
Elke zaterdagmorgen ruilden ze hier, gehurkt tusschen de korven, de nieuwtjes en
zochten bij elkander bevestiging van haar wijsheden omtrent het onzichtbare leven,
dat ze toch als drijfkracht vermoedden achter het uiterlijk gebeuren in dorp en
buurtschappen.
- 'k Ben rondom 't Honk west, begon vrouw Rieks wat aarzelend, omdat ze eigenlijk
niet wilde erkennen, verrast te zijn door de gebeurtenissen. Maar toen een opheldering
zóó niet loskwam en er ook geen bevreemding op het kalm wachtende gelaat der
andere te bespeuren viel, bekende ze ronduit:
- Dat's 'n duustere zoak.... veur mie tenminste. Alles is er dicht en dood.... d'r lag
nog 'n stoapel van mien kranten. Verleden week was alles nog as gewoon.... die
stillen hebben d'r niks van 'zegd.
De andere kneep plagerig de oogen half dicht, alsof ze veel wist, maar 't verzwijgen
kon als ze 't verkoos:
- 't Is toch bekend genog! Bie nacht en ontied is alles in 't schip sleept.
- Waarom toch? vroeg vrouw Rieks snel en begeerig, alsof iets kostbaars haar
ontglippen zou.... En nog wel, nou 't hier bebouwd en bewoond worden zel.
- Hij wol niks zeggen.
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- Woar is-e hen?
- Och mensch, wied over 't veen.... haar hoofd draaide naar de leege oostelijke
velden.... - 't ken n't verder; vlak aan de bonte poalen, onder de klokkeslag van een
Pruusch dörp.... de Bulten.... Vrouw Rieks viel haar in de rede:
- De Bulten, zeg-ie? Wel nog tou.... wat treft dat.... of 't zoo wezen mout in de
wereld: doar heb 'k femilie woar 'k midzummers steevast kom! 'k Wil ze opzuiken,
de Rozens, en as ze doar ook zoo op zok zulf en roadselachtig bennen as hier, zel 'k
de menschen doar inlichten, wat slag van volk of 't is.... Moar wat d'r wel àchter
zitten mag?.... schulden?
- Veul kans op; wel wis.... zoo heb 'k 't al van meer kanten heurd... och, en is 't
wonder? 't Honk is 'n klain stee, mit arme grond....
- Kan-ie niks gewoar worden; van de smid of netoares' meid? As dat mien klanten
moar wazzen.... joa, 'k mag geern àlles waiten as ze mie doargunder vroagen....
Beiden lachten met breede monden. Door de lach rochelde een hoestbui naar
boven, waarbij de tongen, tot gootjes gebogen, in en uit schoten. Tranen gleden door
de huidgleufjes naar de mondhoeken. Vrouw Rieks liet de rood opgezette plooien
van 't gezicht 't eerst in rust vallen. Ze duwde tegen de opgerimpelde neus, wreef
hem droog met de rug van de hand, en wees - als een slappe bedreiging - noar 't
oosten.
Nog wat kortademig zei ze met scherpe stem:
- Wat zellen ze doar blied kieken, as 'k kom.... 'n bekend wezen is toch altied recht
welkom! De mutsenkuiven knikten naar elkaar in verstandhouding.
Uit een hooge, blauwgrijze neveling over de gedoken dorpshuizen sloeg een klok
als met omfloersde klepel zijn uurslagen af; galmloos als rouwklanken drongen de
sombere kloppen dralend door de onbewogen lucht.
- Dat's negen uur al, zei vrouw Rieks verschrikt, en plotseling ernstig: Komàn,
veur pelgrim loopen brengt niks op.... dat kennen de rieken doun....
Ze wrikten moeizaam omhoog, als zoog de aarde ze vast. Toen schommelden ze
naast elkaar voort over de volle breedte van de weg; de vier kil-witte doekvlakken
vingen het armelijke licht.
Aan weerskanten lag het koude gespikkel van grauw en wit over de star rechte
akkers tusschen harde horizonnen, waar wolken uit
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opstonden als kantig gesteente. In de troostelooze afgeslotenheid van dit
naaktgeploegde, een-vormige land, strekte zich maar één fiere hoeve lang uit; binnen
de doffe iepenomheining rustte hij norsch en ongenaakbaar als de velden zelf.
Het kraken der teenen korven, het hoesten en 't luide gepraat der vrouwen verstierf.
Ze gleden als vage kegels voort; de doeken verloren hun blankheid in de schemerval
onder de groezele welving der verre boomen.
Hier en daar trilde een bruin flard van een blad - eenzaam, als een vreemde in
eigen huis - aan 't einde van stille takjes. Hun netwerk spiegelde diep en zuiver in de
donkere plassen, glad gerekt tusschen vuil-vliezige ijslijsten....
De even schuchter oplichtende morgen werd door de zware wolkendreiging van
de dag gedoofd en tot het nevelig toegestopte oosteind van de winterdoode weg
dooide de aarde zwart.
J. DIJKSTRA.
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Met den schrik vrij
van Alfred de Vigny
(vertaling door Dr. J. de Jong.)
TOELICHTING. - Toen deze kleine comedie in 1833 werd geschreven en opgevoerd,
zagen degelijke en ontwikkelde menschen aanstonds in dat een zeer ernstige kwestie
in dezen lichten vorm behandeld was.
Heeft de man het recht een onverzoenlijk rechter te zijn, heeft hij over leven en
dood te beschikken, wanneer hij zelf door een vreemden band is gebonden en den
wettigen band heeft miskend of verbroken?
Om een volledig voorbeeld te hebben, moest dat worden geput uit een tijdperk,
waarin tegelijkertijd uiterste gestrengheid van het point d'honneur en losheid van
zeden heerschten. Want zoo de eene wraak gebiedt, de andere ontneemt het recht
daartoe aan den beleedigde, die zich niet meer onberispelijk genoeg gevoelt om te
veroordeelen.
Ten einde goed te maken wat op het eerste oogenblik onzedig kon schijnen in
toestand en taal, heeft de auteur noch den minnaar van de jonge vrouw, noch de
minnares van den jongen man ten tooneele gevoerd.
De gehuwden alleen wenden en roeren zich in hun eigen verwikkelingen en niet
zonder smart, ondanks het oogenschijnlijk glimlachen van gelaat en woord.
Voor den beleedigde moest worden gekozen tusschen een of andere ruwe en lage
wreedheid en verachtelijk vergeven.
De auteur besloot tot barmhartigheid die misschien niet van waardigheid ontbloot
is.

Personen
DE HERTOG,

nog zeer jong, zeer verleidelijk; pair, ambassadeur van Louis XVI, ridder in de orde
van den H. Geest.
DE HERTOGIN,

zijn vrouw, naïef, kinderlijk, bevallig, levendig.
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TRONCHIN,

geneesheer, oud en spotziek.
ROSETTE,

kamenier van de Hertogin.
Een lakei.
Het stuk speelt te Parijs in een weelderige slaapkamer, uit den tijd van Louis XVI;
groote familieportretten versieren de wanden. - Alleen het 8e tooneel speelt te
Versailles.

Eerste tooneel
DE HERTOGIN, ROSETTE.

DE HERTOGIN
(voltooit haar middagtoilet, kijkt in den spiegel en brengt een moesje aan).

Wat zeg je toch van de onachtzaamheid van die doktoren!
ROSETTE.

Het is werkelijk schandelijk, madame.
DE HERTOGIN.

En ik die zoo lijdend ben!
ROSETTE.

Madame is zoo lijdend!
DE HERTOGIN.

Ik die nooit een anderen dokter wil nemen, dan die goeje oude Tronchin! De Chevalier
heeft het me lang kwalijk genomen.
ROSETTE.

Meer dan een uur.
DE HERTOGIN
(levendig).

Dat wil zeggen: hij wilde het me kwalijk nemen, maar hij kon niet.
ROSETTE.

Hij heeft zooeven door zijn koerier twee bouquetten laten brengen.
DE HERTOGIN.

En hij is niet zelf gekomen! Dat is wat fraais! Nu, ik ga paard rijden.
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ROSETTE.

Meneer Tronchin heeft madame paard rijden verboden.
DE HERTOGIN.

Maar ik ben ziek, ik heb er behoefte aan.
ROSETTE.

Juist omdat madame ziek is, moet zij het niet doen.
DE HERTOGIN.

Dan zal ik den Chevalier gaan schrijven om hem te beknorren.
ROSETTE.

Meneer Tronchin heeft madame verboden zich in te spannen en het hoofd omlaag
te houden.
DE HERTOGIN.

Welnu, dan zal ik gaan zingen, doe het klavecimbel open.
ROSETTE.

Lieve Hemel, herinnert madame zich niet dat meneer Tronchin haar het zingen heeft
verboden?
DE HERTOGIN
(met den voet trappelend).

Dan moet ik weer naar bed gaan, daar ik niets kan uitvoeren. - Ik ga lezen. Neen,
lees mij
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wat voor. - Ik ga op de sofa liggen; ik ben duizelig en benauwd. Ik weet niet hoe dat
komt....
ROSETTE
(neemt een boek).

Daar is Estelle van Meneer de Florian en de Beroemde Lijkreden van Meneer de
Bossuet.
DE HERTOGIN.

Lees wat je wilt, begin maar.
ROSETTE
(leest).

‘Iederen dag, als de ochtend aanbrak, ging Nemorin de koornbloemen plukken die
Estelle.... de koornbloemen die Estelle zoo gaarne stak in de lange vlechten van haar
zwarte haren.’
(Zij legt het boek neer).

DE HERTOGIN.

Wat is de Chevalier grillig! Hij wil niet meer dat ik een stalen keurs aandoe, alsof
men zonder dat kan uitgaan! Lees maar door.
ROSETTE
(neemt zonder het te merken Bossuet in plaats van Florian).

‘Wat mij aangaat, zoo het mij vergund is na al de anderen de laatste eer te bewijzen
bij dit graf, o vorst, waardig voorwerp van onzen lof en ons leedgevoel, gij zult voor
altijd in mijn herinnering blijven leven.’
DE HERTOGIN.

Ik begrijp niet dat hij nog niet is gekomen. Wat zag hij er goed uit, gisteren, met die
diamanten schouderstukken!
ROSETTE
(verder lezend).

‘Gelukkig zoo ik, door deze grijze haren herinnerd aan de rekenschap die ik moet
afleggen van mijn beheer, voor de kudde.... (Hé, dat is grappig: Voor de kudde!) de
kudde die ik moet voeden met het goddelijk woord, de overblijfselen bewaar van
een stem, die daalt, en....’
DE HERTOGIN.

Nu is hij commandeur van Malta. Als hij geen geloften had afgelegd, zou hij toch
misschien in het huwelijk zijn getreden.
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ROSETTE.

O, madame! Neen maar!
DE HERTOGIN.

Lees maar door. Ik luister wel.
ROSETTE
(leest verder).

‘En van een vuur dat uitdooft....’
Hé, de herders en de kudde zijn niet erg amusant....’
(Zij werpt de boeken weg).

DE HERTOGIN.

Denk je dat hij zou zijn getrouwd? - Zeg.
ROSETTE.

Nooit zonder madame's toestemming.
DE HERTOGIN.

Als hij niet meer getrouwd had moeten zijn dan de Hertog, had ik hem die
toestemming wel kunnen geven.... Helaas, in wat voor tijd leven we! - Begrijp je dat
een man met mij getrouwd is en niet bij mij komt? Zou je mij kunnen uitleggen wat
dat eigenlijk is, zoo'n onbekend meester dien ik moet eeren, vreezen en liefhebben
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als God, zonder hem te zien; die zich heelemaal niet om mij bekommert; voor wien
ik geheimen moet hebben en die zich niet verwaardigt mij te bespieden; die me alleen
heel uit de verte zijn naam te dragen geeft, zooals men dien geeft aan een verlaten
landgoed?
ROSETTE.

Madame, ik heb een broer die pachter is, een rijk pachter in Normandië, en die zegt
altijd dat als men een grond niet bebouwt, men geen recht moet hebben op de bloemen
of vruchten ervan.
DE HERTOGIN
(met trots).

Wat zeg je daar? Geef me mijn horloge uit mijn juweelenkistje.
(Na een beetje te hebben gepeinsd).

- Wat je zeide lijkt mij onzin. Maar in de politiek zou dat ver voeren, als men er over
wilde nadenken. Geef mij een reukfleschje. Ik gevoel mij zwak. - Ach, als mijn goeje
nonnetjes mij, toen ik in het klooster was, twee jaar geleden, hadden gezegd hoe men
trouwt, zou ik begonnen zijn met een heelen nacht te schreien wat ik maar kon; en
dan zou ik hebben besloten, om of abdis te worden, of met een man te trouwen die
mij zou hebben liefgehad. Het is waar, de Chevalier zou het niet zijn geweest,
bijgevolg....
ROSETTE.

Bijgevolg is het misschien maar beter dat de zaken op die manier gaan.
DE HERTOGIN.

Maar op die manier, Rosette, weet ik niet hoe ik leef. Weliswaar vervul ik al mijn
godsdienstplichten, maar bij elke biecht doe ik ook een belofte met den Chevalier te
zullen breken en ik houd die niet.
Om je de waarheid te zeggen, ik geloof dat de abbé daar in het geheel niet op
rekent en het niet in ernst verlangt; maar het is toch den goeden God bedriegen. En
waarom dat leven van last en kwelling, die hulde aan de heilige dingen even openlijk
als de minachting er van? Ik begrijp er niets van en al wat ik weet te doen is hem
dien ik lief heb, lief te hebben. En niemand neemt me dat kwalijk, dat merk ik.
ROSETTE.

Lieve Hemel, madame, u kwalijk nemen? Ik geloof in tegendeel dat er niemand is
die het in u beiden niet op prijs stelt, dat u elkander zoo oprecht bemint.
DE HERTOGIN.

Denk je dat?
ROSETTE.

Dat merkt men aan de vriendelijke glimlachjes als u met hem gearmd voorbijgaat.
Men noodigt u overal samen. Uw beide families ontvangen hem hier met een
warmte....
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(zucht).

Ja, maar hij is hier niet bij zich thuis.... en dat is toch wat men het grootste geluk op
de wereld noemt, en,
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zooals het is, zou men het zijn dochter niet durven toewenschen.
(Na een poos te hebben gepeinsd.)

Zijn dochter! Dat woord doet mij beven. Is dat wel een gelukkige toestand, die,
waarin men gevoelt, dat men het van schande besterven zou, als men moeder werd;
dat dan op eens de onverschilligheid en de voorkomendheden van de groote wereld
zouden ophouden en in verachting en koelheid verkeeren; dat de vrouwen die de
minnares vergeven hun deur zouden sluiten voor de moeder en dat allen die het
vergeten van een echtgenoot door de vingers zien, het vergeten van zijn naam niet
door de vingers zouden zien: want het is slechts een naam die ontzien moet worden
en die naam houdt u geketend, die naam hangt u boven het hoofd als een zwaard!
Of de drager ervan alles of niets voor ons is, wij hebben dien naam geschreven op
den halsband en daaronder: mijn meester.
ROSETTE.

Maar, madame, zou men voor u zoo slecht zijn? Madame is zoo algemeen bemind.
DE HERTOGIN.

Als men niet slecht zou zijn, zou ik mij zelf recht doen, heel streng recht, geloof dat
maar. - Ik zou de oogen zelfs niet voor mijn moeder durven opslaan en slechts als
ik alleen was.
ROSETTE.

Lieve Hemel, madame maakt mij bang.
DE HERTOGIN.

Maar genoeg. Wij praten te veel over dit onderwerp en ik weet niet hoe wij er op
gekomen zijn. Ik ben geen romanheldin, ik zou mij niet dooden, maar ik zou mij
zeker voorgoed in een klooster begraven.

Tweede tooneel
De hertogin, rosette, een lakei.

DE LAKEI.

Dokter Tronchin vraagt of madame hem kan ontvangen.
DE HERTOGIN
(tot Rosette).

Laat hem binnen komen.

Derde tooneel
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DE HERTOGIN, TRONCHIN, steunend op een langen stok zoo hoog als hij zelf, oud, gebogen,
met een Voltaire-pruik op.

DE HERTOGIN
(vroolijk).

Ha, daar is mijn goeje oude dokter!
(Zij staat op en gaat hem tegemoet).

Komaan, leun op uw zieke.
(Zij neemt hem bij den arm en geleidt hem naar een leunstoel.)

Wat heeft u mij te vertellen, dokter? Wat is het praatje van den dag?
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TRONCHIN.

Ach, schoone dame! schoone dame! u wilt de geschiedenissen van anderen weten,
pas op dat u zelf niet destof voor een levert. Geef mij uw hand, laat ik die pols eens
voelen, madame.... Maar gaat toch zitten.... wees toch niet altijd in beweging, u is
niet te pakken.
DE HERTOGIN
(zet zich).

Ziedaar! Welnu, wat hebt u mij te zeggen?
TRONCHIN
(houdt den pols der Hertogin vast).

U weet wat er van de Presidente wordt verteld, niet waar madame?
DE HERTOGIN.

Och, neen.... ik vraag er niet naar.
TRONCHIN.

En waarom wilt u er niet naar vragen? U leeft toch eigenlijk te los van alles. - Als
ik u een raad durfde geven, het zou zijn eenige belangstelling te toonen voor jonge
vrouwen wier oordeel u zou kunnen verdedigen, als u daaraan den een of anderen
dag behoefte hebt.
DE HERTOGIN.

Maar ik hoop wel nooit verdediging noodig te hebben, monsieur.
TRONCHIN.

Och madame, ik ben er zeker van dat u in den grond van uw hart heel kalm is, maar
ik vind dat u me sedert eenige dagen wel dikwijls laat ontbieden.
DE HERTOGIN.

Ik begrijp niet dokter, wat uw bezoeken te maken hebben met het oordeel der wereld
over mij.
TRONCHIN.

Precies wat de Presidente mij zeide, en zij heeft wel den invloed van een dokter op
de openbare meening gemerkt. - Ik zou wel willen dat u even vertrouwelijk waart
als zij. - Ik heb haar, op mijn woord, uit een moeilijkheid gered; maar ik ben niet
praatziek en ik zal u de geschiedenis niet vertellen, daar u er geen belang in stelt. Geen koorts, maar een beetje opgewonden.... blijf.... blijf toch, neem uw hand niet
weg, madame.
DE HERTOGIN.

Hoe oud is zij, de Presidente?
TRONCHIN.
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Precies zoo oud als u, madame. Och, wat was zij ongerust! Haar man is niet
gemakkelijk, weet u? Hij stond waarlijk op het punt een groot schandaal te maken.
Och, hoe zij schreide! Maar dat alles is nu voorbij. U weet immers, schoone dame,
dat de Koningin comedie gaat spelen te Trianon?
DE HERTOGIN
(onrustig).

De Presidente liep dus een groot gevaar?
TRONCHIN.

Een gevaar dat vele jonge vrouwen kunnen loopen; want och, ik heb heel wat van
die dingen in mijn leven meegemaakt. Maar vroeger kwam dat gemakkelijker met
vroomheid terecht dan nu. Tegenwoordig is het duivelswerk. Uw oogen staan flauw.
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DE HERTOGIN.

Ik heb vannacht slecht geslapen na uw bezoek.
TRONCHIN.

Ik ben toch niet onaardig of zeer angstwekkend voor u.
DE HERTOGIN.

Het is uw goedheid die mij angstig maakt, en uw zwijgen is onaardig. Die vrouw
van wie u spreekt, zeg mij, is zij nu toch geschandvlekt?
TRONCHIN.

Neen, maar zij had het kunnen zijn, en bovendien van iedereen verlaten.
DE HERTOGIN.

En toch weet iedereen wien zij lief heeft.
TRONCHIN.

Iedereen weet het en niemand zegt het.
DE HERTOGIN.

En zou men opeens zoo zijn veranderd?
TRONCHIN.

Madame, wanneer een jonge vrouw openlijk heeft gezondigd, heeft iedereen
vergiffenis voor haar in zijn hart en op de lippen haar veroordeeling.
DE HERTOGIN
(snel).

En de lippen spreken het vonnis uit.
TRONCHIN.

Niet de misstap wordt gestraft, maar het gerucht dat hij maakt.
DE HERTOGIN.

Kunnen misstappen ooit zonder gerucht zijn, dokter?
TRONCHIN.

Gewoonlijk maken de lichtste het meest gerucht en zijn de zwaarste de stilsten: dat
heb ik altijd gezien, madame.
DE HERTOGIN.

Neen maar! Dat is wel heel dwaas.
TRONCHIN.

Zooals alles in de wereld, madame.
DE HERTOGIN
(staat op en steekt hem de hand toe).
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Dokter, is u oprecht?
TRONCHIN.

Altijd meer dan men het wel wenscht, madame.
DE HERTOGIN.

Men kan het nooit genoeg zijn tegenover iemand wiens besluit al tevoren is genomen.
TRONCHIN.

Een tevoren genomen besluit is dikwijls het slechtste, madame.
DE HERTOGIN
(ongeduldig).

Wat kan u dat schelen? Dat is mijn zaak. Ik wil van u weten wat mij scheelt.
TRONCHIN.

Ik zou u reeds hebben gezegd wat ik dacht, als ik het karakter van den Hertog minder
goed kende.
DE HERTOGIN.

Welnu, waarom spreekt u me niet van zijn karakter? Al hoor ik hem niet gaarne
noemen, daar het niet onmogelijk is dat er in den loop van den tijd iets gebeurt,
waarbij wij beiden betrokken zijn.... zou ik....
TRONCHIN.

Hij is geweldig grillig, madame; ik ken hem van
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zoo hoog af.
(Hij houdt zijn hand op kinderhoogte.)

Steeds plotseling zijn eerste opwelling volgend, zonder dat men die raden kan. Van
zijn jeugd af heeft hij zich zoo onstuimig getoond en met de jaren steeds meer. Hij
heeft alles in zijn leven op die manier gedaan. Zonder aarzelen van het eene uiterste
tot het andere overgaand. Dat heeft hem vele groote dingen en ook vele dwaasheden
doen begaan, maar nooit iets laags. Ziedaar zijn karakter.
DE HERTOGIN.

U is niet zeer geruststellend, dokter. Als hij van het eene uiterste tot het andere
overgaat, zal hij mij zeer liefhebben en ik weet niet wat ik met die liefde zal
aanvangen.
TRONCHIN.

Dat is toch niet het ergste dat u thans overkomen kan, madame.
DE HERTOGIN.

Ach! God, wat zegt hij mij daar?
(Zij trapt met den voet.)

TRONCHIN.

Het is een zeer groote meneer, de Hertog. Hij geniet ten volle de vriendschap van
den Koning en heeft grooten invloed aan het Hof. Wie hem zou beleedigen zou
reddeloos verloren zijn; daar hij zeer verstandig en scherpzinnig is, bovendien ironisch
en kort aangebonden, is het niet mogelijk hem zonder gevaar een gedragslijn, welke
dan ook, aan de hand te doen en het zou in de hoogste mate onvoorzichtig zijn hem
te willen leiden. Het veiligst met hem zou zijn volkomen openhartig te wezen.
DE HERTOGIN
(zij heeft zich meermalen blozend afgewend, staat op en gaat naar het venster).

Genoeg, genoeg, wat ik u bidden mag. Ik voel dat ik bij elke woord dat u zegt bloos
en u brengt me in groote verlegenheid.
(Zij spreekt zonder hem aan te zien.)

Ik kom er rond voor uit, ik beef als een kind. - Ik kan dit gesprek niet volhouden. De
vreeselijke angsten, die het in mij wekt stuiten me en ergeren mij tegen mijzelf. - U
is heel oud, monsieur Tronchin, maar noch uw leeftijd, noch uw geleerd beroep kan
verhinderen dat ik mij er over schaam dat een man mij vlak in het gezicht kan spreken
over zooveel dat ik niet weet en waarover men nooit spreekt.
(Zij schreit even. Dan op een toon van gezag.)

Ik wil niet langer met u praten.
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(Tronchin staat op.)

De waarheid die u mij te zeggen heeft en die u mij schuldig is, schrijf die hier, ik zal
uw briefje straks laten halen. - Hier is een pen. Wat u schrijven zult zou wel een
vonnis kunnen zijn, maar ik zal daarom geen wrok tegen u hebben.
(Zij drukt hem de hand, de dokter kust de hare.)

Uw oordeel is het oordeel Gods. - Ik ben wel ongelukkig!
(Snel af.)
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Vierde tooneel
TRONCHIN, alleen. Hij gaat weer zitten, schrijft en herleest wat hij schreef, dan zegt hij:

De nuttelooze menschelijke wetenschap zal nooit iets anders vermogen, dan pijn
afwenden, door een andere pijn die heviger is. In plaats van angst en slapeloosheid,
geef ik u zekerheid en wanhoop.
(Hij pinkt een traan weg.)

Zij zal lijden omdat zij rein is in haar afdwaling, oprecht temidden van de valschheid
der menschen, gevoelig in een koel-beleefden kring, hartstochtelijk in een tijd van
onverschilligheid, vroom in een eeuw van ongeloof. Zij zal ongetwijfeld lijden; maar
in dezen tijd en deze wereld, heeft de mensch, uitgeput van de jeugd af, zwak en
geschminkt, evenmin kracht voor de aandoeningen van het ongeluk als voor die van
het geluk. Het verdriet zal over haar heenglijden; trouwens ik zal hulp voor haar
halen en dat aan de bron van haar rampen.

Vijfde tooneel
TRONCHIN, ROSETTE.

ROSETTE.

Monsieur, ik kwam om....
TRONCHIN
(geeft haar den brief).

Ziehier, mademoiselle.
(Rosette af.)

Zesde tooneel
TRONCHIN,
alleen.

Haar man is te Trianon, of te Versailles.... Ik kan er in twee-en-een-half uur zijn.
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Zevende tooneel
TRONCHIN, ROSETTE. Men hoort een luiden kreet van de Hertogin. Rosette komt heel bleek
terug....

ROSETTE.

O, monsieur, zie hoe madame schreit!
(Zij doet een glazen deur half open.)

TRONCHIN.

Het is niets, niets dan een beetje zenuwen; geef haar een beetje ether en brand een
veer in haar kamer, deze bijv. - Haar ziekte kan niet langer dan acht maanden duren.
- Ik ga naar Versailles.
(Af.)

ROSETTE.

Wat zijn die oude dokters hardvochtig.
(Zij snelt naar de Hertogin.)
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Achtste tooneel
Versailles. - De kamer van den Hertog.

DE HERTOG, TRONCHIN.
(Zij komen samen binnen.)

DE HERTOG.

U is er heel zeker van, dokter?
TRONCHIN.

Hertog, ik sta er voor in met mijn hoofd dat ik u hier breng; neem het voor wat het
waard is.
DE HERTOG
(gaat zitten en snijdt een veeren pen).

Komaan, het is altijd goed te weten waaraan men zich te houden heeft. U ziet haar
heel dikwijls, niet waar? Ga toch zitten!
TRONCHIN.

Bijna elken dag laat ze mij roepen voor migraines, bagatellen.
DE HERTOG.

En hoe is zij, mijn gemalin? Is ze mooi, is ze lief?
TRONCHIN.

Ze is het bevalligste schepseltje dat men zich voorstellen kan.
DE HERTOG.

Heusch? Dat zou ik niet hebben gedacht. Dien dag, toen ik haar zag, was zij het
heelemaal niet. Ze was een en al stijfheid, gedwongenheid, onnatuur. Ze kwam van
het klooster. Ze kon niet komen of gaan, ze boog in een stuk door. Alleen de frischheid
der jeugd, la beauté du diable.
TRONCHIN.

O, thans is dat heel anders, monsieur.
DE HERTOG.

Ja, ja, de Chevalier zal haar hebben ontwikkeld. De Chevalier weet te leven. 't Spijt
me dat ik haar niet ken.
TRONCHIN.

Nu maar tusschen ons gezegd, U hadt daartoe toch permissie.
DE HERTOG
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(hij neemt snuif uit een gouden snuifdoos).

Dat kan wel! Ik zeg niet het tegendeel, dokter, maar het was heel moeilijk, op mijn
woord. De Markiezin is wel de meest despotische vrouw die ooit geleefd heeft. U
weet wel, dat zij mij nooit had laten trouwen als zij niet heel zeker van mij was
geweest en overtuigd dat het hier, zooals overal tegenwoordig, zou zijn een soort
van familie-plechtigheid zonder beteekenis en zonder gevolgen.
TRONCHIN.

Zonder beteekenis dat hangt van u af; maar zonder gevolgen, Hertog....
DE HERTOG
(ernstig).

Dat hangt ook van mij af, meer dan men denkt, monsieur; maar dat is mijn zaak.
(Hij staat op en loopt heen en weer).

Weet u waaraan ik denk, oude vriend? Het is dat de eer niet altijd op dezelfde
manier kan worden opgevat.
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Bij passie kan een moord subliem zijn, maar bij onverschilligheid zou die belachelijk,
en voor een staatsman of hoveling zou die een dwaasheid zijn.
Zie eens hier! Daar heeft u mij. Ik kom van den Koning. Hij had de goedheid vrij
lang met mij over zaken te spreken. Hij betreurt Monsieur d'Orvilliers, maar hij geeft
hem over aan zijn vijanden en laat hem het bevel neer leggen over de vloot, waarmee
hij de Engelschen heeft verslagen. Ik, die de vriend ben van d'Orvilliers en weet wat
hij waard is, betreur dat. Ik heb warm over hem gesproken, partij voor hem getrokken.
De Koning heeft gewillig naar mij geluisterd en mijn argumenten gevolgd. Hij heeft
mij vervolgens Franklin voorgesteld, dokter Franklin, de drukker, de Amerikaan, de
arme man in een grijze rok, de geleerde, de wijze, de afgezant van de nieuwe wereld
naar de oude, ernstig als de boer van den Donau, die Europa recht vraagt voor zijn
land en het van Louis XVI krijgt. Ik heb een langdurig onderhoud niet den goeden
Franklin gehad; ik heb hem juist heden morgen zijn kleinzoon aan den ouden Voltaire
zien voorstellen en Voltaire om zijn zegen voor hem vragen. En Voltaire lachte niet
en breidde de handen even ernstig uit als de Paus dat zou hebben gedaan, schudde
zijn hoofd van tachtigjarige met aandoening en sprak over het hoofd van het kind:
God en de Vrijheid! - Dat was mooi, dat was plechtig, dat was groot.
En, terugkomende, sprak de Koning met mij over dat alles met bewonderenswaardig
gezond verstand: hij ziet de toekomst zonder vrees, maar niet zonder droefheid
tegemoet; hij beseft dat een revolutie, die van Frankrijk uitgaat. daar kan terugkomen.
Hij helpt wat hij niet kan tegengaan, om de vaart der beweging te vertragen, maar
hij ziet dat die snel is en naar een afgrond voert want als hij met zijn vrienden is,
spreekt en denkt hij als wetgever. Maar hij deinst terug voor handelend optreden.
Aan het eind van ons onderhoud wees hij mij mijn taak aan in de gebeurtenissen van
het heden en de toekomst.
Ziedaar, hoe mijn morgen verliep. Heel ernstig, zooals u ziet. En zou ik mij nu
heusch bemoeien met een zaak van.... van wat? zal ik zeggen van huishoudelijken
aard....? O neen! Iets onbeduidenders nog.... Een boudoir-geschiedenis.... en van een
boudoir dat ik nooit heb gezien.... Neen, heusch, u begrijpt dat wel, dat is mij niet
mogelijk. Tot meer dan een medelijdenden glimlach kan mij dat waarlijk niet brengen.
Deze jonge vrouw is mij zoo vreemd dat ik niet het recht heb vertoornd te zijn; maar
zij draagt mijn naam,
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en voor zoover er in de onbeduidende gebeurtenis iets is, dat de eigenliefde van de
een of de baatzucht van de ander zou kunnen treffen, u kunt er op rekenen, dat ik
mij op haar slechts wreken zal, zooals het een man van stand betaamt en de wraak
zal er, niet minder streng om zijn, al is die voornaam. Arm vrouwtje, ze zal zeker
ontzettend bang zijn.
(Hij lacht en neemt een degen.)

Gaat u met mij mee naar de Markiezin op Klein-Trianon? Ik vond dat zij van
morgen nogal bleek zag; ik ben bezorgd over haar.
(Hij schelt. Tot zijn bedienden.)

Zorgt dat er van avond, elf uur, een karos voor mij gereed staat om naar Parijs te
gaan.
(Tot Tronchin.)

Na u, waarde Tronchin.
TRONCHIN
(ter zijde).

Ik kan hen nu slechts hun gang laten gaan.
(Beiden af.)

Negende tooneel
Parijs - De slaapkamer van de Hertogin.
DE HERTOGIN, ROSETTE.

DE HERTOGIN
(voor haar spiegel in een peignoir op het punt van naar bed te gaan, de haren half ongepoederd in
lange lokken los over haar boezem, als die eener Magdalena).

Hoe laat is het?
ROSETTE
(bezig haar voor den nacht te kleeden en haar hoftoilet op te ruimen).

Half twaalf, madame, en de Chevalier....
DE HERTOGIN.
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Hij komt nu niet meer: hij deed er wel aan vandaag niet te komen. Het is beter dat
ik hem niet heb gezien. Ik heb veel beter geschreid.
Bij wie kan hij zijn gegaan? - Ik zal nu veel jaloerscher zijn, nu ik zoo ongelukkig
ben! - Welke boeken heeft de abbé mij gezonden?
ROSETTE.

De verhalen van abbé de Voisenon.
DE HERTOGIN.

En de Chevalier?
ROSETTE.

De Vasten-preeken en de Imitatie.
DE HERTOGIN.

Hoe goed kent hij mij! Weet ge wel, Rosette, dat zijn portret zeer gelijkend is? Kijk,
hij droeg dien rok toen de Koningin zoo lang met hem sprak, en al dien tijd keek hij
mij aan uit vrees dat ik jaloersch zou zijn. Iedereen merkte het op. O, hij is charmant!
(Zuchtend.)

Ach, ik ben wel ongelukkig, niet waar Rosette?
ROSETTE.

O ja, madame....
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DE HERTOGIN.

Er is op den ganschen aardbodem geen ongelukkiger vrouw dan ik.
ROSETTE.

O neen, madame.
DE HERTOGIN.

Ik ga naar bed.... Laat mij alleen, ik zal je roepen.
(Rosette gaat.)

Ik zal gaan bidden.

Tiende tooneel
DE HERTOGIN
(wil de gordijnen van haar bed open slaan en wordt bang als zij het kruis ziet; zij roept:)

Rosette! Rosette!

Elfde tooneel
DE HERTOGIN, ROSETTE.

ROSETTE
(verschrikt).

Madame?
DE HERTOGIN.

Wat is er?
ROSETTE.

Madame riep me.
DE HERTOGIN.

Och, ik wil.... mijn peignoir hebben.
ROSETTE.

Madame heeft die aan.
DE HERTOGIN.
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Ik wilde een anderen hebben. - Neen. - Blijf bij me, ik ben bang. - Blijf op de sofa
zitten. Ik ga lezen.
(Ter zijde.)

Ik durf niet het teeken van het kruis maken. - Hoe laat komt de Chevalier
morgenochtend? Ach, ik ben de ongelukkigste vrouw van de wereld.
(Zij schreit.)

Komaan, zet een blaker bij het bed met de Nouvelle Héloise.
(Zij heeft dat boek in de hand.)

Jean-Jacques, ach, Jean-Jacques! gij weet hoeveel rampen de glimlach van een vrouw
kan verbergen.
(Men klopt aan een deur van de straat, men hoort een koets rollen.)

Men klopt aan de deur! Het is niet hier, hoop ik.
ROSETTE.

Ik heb een karos hooren stil houden bij de straatdeur.
DE HERTOGIN.

Weet je dat wel zeker, Rosette? Te middernacht!
(Rosette kijkt voor het raam.)

ROSETTE.

Het is wel degelijk aan de deur van madame, een karos met twee lakeien die fakkels
dragen; het is de livrei van madame....
DE HERTOGIN.

Hemel! Zou er iets met mijn moeder zijn gebeurd? Ik beef van schrik....
ROSETTE.

Ik hoor loopen! Men komt boven.
DE HERTOGIN.

Maar wat is het dan?
(Er wordt geklopt.)

Vraag voor dat je open doet.
ROSETTE.

Wie is daar?
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EEN LAKEI.

De Hertog; hij komt van Versailles!
ROSETTE.

De Hertog, hij komt van Versailles!
DE HERTOGIN
(valt op een sofa neer).

De Hertog! Voor het eerst in twee jaar! Hij! In twee jaar! Geen enkele maal! En nu,
op dit uur! Mijn God, wat komt hij doen, Rosette! Hij komt om mij te dooden, dat
is zeker! - Omhels me, meisje, en neem die ketting en die armband: ziedaar, tot
aandenken aan mij.
ROSETTE.

Ik wil dat alles niet! Ik zal madame niet verlaten!
(Er wordt weer geklopt.)

Nu, wat is er? Madame is te bed.
DE LAKEI
(nog steeds achter de deur).

De Hertog vraagt of madame hem kan ontvangen.
DE HERTOGIN
(van de sofa, vlug).

Neen!
ROSETTE
(bij de deur).

Neen!
DE HERTOGIN.

Wat beleefder, Rosette: M a d a m e i s i n s l a a p g e v a l l e n .
ROSETTE
(de kluts kwijt, schreeuwt).

Madame is in slaap gevallen!
DE LAKEI.

De Hertog zegt dat ze dan zeker wel door u wakker is geworden en dat hij zal wachten,
totdat madame hem kan ontvangen. Hij moet haar spreken.

Groot Nederland. Jaargang 20

ROSETTE
(tot de Hertogin).

De Hertog wil dat madame zal opstaan!
DE HERTOGIN.

O, hemel. Hij weet alles. Hij komt om mij te dooden.
ROSETTE
(ernstig).

Madame!....
(Zij blijft staan.)

DE HERTOGIN.

Welnu?
ROSETTE.

Madame, ik geloof het niet!
DE HERTOGIN.

En waarom geloof je het niet?
ROSETTE
(op tragischen toon).

Madame, omdat de bedienden er vroolijk uitzien!
DE HERTOGIN
(verschrikt).

Vroolijk? - Maar dat is nog erger. O, mijn arme Chevalier!
(Zij neemt diens portret.)

ROSETTE.

Helaas, madame, wat is het ongelukkig de vrouw van een Hertog te zijn!
DE HERTOGIN
(treurig).

Hoe afschuwelijk, hoe onbeschaamd!
ROSETTE.

En als hij uit jaloezie komt!
DE HERTOGIN.
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Een zonderlinge liefde! Hoe hatelijk! Luister. Hij kan slechts komen uit woede, of
uit passie: in beide gevallen is het mijn dood. Ik smeek je: dood mij.
ROSETTE
(deinst terug).

Neen madame! Ik, madame dooden! Dat kan niet.
DE HERTOGIN.

Welnu, ga dan in elk geval in mijn kabinet. Je zult
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alles hooren en zoodra ik schel, kom je binnen. Ik wil niet dat hij hier langer dan een
kwartier blijft, wat hij mij ook te zeggen moge hebben Ach zoo de Chevalier het
wist!
ROSETTE.

O, madame, hij zou het besterven.
DE HERTOGIN.

Arme vriend! - Als hij boos wordt, dan roep je: Brand! Per slot van rekening ken ik
hem niet, mijn man.
ROSETTE.

Zeker! Madame heeft hem slechts eenmaal gezien.
DE HERTOGIN.

O, mijn God, heb medelijden met mij!
ROSETTE.

Daar zijn ze weer, madame.
DE HERTOGIN.

Komaan, moed gevat! - Rosette, zeg dat ik te spreken ben.
ROSETTE.

Madame is te spreken.
DE HERTOGIN
(geknield, maakt het teeken van 't kruis).

Mijn God! heb medelijden met mij!
(Zij gaat half op de sofa liggen.)

Twaalfde tooneel
EEN LAKEI, DE HERTOG, DE HERTOGIN.

EEN LAKEI
(doet de dubbele deur open).

De Hertog.
(De Hertogin staat op, maakt een diepe buiging en gaat rechtop zitten zonder te durven
spreken.)
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DE HERTOG
(groet haar, gaat dan naar den haard, terwijl hij den degen aan zijn zijde en den hoed onder den arm
houdt, en warmt zich bedaard de voeten. Na een lang zwijgen, met een koele buiging).

Wel madame, hoe gaat het u?
DE HERTOGIN.

Wel monsieur, u vindt mij een beetje verbaasd over uw komst en verlegen omdat ik
geen tijd heb gehad mij voor te u te kleeden.
DE HERTOG.

O, dat doet er niet toe, Dat doet er niet toe. Ik ben niet gesteld op plichtplegingen.
Bovendien kan een vrouw voor haar man wel in négligé verschijnen.
DE HERTOGIN
(terzijde).

Haar man! Helaas! (Luide)

Ja, zeker.. haar man.... Maar ik beken u dat die naam....
DE HERTOG
(ironisch).

Ja, ja, ik begrijp u, u is daar niet meer aan gewend dan aan mijn persoon.
(Glimlachend.)

Het is mijn schuld
(teeder),

mijn zeer zware schuld, of liever het is de schuld van iedereen. (ernstig)

Wie kan in deze wereld, en vooral in de groote wereld, zeggen, dat hij door zijn
gedrag niet de schuld van anderen grooter maakt? Wat dunkt u madame?
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DE HERTOGIN.

Ach, u zult wel gelijk hebben, monsieur, u kent de wereld beter dan ik.
DE HERTOG
(met vuur).

Beter dan u, beter dan u, madame, dat is waarachtig niet gemakkelijk! Ik hoor te
Versailles van niets anders spreken dan van uw gratie. U maakt furore! Uw naam is
op aller lippen, het is een rage.
(Op dubbelzinnigen toon.)

- Ik beken het.... dat prikkelde mij.
DE HERTOGIN
(terzijde).

O hemel! Wat bedoelt hij?
DE HERTOG
(komt galant naderbij).

Kijk mij eens goed aan. Herkent u mij?
DE HERTOGIN.

Zeker, monsieur, het zou heel onaardig zijn niet.....
DE HERTOG
(teeder).

Ja te zeggen, niet waar? Ik wensch die gedweeheid niet, ik heb oprechtheid noodig.
DE HERTOGIN.

Op......
DE HERTOG
(streng).

Oprechtheid, madame.
(Hij staat op en gaat weer bruusk naar den haard).

Ik zal u dezen nacht veel te zeggen hebben, heel ernstige dingen!
DE HERTOGIN.

Hoe zoo, dezen nacht, monsieur! Waar denkt u aan?
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DE HERTOG.

Ik heb er den geheelen weg van Versailles hierheen over gedacht en ook nog een
beetje tevoren.
DE HERTOGIN
(terzijde).

Hij kent mijn misstap, hij weet,..... alles is verloren!
DE HERTOG.

Ja, ik ben van plan eerst morgenochtend vroeg te vertrekken, en uw bedienden en
de mijnen zullen zich nu wel te ruste hebben begeven.
DE HERTOGIN
(levendig, staat op).

Maar dat heb ik niet gelast.
DE HERTOG
(koelbloedig, een glimlach op de lippen).

Dan, madame, als u het niet is, moet ik het zijn.
DE HERTOGIN
(terzijde).

Hij zal blijven.
DE HERTOG
(ziet op de pendule).

Morgen zal ik intijds komen voor het lever. - Is dat een pendule van Julien Le Roy,
die u daar heeft?
(Hij legt degen en hoed op een tafeltje.)

DE HERTOGIN
(terzijde).

Een onbegrijpelijke koelbloedigheid! - Hoe angstig maakt hij mij!
DE HERTOG
(gaat zitten).

Ha, boeken. Precies wat men mij gezegd had: u houdt van geest en heeft dien; o, ik
weet dat u veel geest heeft, echten, fijnsten geest. - Ha, monsieur De Voltaire! O,
Zaire! -
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Lekain zegt dat zoo, met waar?
DE HERTOGIN.

Ik heb hem niet gezien, monsieur.
DE HERTOG.

Dat is waar ook! Ik weet dat u een beetje vroom is, u gaat niet naar de comedie, maar
u leest die.... Maar comedie spelen.... dat nooit.
(Met komisch afgrijzen)

O, nooit!
DE HERTOGIN.

Men heeft mij niet aldus opgevoed, monsieur, heel gelukkig voor mij.
DE HERTOG.

En voor uw naasten, madame; maar ik ben overtuigd dat u met uw geest voortreffelijk
comedie zoudt spelen.... Zie (wij hebben den tijd), als u de schoone Zaire waart, van
ontrouw verdacht door Orosmane, den geweldigen, verschrikkelijken Orosmane....
DE HERTOGIN
(half luid tegen het beschot).

O, hij heeft besloten mij te dooden! - Rosette, let goed op! Rosette geef goed acht!
DE HERTOG.

Inderdaad, madame. De sultan Orosmane is de edelmoedigste van alle stervelingen;
wees dus niet bang voor hem. Als hij bijvoorbeeld hier binnenkwam, zeggend met
de teederheid, die Lekrain in die scene weet te leggen:
Hélas! le crime veille et son horreur me suit.
A ce coupable excès porter sa hardiesse!
Tu ne connaissais pas mon coeur et ma tendresse,
Combien je t'adorais! quels feux!....
DE HERTOGIN
(staat op en gaat tot hem).

Monsieur, heeft u me iets te verwijten?
DE HERTOG
(lachend).

O, wat een leelijk vers is dat! Maar, lieve Hemel, wat zegt u daar toch? Dat komt
niet in het stuk voor.
DE HERTOGIN
(pruilend).
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Wel, monsieur, ik zeg geen verzen. Ik spreek. Men komt toch niet ook te niddernacht
bij een vrouw om haar verzen te reciteeren.
DE HERTOG
(werpt zijn boek weg, met teederheid en melancholie).

Hé, denkt u dan dat dit mij tot u voert? Laat ons een beetje als vrienden praten.
(Hij gaat op de causeuse bij haar zitten.)

Zeg, is het u weleens overkomen, dat u aan uw man dacht, natuurlijk bij uitzondering,
als u 's morgens wakker werdt?
DE HERTOGIN
(verwonderd).

Hé, monsieur, mijn man denkt zoo weinig aan zijn vrouw, dat hij waarlijk niet het
recht heeft wederkeerig het minste te vorderen.
DE HERTOG.

Hé, wie heeft u toch kunnen zeggen, ondankbare, dat hij niet aan u dacht? Was hij
in de gelegenheid het u te schrijven?
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Het zou belachelijk van hem zijn geweest. Het u door iemand te laten zeggen, heel
koud. Maar het u komen zweren en bewijzen, dat was zijn plicht.
DE HERTOGIN
(terzijde).

Het mij zweren! Ach, arme Chevalier!
(Zij kust het portret.)

Het mij zweren, monsieur! Mag ik vragen wat? Heeft u ooit gemeend eenige
verplichting tegenover mij te hebben? Wat ben ik anders voor u, monsieur, dan een
vreemde, die uw naam draagt?
DE HERTOG.

En dien geven kan, madame....
DE HERTOGIN
(staat op).

Ach, monsieur, spaar mij....
DE HERTOG
(staat plotseling op, lachend).

Sparen, madame, wat moet ik u sparen? - Ha, ik begrijp, u wilt dat ik u mijn
complimenten, mijn lievigheden en vleierijen zal sparen. Welnu, het is mij goed,
zooals u wilt. Laat ons van iets anders spreken.
DE HERTOGIN
(terzijde).

Welk een marteling!
DE HERTOG.

Weet u wie deze schilderijen voorstellen! Ik maak me sterk dat u er nooit naar kijkt.
De goeje lieden in harnas zijn mijn voorouders, ze zijn oud. Wij zijn heusch heel
oud, even oud als de Bourbons. Wist u dat mijn naam gedragen werd door een
connétable, door vijf maarschalken van Frankrijk, allen pairs der Koningen en
bloedverwanten der Koningin, van kindsbeen af met hen opgevoed, hun kameraden
in hun jeugd, hun wapenbroeders op lateren leeftijd, hun raadslieden en steun in hun
ouderdom. Dat is mooi, mooi genoeg om het zich te herinneren. En als men het zich
herinnert is het onmogelijk niet te denken, dat het een vreeselijk ongeluk, een waar
hartzeer voor een familie zou zijn, als er niemand is aan wien men dien naam kan
nalaten, om niet te spreken van de erfenis die van zelf aanzienlijk is. Heeft u dat
nooit bedroefd?
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DE HERTOGIN.

Och, monsieur, ik zie niet in waarom mij dat zou bedroeven als u er nooit aan denkt.
Per slot van rekening, geldt het uw naam, niet den mijnen.
DE HERTOG.

Hoe, Elisabeth!
DE HERTOGIN.

Elisabeth? U waant u zeker op een andere plaats.
DE HERTOG.

Hé! Heet u niet Elisabeth? Wat is dan uw doopnaam?
DE HERTOGIN
(treurig).

Mijn doopnaam! U vraagt welken naam men mij gaf! Ik zou wel willen weten, wat
mijn goeje vader zou hebben gezegd, die zoo aan dien naam hechtte....
(haastig)

ik zal hem u niet noemen.... als iemand hem had gezegd: Nu, haar man zal zich niet
verwaardigen dien zoo lieven naam te kennen.
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Trouwens, dat is ook zooals het behoort.
(Opgewonden)

Doopnamen zijn om te worden uitgesproken door hen die liefhebben en onbekend
te zijn aan hen, die niet liefhebben.
(Kinderlijk)

Het is volkomen in den haak dat u den mijnen niet kent. Het is best..... en ik zal u
dien niet zeggen.
DE HERTOG
(ter zijde, glimlachend en bekoord).

Och, wat is ze lief! Hoe dwaas dat ik er zoo inliep? Ze is ook waarlijk charmant.
(Luid en ernstig)

En waarom zou ik dien kindernaam kennen, madame. Wat, ik vraag het u, is voor
mij het jonge meisje, in een klooster opgesloten, totdat men haar mij geeft zonder
dat ik zelfs weet hoe oud ze is? Het is de jonge vrouw, onder mijn naam bekend, die
mij toebehoort; zij alleen is de mijne, madame, daar men, om haar te noemen, mijzelf
noemen moet.
DE HERTOGIN
(staat op, haastig en driftig).

Wilt u mij krankzinnig maken, monsieur? Ik begrijp niets meer, noch van uw
begrippen, noch van uw gevoelens, noch van mijn bestaan, noch van uw rechten, of
de mijne. Ik ben misschien slechts een kind, men heeft mij misschien altijd misleid.
Vertel mij wat u weet van het werkelijke leven. Zeg mij waarom de gebruiken tegen
den godsdienst zijn en de wereld tegen God is. Zeg mij of ons leven gelijk heeft of
ongelijk; of het huwelijk bestaat al dan niet; indien ik uw vrouw ben, waarom u me
nooit hebt weergezien en waarom men u niet daarom gispt; indien eeden iets
beteekenen, waarom dan niet voor u; of u en of ik zelf het recht heb jaloersch te zijn.
Zeg mij wat dat alles beduidt. Wat beteekent die verbintenis van naam en fortuin,
waarbij de personen zijn uitgeschakeld en waarom hebben onze zaakgelastigden ons
bij dezen koop laten optreden. Zeg mij of het recht, dat men u heeft gegeven, slechts
dat was mij te komen verontrusten, mij in mijn woning te vervolgen als het u behaagt
daar als de bliksem binnen te vallen op het oogenblik dat men dat het minst verwacht;
op gevaar van mij den grootsten schrik aan te jagen, zonder iets te ontzien, zonder
zich aan iets te storen, des nachts in mijn woning, in mijn kamer, in mijn alkoof!
DE HERTOG.

In waarheid, madame, u heeft mooie oogen, oogen even welsprekend als uw mond,
wanneer een beetje opgewondenheid u doet spreken. - Welnu, hoe? Wilt u dat ik u
het onverklaarbare uitleg? Moet ik den schoolmeester voor u uithangen? Moet ik mij
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voor u in phrases begeven? Verlangt u, dat ik u van de groote wereld spreek en dat
ik u de geschiedenis van het huwelijk vertel? U vertel hoe het
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huwelijk, in den beginne zoo heilig, zoo profaan is geworden aan het Hof, en vooral
zoo geprofaneerd; hoe onze oude en voorname families zoo lichtzinnig en zoo
wereldsch zijn geworden: hoe en door wie wij van onze kasteelen en landgoederen
werden gehaald om ons in rij en gelid te komen posteeren in een koninklijke
antichambre; hoe ons opzienbarend verval ons tot uit berekening gesloten huwelijken
gedwongen heeft en hoe die alle en famille, van tevoren reeds in de wieg (zooals
bijv. het onze) zijn bepaald. Moet ik u vertellen hoe de godsdienst (misschien een
onherstelbare ramp!) in scherts is opgegaan, met attisch zout vermengd in den
smeltkroes der philosofen; u beschrijven langs welke wegen de liefde door dat alles
heen is komen dringen, om haar geheimen tempel op zoovele puinhoopen op te
richten, en hoe zij zelf iets geëerbiedigds en heiligs is geworden, om zoo te zeggen,
naar gelang van keus en duur; u dat alles vertellen, uitleggen, ontleden zou te lang
en te vervelend zijn; ik wed dat u van vele dezer dingen evenveel weet als ik....
DE HERTOGIN
(vat zijn hand, met meer vertrouwen).

Helaas, om u de waarheid te zeggen, monsieur, indien ik er wat van weet, zooals u
er veel van weet, ik verbeeld me dat mij dat meer leed dan geluk aanbrengt en ik
begrijp niet hoe het met een wereld als de onze moet afloopen.
DE HERTOG.

Maar, lieve Hemel, madame, wie bekommert zich daarom thans, behalve u? Niemand,
dat verzeker ik u, zelfs niet van hen, wien dat het meest aangaat. Geloof mij, laat ons
kalm die, zoo men wil vergiftigde, maar wat mij aangaat vrij welriekende lucht
inademen van de atmosfeer waarin wij zijn geboren, en houden we ons slechts als
het moet aan die wet, die ik voorzeker nooit ergens geschreven zag, maar die ik
steeds in mij voel leven: de wet der Eer.
DE HERTOGIN
(een beetje verschrikt en terugdeinzend).

De Eer jawel! Maar die Eer, waarin bestaat die volgens u, monsieur?
DE HERTOG
(zeer ernstig).

Zij is in alle oogenblikken van het leven van een fatsoenlijk man, madame, maar hij
moet die vooral doen bestaan in de zorg de waardigheid van zijn naam op te houden..
en....
DE HERTOGIN
(terzijde).

Nog altijd die gedachte, o God, o God!
DE HERTOG
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.... En gesteld dat de reinheid van dien naam eenigszins had geleden, moet hij voor
geen offer terugdeinzen om dat goed te maken of voor altijd te verbergen.
DE HERTOGIN.

Geen offer zou u dus te groot zijn, monsieur?
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DE HERTOG.

Geen, madame, waarlijk.
DE HERTOGIN.

Waarlijk?
DE HERTOG
(heftig).

Op mijn woord! geen! zelfs niet een moord.
DE HERTOGIN
(terzijde).

O, ik ben verloren, o mijn God!
(Zij kijkt naar het kruis.)

DE HERTOG
(op hartstochtelijken toon).

Al zou ik mij aan uw voeten moeten werpen, die met kussen bedekken en mij
vernederen om weer in genade te worden aangenomen.
(Hij kust haar geknield de hand.)

DE HERTOGIN
(terzijde).

Ach, arme Chevalier! Wij zijn verloren! Ik zal u niet durven aanzien!
(Zij kust het portret van den Chevalier.)

DE HERTOG
(bruusk, als iemand die het masker aflegt).

Komaan, mijn kind, geef mij de hand.
DE HERTOGIN
(verwonderd).

Wat?
DE HERTOG.
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Geef mij slechts eenmaal de hand, zeg ik u; dat is alles wat ik van u verlang.
DE HERTOGIN
(bijna schreiend).

Hoe, monsieur?
DE HERTOG.

Ja, ik meen het, geef mij de hand als een goede, oprechte vriendin. Ik wil u geen
kwaad doen en al de wraak die ik op u zou nemen (indien u mij hadt beleedigd) zou
zijn de schrik die ik u heb aangejaagd. Ga zitten. - Ik vertrek.
(Hij neemt zijn hoed en degen.)

De dag breekt aan! Ik moet zorgen tijdig te Versailles te komen.
(Staande drukt hij haar de hand; zij is gezeten.)

Luister goed, ik weet alles....
Oprecht gezegd, gevoel ik geen toorn en wrok tegen u
(met gevoel en ernstig).

Heb ook wat ik u bidden mag, geen wrok tegen mij. Wij hebben beiden onze kleine
geheimen. U doet daar wel aan en, ik geloof, van mijn kant, ik ook. Laten wij het
hierbij! Ik weet niet of het met ons zoo zal blijven, maar wij zijn beiden jong, wij
zullen zien. - Wees in elk geval verzekerd dat mijn vriendschap voor u niet zal
ophouden.... Ik vraag om de uwe, en....
(lachend)

wees niet bang, ik zal u niet weer bezoeken, dan wanneer u mij vraagt om te komen.
DE HERTOGIN.

U is zoo goed, monsieur, en ik kende u niet!
DE HERTOG.

Vergeef mij den akeligen nacht dien ik u bezorgd heb. In een maatschappij als de
onze, die elken dag slechter wordt, is al wat nog mogelijk blijft, het eerbiedigen van
de convenances. Er zijn gevallen waarin geveinsdheid bijna iets heiligs is en iets
verhevens hebben kan. Ik zeide u dat ik aan onzen naam hechtte.... Het bewijs hiervan
is, dat uw bedienden en de mijne mij hebben zien
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binnenkomen; zij zullen mij zien heengaan, en voor de wereld is dat alles wat noodig
is.
DE HERTOGIN
(geknield, kust hem de handen en schreit, terwijl zij haar gelaat verbergt. Een pauze.)

O. monsieur, wat is u goed en hoezeer schaam ik mij! Uw edelmoedigheid verplettert
mij! Waar zal ik mij verbergen? Ik zal in een klooster gaan.
DE HERTOG
(glimlachend).

Dat is te veel, veel te veel! Ik geloof er niets van en ik begeer het niet. Voor het
overige, handel naar goedvinden. Adieu! Ik heb u gered door den schijn te redden.
(Hij schelt, de deuren gaan open; hij vertrekt.)

Dertiende tooneel
DE HERTOGIN, ROSETTE.

ROSETTE
(komt angstig op de teenen binnen).

Ha, madame, de vijand is vertrokken.
DE HERTOGIN.

De vijand! O, zwijg! - De vijand! Wel, ik heb geen beteren vriend! Spreek nooit
lichtvaardig van hem. Hij heeft mij gered, maar hij heeft mij behandeld als een kind,
met een minachtend medelijden, dat mij vernietigt en mij veel zwaarder straft dan
de strengheid van een ander zou doen.
ROSETTE.

In elk geval zijn wij met den schrik vrij.

Groot Nederland. Jaargang 20

673

Middeneeuwsche tafereelen
Hoe Jan van Bourgonje zaliger naar Turkenland trok en hoe Copin Savare
van het H. Sepulcher als boogschutter wederkeerde.
Alzoo vertelde mijn zalige vader Copin Savare, wiens ziele God genadig zij, uit
welks mond ik zulx opschreef, hetgene ik hier ten schrifture breng:
- Bijwijlen, lieve Zoon, leiden de gebeurlijkheden des menschelijken levens den
geloovigen Kerstenmensch tot menigerlei gevolgtrekking, alzoo het een gemeene
wet des aardschen bestaans kan gelden dat gelijk daar niet is een gevolg zonder
oorzaacke er evenmin is een oorzaacke zonder gevolg. De oorzaacke nu van den op
Sint Norbertusdag van O.H. jaar XIIIC ende XCV waargenomen groote
aardschudding, waarbij velerlei paleizen en kasteelen, torens en belforten, poorten
en rondeelen ter aard werden gesmeten en almede honderde Kerstenlevens afgekapt
- is mijnes erachtens te zoeken in de beide, vier jaren te voren gehoorde, zeer groote
donderslagen, dewelcke alsdan in den H. Kerstnacht O.H. jaar XIIIc XCI, ter
waarschouwing des zondaars, over een betamelijke hemelsche lengte werden
heengerold.
Edoch beefde het aarderijk van ontzettinge en vreeze in zijn diepste ingewanden,
het beefde niet minder van verheuginge, toen in de Bourgondische Landen door
herauten de mare werd verspreid dat mijnen lieven Heere en zeer geduchten meester
Hertog Jan Zonder Vrees - die toenmaals nog Graaf van Nevers heette - op Sint Peter
en Pauwelsdag een knechtje was geboren dat Philippus werd gedoopt en alzoo
benoemd naar zijn zaligen grootvader den Onvertsaagde, roemruchter gedachtenisse.
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Alevel toen de Graaf - mijn lieve Meester - de beneficie van het vaderschap naulix
tien maanden had genoten, werden de standaards en banieren, de vaandels en tenten
voor een heirtocht tegen de Ongeloovigen ontplooid.
Immers, het leed niet lang of ik, Copin Savare, toenmaals nog niet stram van
perikelen en ledematen, keerde uit het Hertogdom Brittanje terug naar mijn geboorteen woonstede Dijon, wijl daar tusschen Engelschen en Franschen een wapenstilstand
was getroffen, dewelcke maar al te noodwendig en van groote utiliteit bleek tot
reparatie van velerlei miserie door het vuilaardig krijgsbedrijf vrienden en vijanden
op het lijf gebracht.
Allerlei gespuis zooals daar waren: hand- en voetboogschutters, lans- en
speerknechten en andere soudeniers, menestreelen en reliekverkoopers, marskramers
en vedelaars, potsemakers en monniken die hun tenten en conventen en daggelders
die hun meesters waren ontvlucht, deernen en wijven die als zoetelaars in de
compagniën hadden gediend - allerlei gespuis, dat ná elken oorlog als onkruid uit
den grond schiet, liep de Bourgoensche streken roovend en moordend plat en maakte
heir- en landwegen, dorpen en gehuchten onveilig voor kinderen, maagden en vrouwen
van den bouw- en akkerknecht, en de herbergen voor den reizenden handwerker en
koopman.
Toen ik nu almede naar huis was gezonden en met vijftig boogschutters naar de
Hertooglijke landen op marsch ging, hadden wij maar geringe soldij in de tasch en
moesten wij flux onzen lijftocht vinden, stroopende in de bosschen, het landvolk
rantsoeneerend en den dorper geld afdreigend, dat in vergelijk van de tailles, door
de ontvangers des Hertogen gevorderd van ridders, edelen en baroenen en andere
leenmannen, van clercken en leeken, stads-en gildeoverheid een droppel geleek bij
een stroom.
Ten leste kwamen wij thuis en moest een ambacht gezocht. Daar ik, Copin Savare,
mijnen Hertog den Onvertsaagde meer dan vijftien jaren als handboogschutter had
gediend, beproefde ik in zijnen hofdienst te treden als houtvester tot bewaking zijner
goederen. Dit gelukte mij op voorspraak van mijnen burchtheer, Messire de Mussy,
mijnes geduchten meesters banierdrager, die mij aanstelde als onderhoutvester en
boschjager, hoofddrijver bij de wilde herten- en zwijnenjachten in de domeinen onder
zijn beheer.
Edoch, lieve zoon, niet lang zou ik de profijten van dat ambt mogen genieten.
Immers terwijl wij in den aanvang van het jaar thuis
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gekomen uit Brittanje Palmzondag vierden en eenigen tijd later de geboorte onzes
lieven Princen Philippus aanleidinge werd tot groote geneuchte in die goede stad van
Dijon, kwamen alras, naar ik u zeide, andere gebeurtenissen ons in den oorlog tegen
de Ongeloovigen drijven.

Bijvoegsel.
En hier nu heb ik, Lancelot Savare, de vertellingen van mijnen zaligen vader, zooals
die in mijne jonkmansjaren uit zijnen mond tot mijne ooren en in groote trekken ten
langen leste door mij ter schrifture kwamen, aan een onderzoek onderworpen en ben
tot een andere considératie gekomen dan mijn goede vader. Terwijl toch mijn zalige
vader noch letteren lezen, noch letteren schrijven konde en hem het cijferen op de
vingers door zijn gansche leven diensten bewees - hierin niet gelijk staande met
enkele mij bekende priesters, monniken en clercken, bij wie het niet ongewoon was
letter- en cijferkundigen aan te treffen, edoch wel wederom gelijkstaande met ridders,
edlen en schiltboortigen, die zich op denzelfden voet van ongeletterdheid bewogen
als hunne onderhoorigen - is mij door de genadige gunsten mijnes Hertogen, mijnes
geduchten meesters, en door het pensioen dat mijnen vader zaliger als houtvester
werd toegekend, het bezoek der kapittelscholen te Rijssel, Dijon en Leuven mogelijk
gemaakt en heb ik onder leiding van eerwaardige kanunnikken en door onderrichting
van fraters der Premonstratensers op de kloosterscholen een grondslag van
geletterdheid ontvangen, waarop ik, toen ik in mijns genadigen Heeren Philippus
des Beslisten dienst trad naarstiglijk heb voortgebouwd. In den toeloop der jaren is
mij ook veelszins onderwijzing en leeringe door eerweerdige kloosterlingen verstrekt,
van dewelcker goedgunstigheden ik velerhande profijtlijckheid hebbe getrokken.
Dit hebbe ik van utiliteit geacht neer te schrijven alvorens ik mijn zaligen vader
verder liet vertellen van zijn wederkeer van het H. Sepulcher bij de heirvaart van
Hertog Jan van Bourgonje en het bezoek dat mijn goede vader - wiens ziele Gode
genadig zij! - als boogschutter aan Turkenland bracht.

Waarin Copin Savare zaliger verder vertelt.
Ofschoon toendertijd voor een boogschutter in 's Hertogen dienst maar luttel
naarstigheid bestaande was in zake van Heilige gods-
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vruchtigheid en geestelijke timmeringe - jolige soudeniers hebben eerder de intentie
van duivelsch kwaad te verrichten dan van hemelsch goed te beërven - was het
daarenboven voor ons, handboogschutters, die in de Bourgoensche legers zoolang
hadden gediend en in velerlei landstreken en bij velerlei volk onze tasschen hadden
gevuld - in ridderhofsteden en burchten, in paleizen en conventen, bij dorpers en
poorters, bij edelen en vileijnen - een aanleidinge tot ongodsvruchtigheid, wat Wij
bij onzen terugkeer uit Turkenland door dolende priesters en weggevluchte monniken
over de Papen te Avignon en te Rome in de taveernen vernamen. Daar was geen
rechtigheid en gerechtigheid meer in de linie der Pausen, maar schuinheid en
afdwaling, dewelcke voor ons vilcynen niet strookte met de Heiligheid der Officie.
Ontucht, geld- en vraatzucht, drankgelagen en veilheden, misdadigheden zelfs;
klooster- en kerkroof - kortom allerlei onheilig ding werd bedreven door henlieden
die het erfdeel van Onzen Heere Jesu Christi in pacht hadden. Er was geen heilloozer
ambacht dan dat van aflaatverkooper en clerck en van den Paap te Avignon of van
den Driekroonhouwer te Rome en hun prelatenstoet in dependentie te leven en de
niet weinige Keizers, Koningen, Vorsten, Prinsen, Hertogen, of Heeren waren in
dien Vasallenstaat gekluisterd. Dat stond gelijk met slachtoffer te zijn van de treken
hunner roofgierigheid, ende met afpersing en uitmergeling. Daarom, lieve zoon,
zagen wij in alle streken waar wij ons kwartier hadden, zooveel monnikken, clerken
en priesters ronddolen en somwijlen aan den meestbiedende, meermaals voor elk
geldelijk bod relieken, kruisen, kelken, vazen, paternosters en bidkransen verkoopen.
Daarom zagen wij zoovele kapellen en kerken ledig staan, zoovele kloosters ontwijd
en aan zoovele outaars door huurlingen de H. Mis bediend, die van oord tot oord
rondtrokken en door hunne geldgierigheid, die wortel is van alle kwaad, niet weinig
de heiligheid der Officie besmeuren. Daarom zoovele aflaatverkoopers die behalve
dispensatiën, relieken aan den man brachten, zooals daar waren: planken en spijkers
van de h. Ark van Noach, ooren en staarten van het varken van den H. Antonius en
kammen en veeren van den haan, die in het huis van Pilatus had gekraaid.
Dit alles, lieve zoon, kon in ons soudeniershart niet de eerbiedenis en de
devootlyckheyt versterken, welke wij voor ons H. Geloof in 't gemeen behoorden te
hebben en in 't bijzonder voor den Pauselijken Stoel, de hoogeerweerdige Bisschoppen
en de verdere geëstimeerde
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Clerezij, als zijnde in onze simpele oogen de godsvruchtige Bedienaren van Onzen
H. Christelijken Godsdienst, denwelcken wij verdedigd hadden met onze lijven
omtrent het H. Sepulcher.

Aanteekeningen.
Alhoewel ik de tegenwoordigheid van mijn goeden vader, wiens ziele Gode genadig
zij, alreede in de vaag mijner jonkheid moest derven, aangezien het Gode behaagde
hem op Sint Luciendag O.H. jaar Xiiiic ende XX tot Zich en Zijne Lieve Heiligen
te nemen, zoo moge ik desalniettemin uit voller conscientie in deze Schrifture
bestatigen dat mijn zalige vader tot die simpele geesten mocht geteld worden, wier
suyverlick Rijck op de rots Petri is gegrond, hetwelck een iegelijke Kerstenmensch
verknocht is, die aan de Mysteriën der H. Drievuldigheid en het Eeuwige Paradysleven
deelneemt.
Mitsdien moge ik niet aflaten van deze bekentenis dat eene toespeling op den
verkoop van dispensatiën en relieken en het geldgierig bedrijf van den Stoel te
Avignon of te Rome en van prelaten, priesters, monniken en clerken als hiervorens
bedoeld, dewelcke ik om der waarachtigheidswille herhaald hebbe, absolutelyck niet
als een breuke in zijnen geloofsspiegel is te beschouwen, veeleer een merk is van
zijne rechtgeloovigheid, overmits de h. invloed der Clerezy gestaafd door de
onuitputtelijke mogendheid van den H. Stoel die weder te Rome was vastgezet, door
hem nooit ofte nimmer in onheiligen twijfel konde getrokken worden.
Dit bestatige ik hier ter bedwinging van goddelooze breedsprakigheid van kettersche
spotteren, dewelcker toeleg verdoemd zij! teffens noodwendig vermeldend, hoe mijn
lieve vader op zijn ziekbed driemalen en eenige uren vóór zijn dood nog éénmaal,
de H. Sacramenten ontving, en dat desniettegenstaande hijzelf meer dan tien
achtereenvolgende dagen vóór zijn ingaan in de zalige ruste zijn aardsche bewustzijn
moest derven, gewisselijk om zooveel te rasser met het hemelsche in communie te
treden.
Edoch niet alleeniglyk als Exécutante van het Goddelijk Gebod ook als Bestrafferes
van overtredingen is onze H. Kerk veelvuldig werkzaam. Hare volmachtigheid heeft
diensvolgens haren H. Bedienaren poeniteitsmiddelen verordineerd, welke flux tot
het heilig doel, de loutering van de zondige ziel in het Vagevuur en de prefacie tot
hare Hemelglorie moeten leiden.
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Ende dat niet alleenig voor leeken en clerken, edoch alleszins ook voor prelaten en
priesters; want mij is zeer suyverlick voor den geest gebleven en ook in mijn wijdere
Aanteekeningen hebbe ik daarvan melding gemaakt, hoe mijn zalige vader mij
geliefde te verhalen van eenen grooten bedrieger, die in Ons Heeren jaar MCCC
ende XCIj in het Bisdom van Utrecht, ten tijde dat Hertog Aelbrecht van Beyeren
als Heer stond in het Graafschap van Holland en Zeeland, zijne welgerechte
bestraffingen onderging.
Deze was genoemd Jacob van Gulick, een Minderbroeder monnik, ende gaf zich
uit voor een geestelijk prelaat hebbende daartoe met hem genomen eenige
geconterfeite brieven, zoodat hij van den Bisschop van Utrecht, Heere Floris van
Welinkhoven, vicarius en wij-bisschop gemaakt werd en daarmee de bevoegdheid
verkreeg om geestelijken te ordenen, kerken en outaars te wijden en het H. Vormsel
te bedienen en alzoo dezen staat wel tien lange jaren bediende, maar daarna
uitgekomen zijnde, dat hij een wereldlijk man was ende ongewijd, werd hij gevangen
gezet ende veroordeeld in een ketel met heet ziedend water geworpen te worden, 't
welk alzoo geschiedde.
Maar ziet, welk een heilige barmhartigheid de eerweerde prelaat voor zijnen
suffragaan - wel is waar een zoodanige die hem op doolpaden hadde geleid ende
velerlei perikel gebracht hadde over het Kapittel en de collegiaalkerken der
Kathedraalsstad - tot in diens uiterste oogenblikken bleef vertoonen, overmits het
lijf van den meineedigen wij-bisschop naulix geproefd hebbende van het heet ziedend
water daar op 's Hoogeerweerden Bisschops last haastiglijk werd uitgerukt en, nog
levende zijnde, onthalst werd.
Ende mitsdien moesten kloosters, kerken, kapellen en kluizen mitsgaders alle
monnikken en diakenen die van hem gewijd waren, herwijd worden, edoch sommigen
scheidden daaruit ende namen een wijf - hetgeen voor de meesten een zwaarder
poenitentie bleek, maar door hetwelck toch des bedriegers handelingen al te gader
werden te niet gedaan.
F. SMIT KLEINE.
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Over ‘waardefilosofie,
Rede uitgesproken door Dr. A.J. de Sopper’.
Un paon muoit: un geai prit son plumage;
Puis après se l'accommoda;
Puis parmi d'autres paons tout fier se panada,
Croyant être un beau personnage.
La Fontaine IV: 9.

Wanneer de rede, die ik in de volgende bladzijden zal bespreken, door iemand anders
of bij een andere gelegenheid gehouden was, zou ik niet tot deze bespreking zijn
overgegaan: ze is een van die verhandelingen, die men overal en ten allen tijde kan
aantreffen. Voor ons land heeft ze echter door eene bijkomstigheid een zeer bijzondere
beteekenis gekregen, - ze is namelijk de inaugurale rede van prof. BOLLANDS
opvolger.
Door den grooten invloed dien BOLLAND op het geestelijk leven in ons land heeft
uitgeoefend is ook de persoon van zijn opvolger in het ambt, voor allen die in Holland
zich voor wijsbegeerte interesseeren niet onverschillig: we moeten in zijn rede een
program zien. Immers in de rede zelf is met geen woord de beteekenis van BOLLANDS
werk naar voren gebracht1); de spreker verbreekt alle continuiteit met het werk van
zijn voorganger, en zoo krijgt dus zijn rede de beteekenis van een nieuw program.
In een ingezonden stuk, geplaatst in het Vaderland van 2 November l.l., heb ik
gewezen op het feit, dat de geheele rede een referaat is van RICKERTS philosophie.
In mijn bespreking echter zal ik op dit feit verder niet ingaan; prof. DE SOPPER draagt
alles voor als neerslag van eigen denken en zoo zal ik dan kortheidshalve hèm
toeschrijven wat in de rede wordt gezegd, mij bepalen tot het door hèm gesprokene
en zijne fundeering van de waardetheorie behandelen, alsof ze van hemzelf afkomstig
was vooral omdat prof. DE SOPPER (p. 41) tegen de Heeren Curatoren heeft beweerd
dat hij ‘onder ieder etiket vandaan’ loopt en dus de zoozeer begeerde philosoof sui
generis wil zijn.

1) Natuurlijk moest prof. BOLLAND in de gebruikelijke toespraak tot Curatoren wel even worden
genoemd.
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Om den lezer echter door één voorbeeld in staat te stellen zich eene voorstelling te
vormen van de wijze, waarop prof. DE SOPPER RICKERTS woorden tot de zijne weet
te maken, citeer ik uit RICKERTS ‘System der Philosophie’ I p. 113-114 het volgende:
‘Was endlich der Wert selbst für sich ist, lässt sich freilich nicht im strengen Sinn
‘definieren.’ Aber das liegt allein daran, dass es sich dabei um einen der letzten und
unableitbaren Begriffe handelt, mit denen wir die Welt denken, und diesen Mangel,
wenn man es so nennen will, teilt der Wertbegriff mit den Begriffen des Seins, des
Existierens und der Realität oder Wirklichkeit... Wir haben uns nur, falls wir das
Wort Wert in der Wissenschaft brauchen, darauf zu besinnen, was wir meinen, wenn
wir Wert sagen. Das wird am besten dadurch geschehen, dass wir es mit andern
Ausdrücken umschreiben.... Das Wesen des Existierenden, das wir bei Wert nicht
meinen, liegt darin, dass es uns nichts ‘angeht,’ falls es nur existiert. Es lässt uns
dann ‘gleichgültig’ und ‘berührt’ uns nicht. Wir stellen es vor. Es ist einfach da.
Sobald wir das konstatiert haben, sind wir zufrieden. Wir lassen es auf sich beruhen.
Es greift nicht über sich hinaus in unser Bereich. Es erweckt nicht unsere Teilnahme.
Das versteht jeder unter einem blosz Existierenden. Einem Wert gegenüber, der uns
als Wert zum Bewusstsein kommt, bleiben wir dagegen nie in dieser Weise
gleichgültig. Er zieht uns in seine Kreise, lässt uns nicht ruhen, sondern erweckt
unser Mitleben. Wir nehmen zu ihm Stellung, sind an ihm ‘beteiligt’ oder
‘interessiert’, fühlen uns ergriffen und aufgerufen in unserer Spontaneität, sind an
ihn gefesselt, stellen ihn nicht nur vor.’
Men vergelijke nu prof. DE SOPPERS rede op p. 12. ‘We moeten die niet-werkelijke
sfeer nu ook positief trachten te bepalen. Van 'n definitie kan geen sprake zijn. We
hebben hier te doen met laatste, elementaire begrippen, die niet meer te analyseeren
zijn en niet meer onder hoogere begrippen gesubsumeerd kunnen worden. Het eenige
wat hier mogelijk blijft, is 'n omschrijvende aanwijzing. Welnu, de sfeer van het niet
werkelijke is de sfeer der waarden. De twee laatste begrippen, waarmee we het heel-al
denken, zijn: werkelijkheid en waarde.
Het onderscheid tusschen die twee dient scherp in het oog gevat te worden.1)

1) RICKERT, iets verderop (S. d. P. 114): ‘so gliedert sich die Welt in zwei scharf gesonderte
Sphären, die bei allen zwischen ihnen bestehenden Beziehungen und Verbindungen begrifflich
scharf auseinander gehalten werden müssen.’
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Het werkelijke-zonder-meer, datgene wat alleen maar is, heeft geen waarde; en wat
waarde heeft, is niet alleen maar, het is niet werkelijk-zonder-meer. Immers het enkel
bestaande laat ons koud. Het raakt ons niet. Het brengt ons niet in actie. We stellen
het ons voor. We constateeren, dat het er is. En daarmee uit. Tegenover 'n waarde,
waarvan we de waarde beseffen, staan we wezenlijk anders. We kunnen er niet
onverschillig voor zijn. Onze belangstelling wordt gaande gemaakt. We voelen er
ons in betrokken. We nemen er positie tegenover in.’
Het klinkt ongelooflijk, dat in de rede, die op deze wijze ontstaan is, RICKERT's
naam zelfs niet wordt genoemd, behalve al weer in de toespraak tot Curatoren zooals
die gedrukt voor ons ligt, waar op blz. 41, temidden van eenige schoolnamen en die
van een tiental ephemeere philosopheerende schrijvers... erkend wordt, dat spreker
vooral aan RICKERT veel voor zijn vorming te danken heeft.
We zullen hem dit echter niet al te kwalijk nemen:
Il est assez de geais à deux pieds comme lui,
Qui se parent souvent des dépouilles d'autrui.

Um des theoretischen Wertes Willen, in dessen Dienst die Philosophie
sich stellt, hat sie jede auszertheoretische Wertung zu meiden.
RICKERT. Syst. d. Phil. I: 155.
Na een inleiding van een tiental bladzijden, waarin op raisonneerende wijze gesproken
wordt over de ‘zonderlinge’ plaats die de philosophie onder de wetenschappen
inneemt, en waar, in aansluiting bij het hedendaagsche taalgebruik de ‘werkelijkheid’
gesplitst wordt in een niet-psychisch en een psychisch ‘deel’ zoodat het ‘geestelijke’
geheel in het psychische opgaat, - komt de schrijver tot zijn onderwerp. Van hierafaan
zal ik hem op den voet trachten te volgen.
Op pag. 10 lezen wij gespatieerd gedrukt de 1e stelling: ‘De wetenschap bestaat
uit oordeelen.’ - Onbeholpenheid van uitdrukkingswijze wijst op, en is gevolg van,
onzuiver denken. Is het waar, dat de wetenschap uit oordeelen bestaat? Wat uit
oordeelen bestaat is eene som van oordeelen; de oordeelen vallen hier atomistisch
uiteen en de wetenschap zou zoo niet meer zijn dan een complex zonder inwendige
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eenheid. De eenheid der wetenschap wordt op deze wijze verlaagd tot een uitwendig
zich samen bevinden; - maar de wetenschap zelve is met de oordeelen waaruit ze
heet te bestaan niet te vereenzelvigen. Ze doet meer, dan uit oordeelen bestaan. Ze
is het begrijpen en het besluiten. Met meer recht had de schrijver kunnen zeggen,
dat de wetenschap uit ‘sluitredenen’ bestaat.
‘Oordeelen zijn nu zeer zeker psychische feiten.’ Hoe schreef deze bewering is,
blijkt al uit de toevoeging van den volgenden zin: ‘Maar het zijn psychische feiten
van 'n zeer bizonder soort.’ De soort is niet alleen: ‘bizonder’ maar: ‘zeer bizonder,’
De vraag rijst zelfs, of de soort niet zóó bijzonder is, dat deze ‘psychische feiten’
heelemaal geen psychische feiten meer mogen heeten? Met de erkenning van
psychische feiten van zeer bijzonder soort, ‘die aanspraken maken, die bóven hun
psychische feitelijkheid uitreiken’ is de bijzonderheid zóó op de spits gedreven, dat
het psychische dezen naam niet langer behouden mag. Deze soort psychische
feitelijkheid mag ten opzichte van het psychische in de andere richting met even
weinig recht psychisch heeten, als men gerechtigd is tot de uitspraak: het niet
psychische is psychische feitelijkheid van een zeer bijzondere soort. De ‘doode’ stof
dient even scherp van het psychische onderscheiden te worden als de onderhavige
psychische feitelijkheid.
Oordeelen ‘pretendeeren waar te zijn’. Misschien niet bedoeld door den schrijver,
is hier het gebruik van het woord ‘pretendeeren’ vol beteekenis. Ze pretendeeren
waar te zijn. Is deze pretensie gerechtvaardigd? Zijn alle oordeelen waar? En zoo
niet, wanneer is een oordeel waar, en indien dit het geval is, waarom? Zijn onware
oordeelen eigenlijk oordeelen, of zijn ze oordeelen gelijk panopticumpoppen
menschen zijn? Deze en dergelijke vragen dringen zich op, en het is te betreuren,
dat de schrijver zich niet de moeite gegeven heeft ze onder het oog te zien. Ze zouden,
mits grondig onderzocht, den nieuwbenoemden philosophieprofessor stellig hebben
belet zijn oordeelsvoorbeelden zoo ondoordacht en ongelukkig te kiezen, als hij in
zijn rede heeft gedaan.
Na opgemerkt te hebben, dat dit ‘pretendeeren waar te zijn’ van fundamenteele
beteekenis is, en hij er telkens op terug zal komen, doet de auteur de ontdekking, dat
we ‘het (wat?) niet alleen in de wetenschap aantreffen’. ‘De mensch, die zich aan
wetenschap gaat wijden, zet daarmee niet een of ander nieuw, occult, esoterisch
vermogen in werking. De wetenschappelijke mensch gebruikt geen
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andere vermogens dan de mensch in het dagelijksch leven.’ Voor deze ontdekking
verdient prof. DE SOPPER den dank der wetenschap. Ze is, zou men zeggen, eenvoudig;
maar heeft ze niet dezen eenvoud met COLUMBUS' beroemde ei gemeen? Evenredig
aan haar eenvoud is haar belang in dezen tijd, nu occultisten in steeds aangroeiende
drommen propaganda maken voor aankweeking van ‘hoogere vermogens’.1)
‘Ieder, die theoretisch denkt, zoekt naar ware oordeelen. De wetenschap doet het
alleen meer methodisch en systematisch. En zoo wijst àlle theoretisch denken boven
de werkelijkheid uit, naar 'n gebied van het “niet-werkelijke”. Het onderzoek van dit
gebied, dat niet-werkelijk en toch niet niets is, en het onderzoek van z'n verhouding
tot de werkelijkheid: dat is de speciale (sic) taak van de filosofie.’
Deze woorden nu geven het thema van de rede aan. Hier is eindelijk het gebied
der philosophie bereikt, van hieruit moet het betoog worden beoordeeld.
Hierboven heb ik reeds met een enkel woord er op gewezen, dat prof. DE SOPPER
zich aansluit bij het hedendaagsche onphilosophische gebruik om de werkelijkheid
te splitsen in het niet-psychische en het psychische ‘deel’2). Wanneer men nu alleen
de psychische ‘feitelijkheid’ en de ‘niet-psychische’ ‘feitelijkheid’ met den naam
werkelijkheid wil aanduiden, moet men zeer zeker de ‘boven de psychische
feitelijkheid uitreikende’ waarheid, die het ‘oordeel pretendeert te hebben’, buiten
her gebied der werkelijkheid laten vallen. Daar echter prof. DE SOPPER het woord
voerde in de universiteit, waar prof. BOLLAND vijf en twintig jaren lang heeft gewerkt,
was het m.i. vereischte geweest hier tegenover dezen voorganger stelling te nemen.
Ook tegenover het publiek, waarvan prof. DE SOPPER blijkbaar niet heeft aangenomen
dat het uit aanhangers van RICKERT bestond, was een nadere motiveering van den
term ‘niet-werkelijk’ noodzakelijk geweest. De term is immers zeer misleidend.
Waarom werd niet even gewezen op RICKERTS ‘heterothesis’? Zou soms een polemiek
hiertegen hem te veel op glibberig philosophisch terrein

1) Zonderling doet het daarentegen aan, dat prof. DE SOPPER op pag. 14 het beseffen van de
waarheidswaarde afhankelijk maakt van het bezitten van een ‘orgaan’ daarvoor.
2) Een bewijs, dat prof. DE SOPPER onwillekeurig den invloed ondergaat van de ‘imperialistische
neigingen’ (p. 21) van de ‘bizondere wetenschap’ der psychologie, waartegen de wijsbegeerte
zorgvuldig op haar hoede heeft te zijn.
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hebben gebracht? Het gebruik van den term ‘niet-werkelijk’, ik herhaal het, is zeer
misleidend. Valt het ‘begrip’ buiten de werkelijkheid? Zeer zeker buiten de zintuigelijk
gegevene; maar zelfs de werkelijkheid in den Rickertiaanschen zin van zakelijkheid
en ‘psychische feitelijkheid’ is óók geen gegeven; - zintuigelijke gegevens zouden
dan alléén werkelijk mogen heeten, maar het geheele systeem der feitelijkheden zou
geen werkelijkheid meer zijn, aangezien het geen ‘gegeven’ is. Zoomin als het nu
aangaat de werkelijkheid, in den zin van samenvatting van het verschillende gegevene,
geen werkelijkheid te noemen, evenmin gaat het aan de waarheid buiten de
werkelijkheid te laten vallen1).
Na de bovengeciteerde omschrijving van de taak der philosophie vervolgt de
schrijver:
‘Een van de kortste en beste wegen om haar probleemstellingen te verstaan is, ons
af te vragen wat de zin is van 'n waar oordeel.’ (p. 10. en 11).
In verband met het boven gezegde over de vragen, die rijzen naar aanleiding van
de bewering, dat ‘oordeelen pretendeeren waar te zijn’, moet men opmerken, dat
deze vraag onzuiver is. Gevraagd had behooren te worden: ‘wat de WAARHEID van
het oordeel is.’
Immers de ‘zin’ van het oordeel is zijn waarheid zelve; leest men in plaats van
‘zin’ in de volgende geciteerde zinnen ‘waarheid’ dan is de opmerking even juist als
ze nu misleidend is. - ‘Men kan van dien zin niet zeggen, dat hij in de werkelijkheid,
hier of daar, bestaat.’ Voordat ik den schrijver in zijn betoog verder volg, is het hier
de plaats om over de scheeve formuleering van dezen zin iets te zeggen. De bedoeling
is natuurlijk deze: aan te toonen, dat de waarheid (of volgens prof. DE SOPPER: zin)
van een oordeel geen zintuigelijk gegeven is. Dit is de kracht van het woord
‘werkelijkheid’ voor prof. DE SOPPER. Nu dienen de woorden ‘hier of daar’ om dit
in het woord

1) Terloops zij hier opgemerkt, hoe eigenaardig prof. DE SOPPERS verhouding tot PLATO bij dit
woordgebruik wordt. PLATO immers wordt geciteerd als de ontdekker van de twee werelden:
‘werkelijk zijn en niet-werkelijke zin’ (p. 11). Het eigenaardige nu is, dat het werkelijke voor
PLATO juist de Ideeën zijn, zoodat het gegevene voor PLATO staat tot de Ideeën niet als het
werkelijke zijn tot den niet-werkelijken zin, maar als het niet-werkelijke tot het werkelijke.
Het eenige werkelijke is voor PLATO in het gegevene, dat het deel heeft aan de Idee; zoodat
hij dan ook b.v. in het Symposion de Idee leert vinden uit en naar aanleiding van het gegevene.
Men zou van hèm, wiens taak het wordt de oude wijsbegeerte te onderwijzen, een betere
weergave wenschen van τ μ
ν dan ‘werkelijkheid.’
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‘werkelijkheid’ te doen voelen. ‘Hier’ is een plaatsaanduiding in de ruimte. Maar
ook ‘daar’ is ruimtebepaling. De uitdrukking is dus overtollig, indien prof. DE SOPPER
wil omschrijven, wat hij met ‘werkelijk’ bedoelt. Ik zou intusschen spijkers op laag
water zoeken wanneer ik alleen om de onnoodigheid van ‘of daar’ op deze
formuleering aanmerking maakte. Maar de zaak is belangrijker. De gegeven wereld
wordt nl. waargenomen niet alleen als eene ruimtelijke, maar ook tijdelijke. Om het
verenkelde zintuigelijk gegevene te omschrijven, is het ongeoorloofd, en zelfs in
zijne gevolgen te verwerpen, alleen den ruimtelijken aard van het gegevene aan te
duiden. Het zintuigelijk gegevene is niet slechts een ‘hier’, maar het is tevens een
‘nu’. Prof. DE SOPPER had behooren te zeggen: ‘Men kan van dien zin (of liever: “die
waarheid”) niet zeggen, dat hij in de werkelijkheid, hier en nu, bestaat’.
Ware dit geschied, dan was meteen de confusie vermeden van juiste en ware
oordeelen. Want prof. DE SOPPER vrage zich eens af, of het door hem als voorbeeld
gegeven oordeel werkelijk eene volstrekte geldigheid heeft. Ziet hij tusschen het
oordeel: ‘de hoeken van den driehoek bedragen te zamen 180o’ en ‘m'n toga is zwart’
geen waardeverschil? Geldt zijn oordeel van alle toga's in alle eeuwigheid of alleen
‘hier’ en ‘nu’ van ‘deze’ toga?
Hier had studie van HEGEL vrucht kunnen dragen. Deze immers zou het door prof.
DE SOPPER gegeven oordeel (zg. waar oordeel) niet als een waar oordeel hebben
laten gelden: ‘Deze aula is niet groot’ en ‘M'n toga is zwart.’ Dit zijn wat HEGEL
noemen zou ‘Urtheile des Daseyns,’ waarbij hij (VI: §172) aanteekent: ‘Es ist eines
der wesentlichsten logischen Vorurtheile, dass solche qualitative Urtheile, wie: die
Rose ist roth, oder ist nicht roth, Wahrheit enthalten können. Richtig können sie seyn,
d.i. in dem beschränkten Kreise der Wahrnehmung, des endlichen Vorstellens und
Denkens; diess hängt von dem Inhalte ab, der ebenso ein endlicher für sich unwahrer
ist. Aber die Wahrheit beruht nur auf der Form, d.i. dem gesetzten Begriffe und der
ihm Entsprechenden Realität; solche Wahrheit aber ist im qualitativen Urtheile nicht
vorhanden.’ Ook den Zusatz bij de geciteerde § kan ik ter overdenking aanbevelen.
HEGEL zal systematisch leeren inzien, dat de waarheid niet in een oordeel, zelfs niet
in een complex daarvan te vangen is. Laat ik nu de passage, die voor de rede van
beteekenis is, in extenso aanhalen:
‘Men kan van dien zin niet zeggen, dat hij in de werkelijkheid,
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hier of daar, bestaat. Als ik 't oordeel uitspreek: Deze aula is niet groot, - dan is z'n
ware inhoud, dien ik bedoel met den actus van 't oordeelen, scherp onderscheiden
van dien psychischen actus (sic) zelf. De zin van het oordeel kan dus niet
vereenzelvigd worden met den werkelijken psychischen actus van 't verstaan,
waardoor wij er kennis van krijgen. Want er zijn evenzoovele van deze psychische
acten als er individuen zijn, die den zin verstaan, en deze werkelijkheden zelve zijn
telkens andere; terwijl het slechts een en dezelfde zin is, die door al de verschillende
werkelijke individuen verstaan wordt. Bovendien komen en gaan deze werkelijkheden
met den tijd1). En we kunnen onmogelijk toegeven, dat de zin van 'n oordeel ontstaat
en vergaat met de psychische feitelijkheid, waardoor hij verstaan wordt.’
Bij dit diepzinnig geredeneer vraagt men zich naievelijk verwonderd af, waarom,
in dit bespiegelen over het begrip ‘zin’, de schrijver bij zijn analyse is uitgegaan van
het ‘oordeel’. Gelijk hij zijne uiteenzettingen aanvangt met de stelling: ‘de wetenschap
bestaat uit oordeelen’ had hij, nòg grondiger, kunnen beginnen met de stelling: ‘het
oordeel bestaat uit begrippen’. En men vrage zich af of, van deze stelling uitgaande,
de redeneering zich niet laat aanhooren: ‘Als ik zeg “tafel” dan is de ware inhoud,
dien ik bedoel met den actus van het noemen, scherp onderscheiden van dien
psychischen actus zelf. De zin van het begrip kan dus niet vereenzelvigd worden met
den werkelijken psychischen actus van 't verstaan, waardoor wij er kennis van krijgen.
Want er zijn even zoovele van deze psychische acten als er individuen zijn, die den
zin verstaan, en deze werkelijkheden zelve zijn telkens andere; terwijl het slechts
een en dezelfde zin is, die door al de verschillende werkelijke individuen verstaan
wordt. Bovendien komen en gaan deze werkelijkheden met den tijd. En we kunnen
onmogelijk toegeven, dat de zin van 'n begrip ontstaat en vergaat met de psychische
feitelijkheid, waardoor hij verstaan wordt.’
Voordat ik deze quaestie verder bespreek wil ik de argumentatie van prof. DE
SOPPER volgen.
‘De zin van 'n oordeel,’ zoo vervolgt de schrijver, ‘valt evenmin samen met het
werkelijke object, waarover het oordeel geveld wordt. Als ik het oordeel vel, dat m'n
toga zwart is, dan is de zin van dit

1) Dus de tijd wordt nebenbei toch nog in aanmerking genomen. Zonderling, dat prof. DE S.
geen conclusies ten aanzien der geldigheid van zijn voorbeelden getrokken heeft.
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oordeel zelf geen toga en niet zwart. Ik zei zooeven: 'n psychische werkelijkheid
komt en gaat met den tijd. En ik kon er onmiddellijk op laten volgen, dat de zin dezer
uitspraak volstrekt niet identiek is met 'n psychische werkelijkheid en niet ontstaat
of vergaat.’
‘We stuiten hier dus op iets, dat totaal buiten het terrein ligt van hetgeen we onder
“werkelijkheid” of “werkelijk zijn” plegen te verstaan.’
Het is werkelijk verbazingwekkend, dat de enormiteit dezer beweringen den
schrijver zelven niet in 't oog gevallen is. Ten eerste, ik herhaal het, blijft de beteekenis
der passage dezelfde, wanneer men in plaats van ‘oordeel’ en ‘m'n toga is zwart’,
leest: ‘begrip’ of zelfs: ‘voorstelling’ en ‘toga’. Maar ziet de schrijver niet, dat hij
toch wel wat al te ver doordraaft in wat dan volgt? Hij wil laten zien, dat de ‘zin’
van een oordeel niet te vereenzelvigen is met het bedoelde noch met den bedoelende.
Maar reeds voor het oordeel zelf immers geldt dit, ja voor het woord, dat gebruikt
wordt zelf! Als ik zeg: ‘deze geleerde is onnoozel’ dan is niet alleen de zin van dit
oordeel noch te vereenzelvigen met dien onnoozelen geleerde, noch met mij - maar
ook dit oordeel zelf niet. Als ik zeg: ‘toga’, dan is evenmin de zin van dit woord een
toga, als het woord zelf, de luchtbeweging, een toga is. Mogen we nu getroost laten
volgen: ‘we stuiten hier dus op iets, dat totaal buiten het terrein ligt van hetgeen we
onder ‘werkelijkheid’ of ‘werkelijk zijn’ plegen te verstaan? Weet de schrijver van
het ‘hem toevertrouwde vak’ (pag. 41) nog maar zoo weinig, dat hij meent, dat inzicht
in het onzakelijke der algemeenheden niet de eerste stap ter philosophie is, maar
reeds het empyreum?
Laten we nu eens nagaan, waarom de schrijver in plaats van ‘voorstelling’ of
‘begrip’ het ‘oordeel’ het uitgangspunt van zijn betoog laat zijn? De reden is wel
zeer eenvoudig. Men zal er niet licht toe komen den ‘zin’ of de ‘beteekenis’ van een
begrip tot een buitenwerkelijkheid te hypostaseeren. Toch ligt dit in de lijn dezer
philosophie. Maar de fantasterij zou er te dik op liggen. Intusschen de ware denker
deinst voor het oogenschijnlijk paradoxe niet terug. Men moet een PLATO zijn om
de consequenties van zijn denken zoo scherp te durven trekken. Echter, een herleving
van de ideeënleer in dezen primitieven zin is niet wel meer mogelijk. Maar bij het
oordeel ligt de zaak schijnbaat anders. In het oordeel eerst begint, zegt ARISTOTELES,
waarheid.... en onwaarheid. En den ‘zin’ der waarheid - men deinze voor abstractie
en hypostase niet terug - den zin der
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waarheid, dien kan men gemakkelijker en zonder in het oog vallende paradoxie
hypostaseeren, vooral wanneer men uit de theologie komend met dit hypostaseerende
denken van huis uit is opgegroeid.
Overigens, de redeneering behoudt hare eigenaardige vaagheid ook met andere
soortgelijke gegevens vergeleken. Laat ons geen phaenomenalisme huldigen, en de
werkelijkheid als werkelijkheid vast houden! De natuur valt in ongetelde veelheid
van verenkelde gegevens uiteen. Maar hare wetmatigheid? Is eene natuurwet te
vereenzelvigen met de voorwerpen waarin ze zich openbaart? Is de natuurwet een
‘hier’ en een ‘nu’? Wie zou dit willen beweren! Behoort ze daarom buiten de
werkelijkheid, of is ze veeleer de ‘immanente zin’ der werkelijkheid en zoo de
werkelijkheid zelve?
Prof. DE SOPPER's conclusie, om hiertoe terug te keeren, is de volgende:
‘We stuiten hier dus op iets, dat totaal buiten het terrein ligt van hetgeen we onder
“werkelijkheid” of “werkelijk zijn” plegen te verstaan. Ik zeg: we stuiten er op. Het
is geen product van fantasie of wilde speculatie, we loopen er in de ons bekende en
gegeven wereld tegen aan’. - Neen, zeer zeker hebben we hier minder te maken met
fantasie of wilde speculatie, dan met oppervlakkig geraisonneer en vluchtigheid. En
laat ons het waardeeren, dat de schrijver zich zelven een démenti geeft: we loopen
er in de ons bekende en gegeven wereld tegen aan. Zoo is deze buitenwerkelijkheid
toch in de werkelijkheid aan te treffen en niet zoo buitenissig als ze eerst wel scheen.
We kunnen derhalve de slotconclusie (p. 11) ‘Het begrip van het heel-al omvat
dus persé: werkelijk zijn én niet-werkelijken zin’ laten voor wat ze is: een
ondoordachtheid. Misschien mag men echter den klassieke philosophie doceerenden
professor ten aanzien van de zoogenaamde werkelijkheid de vraag stellen: hoe hij
denkt over de eleatische weerlegging van veelheid en beweging in verband met het
zijn, en hoe zijne houding is ten opzichte van de platonische waardeering zijner
werkelijkheid; eene vraag, die te meer klemt bij zijne aan PLATO gewijde woorden
op p. 11 en 12, die ik hierboven heb vermeld. Niet zonder humor is de verklaring:
‘Dit is 'n wijsgeerig inzicht, dat vaak misverstaan en miskend wordt, maar welks
ontdekking niettemin mee den roem uitmaakt van den grootsten denker der oudheid’.
De schitterende en woordrijke omschrijving der Platonische leer leze men na op blz.
12. Ik wensch prof. DE SOPPER bij deze gelegenheid te waarschuwen. Alle tijd, dien
hij aan de studie der grieksche philosophie
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nu moet gaan wijden, is verloren, wanneer hij aan ‘zijn’ en ‘werkelijkheid’ de
beteekenis blijft hechten, die hij evenals Jan Alleman er aan hecht.
De eisch wordt nu gesteld: ‘de niet-werkelijke sfeer ook positief te bepalen.’
Bepalen is omlijnen, omgrenzen, definieeren. Nu wrijve men zich de oogen uit: ‘Van
'n definitie kan geen sprake zijn’.1) Het staat er met zoovele woorden. ‘We hebben
hier te doen met laatste, elementaire begrippen, die niet meer te analyseeren zijn (sic)
en niet meer onder hoogere begrippen gesubsumeerd kunnen worden’. Het is
zonderling dat men de opmerking nog moet maken: maar ik zou vragen: waar anders
zouden begrippen onder gesubsumeerd moeten worden, dan onder het begrip Begrip?
Waarin anders vinden begrippen, als denkbepalingen, hunne - Kant zou zeggen
‘transcendentale’ - synthese, dan in het denken, in den geest, in het Begrip zelf? Maar
neen, zoo is het bij prof. DE SOPPER niet gemeend: ‘Het eenige wat hier mogelijk
blijft, is 'n omschrijvende (d.w.z. dus vage, B) aanwijzing. Welnu, de sfeer van het
niet-werkelijke is de sfeer der waarden. De twee laatste begrippen, waarmee we het
heel-al denken, zijn: werkelijkheid en waarde.’
Wel zeer onverwacht komt hier het begrip ‘waarde’ binnenvallen. We hebben tot
hier toe slechts hooren spreken over ‘zin’. De verhouding tusschen waarheid, zin en
waarde wordt niet opgehelderd. Kostelijk is het openbaring brengend gebaar: ‘Welnu,
de sfeer van het niet-werkelijke is de sfeer der waarden.’ Zoo brengt men den hoorder
regelrecht in ‘hooger sferen’. Onwillekeurig denkt men aan HEGELS woorden in de
Voorrede zijner Phaenomenologie (II: 56)
‘Im hohenpriesterlichen Gewande schreitet das Hochgefühl des Ewigen, Heiligen,
Unendlichen einher - einen Weg, der vielmehr schon selbst das unmittelbare Seyn
im Zentrum, die Genialität tiefer origineller Ideen und hoher Gedankenblitze ist. Wie
jedoch solche Tiefe noch nicht den Quell des Wesens offenbart, so sind diese Raketen
noch nicht das Empyreum.’
Zien we rond in de geschiedenis der wijsbegeerte, dan treffen we daar veel strijd
aan ever de verhouding tusschen denken en zijn. Van zijn en waarde wordt meer
bepaaldelijk in den laatsten tijd gesproken, den tijd van de heeren die b.v. de
philosophie van een denker

1) Methodisch merkwaardig in verband met de loochening der definieerbaarheid is de eisch,
eenige regels verder: ‘Het verschil tusschen die twee dient scherp in het oog gevat te worden.’
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als Hegel een overwonnen standpunt achten; - ‘über die grundlegenden
Bestimmungen’, zegt PURPUS, ‘über die Begriffe des Begriffs, der Idee und des
Geistes gleitet man mit einem Augurenlächeln hinweg, grossmütig einem jeden es
überlassend hierbei in beliebigen Vorstellungen sich zu ergehen’. Het is dan ook
inderdaad vrij wat gemakkelijker, al raisonneerend, van buitenaf analyseerend en
abstraheerend, schilletjes van ‘zin’ en ‘waarde’ van het begrip af te pellen, alsof dit
buitenkantjes waren aan het begrip en het denken, dan de zelfbepaling van het begrip
te begrijpen.
De ‘sfeer der waarden’. Wat is waarde? ‘Het niet-werkelijke.’ Gelooft prof. DE
SOPPER dat hij door zijn omschrijving zijn hoorders in staat gesteld heeft, het verschil
tusschen dit gebied en het andere niet-werkelijke ‘scherp in het oog te vatten’?
Tusschen waarde, zin en waarheid ter eene, en onwaarheid, hersenschim en illusie
b.v. ter andere zijde? Was hier geen kostelijke gelegenheid geweest om b.v. eens
eenige woorden te wijden aan dat ‘kriterium der negatie’ waar RICKERT zoo trotsch
op is? En om zijn bestrijders een interessanter stof ter behandeling te geven dan de
vluchtige omschrijvingen, die hij hun nu voorzette?
‘Hat etwas Wert, es muss zu tage kommen’ zegt GOETHE in zijn Faust. D.w.z. het
moet zich onthullen aan den geest. Immers waarde heeft alleen zin, als waarde van
iets voor een subjekt. Waarde is een verhoudingsbegrip. Daarmee is alle waarde niet
tot iets subjectiefs gemaakt. Immers in het denken is de mensch meer dan ‘slechts
subjectief’. Aan hare redelijkheid heeft de waarde hare objektiviteit.
‘Het werkelijke-zonder-meer, datgene wat alleen waar is, heeft geen waarde.’ (p.
12). Het doet mij genoegen eindelijk eens met instemming een opmerking uit deze
rede te kunnen citeeren; maar - immers ook hier komt een ‘maar’: datzelfde
werkelijke-zonder-meer krijgt waarde, zoodra het gewaardeerd wordt, of, zooals
onze taal dat zoo juist en tevens schilderachtig uitdrukt: zoodra men er waarde aan
hecht. Een voorbeeld: honderd gouden tientjes, liggend op een onbewoond eiland,
hebben geene waarde; zoodra echter menschen ze daar vinden en weghalen krijgen
ze waarde, omdat ze dan voor 't leven middel tot een doel kunnen worden. Maar
waarde krijgen zij dan ook alleen voor welbewuste wezens: voor een slak, die daar
kruipt, noch voor een volslagen idioot hebben ze waarde. Prof. DE SOPPER leze er
zijn ROBINSON CRUSOE maar eens op na. ‘Wat waarde heeft, is niet alleen maar, het
is niet werkelijk ‘zonder meer’. Juister ware
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het geweest te schrijven: ‘wat waarde heeft, is niet maar alléén,’ d.w.z. is niet zonder
subject tegenover zich. Want waarde is waarde voor den geest.
‘Immers, het enkel bestaande laat ons koud. Het raakt ons niet. Het brengt ons niet
in actie. We stellen het ons voor. We constateeren, dat het er is. En daarmee uit.’ Gave de hemel, dat dit zoo was! Of neen, geen waardelooze wensch! Maar de politie
in onze groote steden zou het gemakkelijker hebben, en Lips zou slechte zaken doen,
wanneer prof. DE SOPPERS uitspraak waarheidswaarde had. ‘Tegenover 'n waarde,
waarvan we de waarde beseffen, staan we wezenlijk anders.’ Lees: Tegenover iets,
dat voor ons waarde heeft, of: waaraan wij waarde hechten, staan we anders, dan
tegenover iets, dat voor ons geen waarde heeft (maar misschien wèl voor iemand
anders). Juist zal men deze uitspraak zeker achten kunnen; maar van de katheder af
behoeft zulke wijsheid niet te worden verkondigd; in tautologieën beweegt de
gelijkvloersche conversatie zich reeds genoeg. Met instemming zal men ook de
volgende ontboezeming vernemen: ‘We kunnen er (voor 'n “waarde” nl. waarvan
we de waarde beseffen. B) niet onverschillig voor zijn. Onze belangstelling wordt
gaande gemaakt. We voelen er ons in betrokken. We nemen er positie tegenover in.’
- Geheel ongewettigd is echter de onmiddellijk volgende zin: ‘Er moet tusschen
werkelijkheid en waarde 'n diametraal verschil bestaan, dat tot dit ingrijpend verschil
van houding aanleiding geeft.’ - Het verschil van houding wordt bepaald door den
aard van het subject.
Voortgaande ontwaart prof. DE SOPPER de ‘gelegenheid 'n noodlottig vooroordeel
ten aanzien van dit gebied ('t theoretische denken. B) uit den weg te ruimen. Zeer
verspreid toch is de opvatting (prof. DE S. bedoelt: de misvatting), dat het kennen
alleen betrekking heeft op het zijn.’ Noodlottig in hooge mate is voor den philosoof
het werken met termen, waarvan de beteekenis en strekking niet alleen zijn lezers
of toehoorders, maar ook hem zelven, niet duidelijk zijn. Weet prof. DE SOPPER wel,
wat hij eigenlijk zegt, wanneer hij de werkelijkheid, zelfs in zijnen zin genomen,
vereenzelvigt met het zijn? Zuiver zijn? Is dit te vereenzelvigen met worden? Met
qualiteits- en quantiteits kategorieën? Of, om wat dieper te grijpen: is zijn bijgeval
hetzelfde als wezen? Zou men niet met evenveel of even weinig recht kunnen zeggen,
dat het werkelijke kennen betrekking heeft op het wezen der verschijnselen? Het is
zoo gemakkelijk met groote
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woorden aan te komen; en zoo moeielijk is het.... te weten wat men zegt. Zoo
gemakkelijk: te raisonneeren, zoo moeilijk: te begrijpen.
‘De wetenschap, die kennis zoekt, wordt vervalscht, wanneer op haar gebied aan
buitenwetenschappelijke motieven invloed wordt verschaft.’ (p. 13). Inderdaad. ‘Men
kan daar niet genoeg tegen waken. Maar daarmee is nog niet gezegd, dat theoretische
problemen (Wissensfragen) en axiologische problemen (Wertfragen) naast en
onafhankelijk van elkaar behandeld zouden kunnen worden.’ Hoe ik dezen passus
beoordeel, behoef ik na het reeds te berde gebrachte niet meer te zeggen.
‘Wie het zijnde-zonder- meer wil kennen, mag z'n blik niet laten verduisteren door
de waarde, die het zijnde in verschillende opzichten mogelijk ook kan bezitten.’ Een
voorbeeldig staaltje van quasidiepzinnige oppervlakkigheid. Men vraagt zich bij het
lezen der rede herhaaldelijk af, of voor prof. DE SOPPER woorden nog wel eenige
beteekenis hebben. Wat is toch dat zijnde zonder meer? Ik verwijs hem, die scherp
zich aan het woord wil houden, naar Elea. En welke dwaasheid is het, het zijnde
zonder meer te willen kennen? Het zijnde zonder kenbaarheid te willen kennen? Om
kantiaansch te spreken: het Ding an sich te willen kennen? Want met dat Zijnde
zonder meer, dat tot werkelijkheid verdicht wordt, stelt DE S. een Ding an sich.
Maar ‘dat de zijns-problemen in hun vollen omvang niet buiten samenhang met
de waardeproblemen verstaan kunnen worden’ ‘wordt evident zoodra we inzien, wat
het beteekent, dat we aan op deze wijze gevormde oordeelen waarde toekennen en
aan andere waarde ontzeggen.’
Ik constateer ten eerste dat prof. DE SOPPER hier de waarde niet onafhankelijk van
het subjekt laat gelden, aangezien hij zegt dat ‘we waarde toekennen’, en ten tweede,
dat waarde theoretisch samenvalt met waarheid. Immers ook bovenaan op p. 13 merkt
hij op, dat het bij de problemen van het zijn gaat ‘om de waarheid, bij de anderen
om ethische, juridische, aesthetische, religieuze waarden.’ Afgezien van de
willekeurigheid in de opsomming dezer waarden valt het op, dat waarheid
gelijkwaardig gesteld wordt naast de genoemde waarden, zoodat voor eene
waarheidswaarde als probleem geen plaats overblijft. Spielerei mag dan heeten de
volgende uiting: ‘Het is juist terwille van deze waarde, de waarheidswaarde, dat we,
bij zuiver theoretisch onderzoek naar de objectieve werkelijkheid, zoo strikt
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van alle waarde af zien.’ Neen, terwille van de waarheid zelve zien we van alle
verdere waarde af; de waarde der waarheid is hare beteekenis voor het denkend
subjekt; - tot eene hypostaseering der waarheidswaarde boven de waarheid uit, die
bedenkelijk eene mythologizeering begint te naderen en dan ook verderop duidelijk
hare theologische beteekenis onthult, tot zulk eene hypostaseering kan ik geene
aanleiding zien.
‘De waarheid is 'n waarde, en de zin van ieder waar oordeel valt als uitdrukking
van de waarheid in de waardesfeer.’ (p. 14). Lees: de waarheid heeft waarde voor
den denkenden mensch, en de zin van ieder waar oordeel openbaart zich in en door
en aan het denken, valt dus in de geestessfeer, en doet in de werkelijkheid mee.
De dan volgende alinea toont, dat prof. DE SOPPER zich er geen rekenschap van
gaf, dat hij deze rede bedoelde voor eene ‘zeer aanzienlijke vergadering.’ Zoo iets
van zijn woorden te maken mag men zijn gehoor niet toedichten. Uit erbarmen haal
ik deze platituden maar niet aan. Daarna vervolgt hij:
‘Ik wil juist zeggen, dat het theoretische zelf'n waardegebied vormt dat er 'n speciaal
waarheidswaardegebied is (al mag het niettegenstaande het er is niet zijn B.), dat de
waarheid 'n eigen waarde bezit.... Natuurlijk moet men er het orgaan voor bezitten,
gelijk trouwens ook voor andersoortige waarden. Bezit men het, dan houdt men de
waarheid in waarde als 'n kostelijk goed.’ (p. 14).
Merkwaardig, de uiting dat das ook voor den schrijver de waarheid waarde... bezit.
Heeft men het orgaan ervoor, dan houdt men de waarheid in waarde - hier krijgt de
‘waarde’ eerst recht een subjectieve tint. Maar men moet dat orgaan er voor bezitten.
Wij krijgen perspectieven op een eigenaardige Sopperiaansche organistiek. Men
schijnt trouwens het orgaan dus te kunnen missen: wel zonderling, wanneer men op
pag. 19 leest: ‘Wat we evenwel niet kunnen toelaten, is, dat iemand zegt: ‘er is in 't
geheel geen waarheid, ik erken niets anders dan het subjektief-psychologisch feit
van waar vinden. Immers wie de geldigheid van de waarheidswaarde ontkent, is van
oordeel, dat deze zijn ontkennende uitspraak waar is, dat ze geldt.’ En p. 18: ‘We
kunnen er niet buiten haar te erkennen ook als we haar loochenen.’ Hieruit volgt, dat
zelfs de waarheidsontkenner, de waarheidswaarde door zijn uitspraak erkennende,
het orgaan in quaestie bezit. Het bezit hiervan is dus zoo weinig schaarsch, dat men
veeleer moet betwijfelen of, behalve bij den volslagen idioot, het orgaan
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ontbreken kàn. Maar ontegenzeggelijk heeft de geciteerde zin over het kostelijk goed
der waarheid een verheffende kracht. Wij voelen reeds aankomen wat het einde zal
zijn.
Aangezien alles, en ook eene kritiek, zijn grens heeft, zal ik niet voor de verleiding
bezwijken even nauwkeurig als tot hiertoe den schrijver te volgen. De lezer zal mij
wel willen gelooven, wanneer ik hem verzeker, dat eenige bladzijden lang uiterst
scherpzinnige beschouwingen worden gehouden, van hetzelfde gehalte als ik tot nu
toe besproken heb, ter nadere verduidelijking, en dat hij niet beter kan doen dan zelf
deze bladzijden lezen. De schrijver komt op blz. 18 tot de stelling: ‘We bedoelen met
waarheid 'n waarde, die geldt, onafhankelijk van onze subjectieve, ook van onze
interindividueele, anthropologische gesteldheid.’ Maar.... en de lezer dienze niet
terug voor zulk een afgrond van diepzinnigheid....: ‘We moeten nog verder gaan en
inzien, dat we aan de waarheid 'n geldigheid toekennen, die onafhankelijk is van àlle
feitelijkheid. Zelfs de feitelijke geaardheid en organisatie van het wereld-wezen1) zelf
zou geen grond kunnen zijn van de noodzakelijke en algemeene geldigheid, die we
haar toekennen. (ik cursiveer). Want we zouden dan altijd nog moeten zeggen: als
die aard en die organisatie anders geweest waren, dan zou er 'n andere waarheid
gelden.’
Prof. DE SOPPER houde mij de vraag ten goede, wat hij bedoelt met ‘'n waarde die
geldt’ onafhankelijk van iets waarvoor en waarvan zij gelden moet.
Bovendien zijn dergelijke vooronderstellingen uit het ‘ongerijmde’ kenmerkend
voor het raisonneerende denken. Ze missen alle beteekenis. Wat voor
‘waarheidswaarde’ heeft een opmerking als deze: ‘wanneer prof. DE SOPPER niet
geboren was, zouden wij zijn rede over waardefilosofie niet bezitten,’ of ‘indien hij
een andere geestelijke “structuur” had zou hij deze rede niet hebben gehouden?’ De
denker behoort over dergelijke kinderachtigheden van argumentatie heen te zijn, en
meer respekt te hebben voor de werkelijkheid en haren ‘zin’.
Wanneer men nu de fantastische afzondering der waarheidswaarde en de
werkelijkheidsopvatting buiten beschouwing laat, staat op de bladzijden 18-21 veel
wat men kan laten gelden. Het is trouwens lippis et tonsoribus notum. Op pag. 24
vervolgt de schrijver: ‘De

1) lees: de wereld.
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vraag, welke zich nu naar voren dringt, is die naar de verhouding, het verband van
werkelijkheid en waarde. We hebben onderscheid leeren maken tusschen waardelooze
werkelijkheid en niet-werkelijke geldige waarden. Daar kan het niet bij blijven. Wat
ons thans bovenal interesseert, is het probleem van de verwerkelijking van waarden
Dat is voor den mensch het belangrijkste probleem, waarvoor hij gesteld kan worden.’
En het is tevens voor den theoloog het dankbaarste onderwerp. Immers ‘Ook ons
leven heeft, als bloot feit, als werkelijkheid zonder meer, geen waarde. Het gaat dus
om niets minder dan om den zin, de waarde van ons leven.’ - Het begin van
waarderealiseering ligt reeds hierin, dat we ‘besef van haar geldigheid’ hebben. Hoe
wij deze onwerkelijke waarden beseffen kunnen, wordt niet duidelijk gemaakt.
p. 25: ‘Het is van belang nauwkeurig na te gaan, wat er gebeurt, wanneer de
denkende mensch, 'n waar oordeel vellend, de waarheidswaarde verwerkelijkt.’
p. 25-26. ‘'n Oordeel is niet hetzelfde als 'n voorstelling (sic) of 'n
voorstellingsverbinding (sic).’ Inderdaad. Onze schrijver schijnt overigens een afkeer
te hebben van 't begrip. ‘Dat ik, dezen lessenaar hier voor mij bekijkende, de
voorstelling “bruin hout” krijg en niet wit marmer’, is zuiver het gevolg van
omstandigheden buiten m'n ‘denken’. Of dit ‘zuiver’ onverdacht is? ‘Maar als ik
zoo'n voorstelling, op welke wijze dan ook, verkregen heb, dan bezit ik daarmee nog
niets, wat op kénnis gelijkt’. Noemenswaard is deze kennis zeker niet. Maar dat ze
nog niets op kennis lijkt, is onjuist; deze kan zich hieruit ontwikkelen. Juist is de
opmerking, reeds door ARISTOTELES gemaakt, dat men eerst bij 't oordeel tot het
gebied van waar en onwaar komt. Voorloopig: van juist en onjuist.
‘Doe ik dat echter (oordeelen B.) dan komt daar reeds veel meer bij te pas dan de
gegeven inhoud. Dat dit hout bruin is, en niet rood, moge gegeven zijn; dat het bruin
is, kan allerminst als 'n gegeven gelden’. Het juiste in deze opmerking reduceert zich
hiertoe, dat zijn als kategorie geen gewaarwording is. Juist zijn de dan volgende
opmerkingen over de algemeenheid der taal en de abstractie van van elkaar gescheiden
gedachte inhoud en vorm. Juist daarom echter is de verklaring: ‘alle kennis is synthese
van inhoud en vorm, van het alogische en het logische,’ opmerkelijk, - want daarin
is juist de afscheidbaarheid van beide voorondersteld.
Onze schrijver behandelt dan de wijze waarop deze synthese tot
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stand komt. (p. 27). Niet naar willekeur. De vraag is ‘of de werkelijkheidsvorm
terécht toegepast wordt’.
‘Zoo komt de mensch ‘tegenover 'n eisch te staan. De waarden worden, met het
waardeerend subject in verband gebracht, tot normen. Kennis komt tot stand, wanneer
de mensch z'n oordeelen vormt volgens de, onafhankelijk van z'n feitelijk oordeelen,
geldende maar voor dit oordeelen tot norm geworden, waarheidswaarde. Door die
normen te affirmeeren, er zich naar te regelen, vormt hij ware oordeelen en krijgt
hij aan de waarheidswaarde deel.’ Simple comme bonjour. Dit deelkrijgen is even
mystiek als voor PLATO de μ
εξις van de dingen aan de Idee. Hoe dit zich regelen
geschiedt, hoe de waarheidswaarde, de buitenwerkelijke, tot norm, wordt, moge den
schrijver zonneklaar zijn - voor mij geldt hier GOETHE'S: nil luce obscurantius.
Zoo berust dus theoretisch kennen op practisch positie nemen tegenover waarden.
Zoo ziet men zich geplaatst tegenover een imperatief (27-28) ‘die 'n
onvoorwaardelijken eisch van gehoorzaamheid stelt: een plicht.’ - Zoo komen we in
de bedding van Kants ‘Praktische Vernunft’ en zien we hoe de waardephilosophie
in haar nauw verband met de ethiek de aangewezen theorie is voor den
philosopheerenden.... theoloog.
Citeeren wij op p. 29: ‘Ook de geldigheid der waarheidswaarde is niet
anzudemonstrieren. Haar geldigheid is alleen te bewijzen voor hem, die de waarheid
wil. Primair is de erkenning van waarden in hun volstrekte geldigheid door 'n
plichtbewusten wil. En dan komen de theoretische waarden op één lijn te staan met
andere, daaraan niet gesurbordineerde, maar gecöordineerde waarden.’
p. 31: ‘Het geestesleven in z'n geheelen omvang is het materiaal van de philosophie.
Ze zoekt van ièder waardegebied de structuur, het gebinte, de eigen geldigheden en
geldigheidsverhoudingen, de eigen immanente “logica,” zonder welke het
waardegebied z'n zin zou verliezen.’ - Eindelijk een woord over den geest! En zelfs
de erkenning dat het waardegebied zijn zin ontleent aan de immanente logica. Laten
wij dit niet vergeten. Latet anguis sub herba.
De historie is, gelijk wèlbekend is, ‘organon’ der philosophie, immers zij heeft te
doen met waardevolle werkelijkheid. Het betoog culmineert in een lofzang op de
ware autonomie. ‘In gehoorzaamheid aan normen autonoom z'n plicht’ vervullen.
Deze autonomie echter heeft alleen zin, wanneer de normen niet van buitenaf gegeven
worden.
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‘Autonomie is de hoofdstructuur van het geestesleven.’ En hoe die autonomie te
verstaan is? ‘De eenheid van ons leven in de veelheid onzer strevingen wordt
geconsolideerd naarmate we 'n centrum hebben buiten onszelf, in 't rijk der eeuwige
waarden. De waarden geven aan den mensch waarde, als hij zich geeft aan haar.
Door deze autonome gehoorzaamheid en onderwerping wordt het leven tot
geestesleven verhoogd en het menschelijk individu geadeld tot menschelijke
persoonlijkheid.’ Zoo zien wij hoe in de waardetheorie de geest 't eigen begrip
veruitwendigt.
Daarom ontvange de wijsgeer de ‘openbaring’ van de grondwet van alle
waardeleven van den ‘man van smarten.’ (p. 35). Want (p. 36) ‘het echt normatief
gezag, waardoor autonoom waardeleven ontstaat (gaat niet uit) van strakke stelsels,
beginselen, begrippen, ideeën, theorieën, maar van 'n levende persoonlijkheid, die
we vertrouwen, liefhebben, eerbiedigen, waaraan we ons overgeven, waarnaar we
ons oriënteeren.’ - Maar de mensch ondervindt als ‘waarderealisator’ (33) zooveel
verzet van de ‘werkelijkheid,’ dat de klacht rijst: ‘wat baat alle menschelijke pogen
tegen zoo'n overmachtig verzet?’ (p. 37) Daar is maar één troost: ‘het vertrouwen,
dat het 'n heilige wil is die ons leidt.... dat deze heilige wil de almacht is, die
werkelijkheid en waarde op elkaar heeft aangelegd.’ Wel hem, die de ‘genade’ (p.
39) kent; ‘het Koninkrijk Gods is fundament en sluitsteen van alle waarachtige
cultuur.’
Hij, die door de beslissing van de ‘diepste kern’ (sic) (p. 38) van zijn wezen deze
genade aanvaardt, weet... dat hij ‘in fellen kamp met het gegevene in zich en buiten
zich, z'n plicht vervullend, op ieder waardegebed met verder komt dan benaderen,
realiseeren in tijdelijken en betrekkelijken vorm. Maar hij weet ook, dat het niettemin
het Eeuwige en Absolute is, dat hij, z'n plaats in de geschiedenis innemend, realiseert.’
Mij dunkt, duidelijker kan niet worden uitgesproken wat de van den Leidschen
hoogleeraar te verwachten philosophie in wezen is. We begrijpen zijn slotwoorden:
‘Het zou mij verblijden alzoo in 'n nieuw ambt 'n oude en geliefde taak althans voor
'n gedeelte te mogen voortzetten.’
Prof. DE SOPPER erkent nadrukkelijk (p. 38) dat we bij deze geheele levenshouding,
die voor hem de ware is, buiten het terrein van het theoretische waardegebied zijn.
‘Van andemonstrieren kan geen kwestie zijn. De beslissingen vallen hier in de diepste
kern van de
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persoonlijkheid’. Maar bedenkelijker is, dat feitelijk de geheele waardephilosophie
dit lot deelt. Immers: ‘Dat was reeds het geval, toen het ging om de erkenning van
de geldigheid van waarden.’ Zoo is deze geheele leer dus voor prof. DE SOPPER zelf:
onbewijsbaar, alleen maar aan te preeken, een objekt voor oratorie. Hare aanvaarding
hangt af van de diepste kern der persoonlijkheid. Deze diepste kern is, dit blijkt uit
het geheele verband: een gevoel, een instinkt. Het eindoordeel zij in HEGELS woorden
gegeven: ‘Indem jener sich auf das Gefühl, sein inwendiges Orakel, beruft, ist er
gegen den, der nicht übereinstimmt, fertig; er muss erklären, dass er dem weiter
nichts zu sagen habe, der nicht dasselbe in sich finde und fühle; - mit andern Worten,
er tritt die Wurzel der Humanität mit Füssen. Denn die Natur dieser ist auf die
Uebereinkunft mit andern zu dringen, und ihre Existenz ist nur in der zustande
gebrachten Gemeinsamkeit der Bewusstseyn. Das Widermenschliche, das Thierische
besteht darin, im Gefühle stehen zu bleiben und nur durch dieses sich mittheilen zu
können.’ - (II: 55).
's Gravenhage, November 1922.
J.C. BRUIJN.
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Spiritisme en hysterie
I
De duidelike tekenen van prikkelbaarheid - Haeckel's schamper ongeloof en
onwetenschappelike geloofs-kritiek - die het materialisme van de negentiende eeuw
toonde bij haar poging om zich aan de greep der metafyzica te onttrekken, is wel het
zekerste, zij het niet dadelik herkende, begeleidingsverschijnsel geweest dat op haar
onhoudbaarheid wees als grondslag voor een, de denkende massa bevredigende,
levensleer. Die massa zelf trouwens gevoelde na verloop van aanpassingstijd, dat de
moeilikheid slechts verplaatst was. Zij had met gespannen aandacht de
neo-darwinistiese wordingsgeschiedenis van al het bestaande tot aan de nevelvlek
gevolgd, bereid alle mysticisme te laten varen voor een tastbare zekerheid, welke
misschien veel zou wegnemen van de illuzie die in de zoete smachting is, in de
biddende gemeenschap, de extatiese verering; maar de vlinder vliegt nog ongestoord
ook als hem het dunne laagje parelmoeren goudstof van de vleugels werd gewist, en
ten slotte is in een atmosfeer die met mechanistiese theorieën is vervuld, elke vastheid
beter dan twijfel. Maar bij de nevelvlek brak de natuurwetenschap haar leergang af,
en wanneer een gelovige-à-outrance op dat ogenblik de ingeving had gehad die vlek
het zaad Gods te noemen dat de oneindigheid bevruchtte, zou de verslagenheid der
wankelmoedigen korter geduurd hebben.
Nu was het een kwestie van tijd. De golf deinde terug, het vasteland bleek door
aanslibbing zelfs te hebben gewonnen. En zou dan, vroeg men zich met Voltaire, dat
uurwerk lopen en geen maker hebben? Toeval, deze ontwikkelingsgang van chaos
tot zonnestelsels, waarvan het onze, met zijn, ruim een millioen maal groter dan de
aarde, warmte-middelpunt, zijn twee milliarden sterren, zijn afstanden van duizenden
lichtjaren, slechts een stip is in de ruimte van het heelal, dat door een onuitsprekelik
getal werelden in alle richtingen gestadiglik wordt doorkruist? Toeval, de wording
van één-cellig organisme tot de als een koraalstok opgebouwde cellenstaat, waarvan
reeds het oog, dat met zijn fijn en sterk netvlies door middel van veertienduizend
vezeltjes op elke vierkante millimeter vijfhonderd
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billioen lichttrillingen per seconde opvangt, in zijn mirakuleuze techniek een opticus
voor-onderstelt van even onbegrensde genialitiet als de instrumentbouwer die dat
andere wonder, het oor, tot stand bracht, waarin op een simpel spiraalvliesje de
drieduizend snaren van een mikroskopies klavier aan de gehoorzenuw elke
geluid-trilling overbrengen?
Achter de nevelvlek zocht de godsverlangende verder, niet tevreden met de éne
kans op de 312.290 septillioen, dat 64 voorwerpen, acht aan acht van verschillende
kleur, bij een worp zich in groepen van dezelfde kleur naast elkander zouden schikken,
niet tevreden dus met het Toeval, die materialistiese oer-beweger, dat de vezels van
het netvlies tot een apparaat om te zien, de snaren van het spiraalvlies tot een
gehoor-instrument zou gevormd hebben in een enkele worp uit het in alle eeuwigheid
ontelbaar mogelike. Meer dan ooit ging het begeren der gedachte uit naar de oorsprong
van alle zijn; de twintigste eeuw bracht de reaktie, en de door de wereldoorlog
verduidelikte ongewisheid van het stoffelik bezit scherpte die nog aan. Zo ontstond
een versterking van dogmatiese waarden voor hen, die zich ook te voren in gelukzalig
aanvaarden het veiligst hadden gevoeld bij de objectieve autoriteit van een leerstellig
geloof, dat op een primus motor immobilis terugvoert, voor hen die erkennen konden
dat het verstand een armzalige slaaf is, onderworpen aan de besluiten van het veel
verder ziende onderbewuste, dat zijn motieven aan buitenwerkelike, ja kosmiese
relaties ontleent. Zo ontstond ook een opnieuw vloeien van stromingen waardoor de
wankelmoedigen zich zo gaarne laten meevoeren, zij die huiveren van
levensverklaring door chemiese mechanismen en de onverschrokkenheid missen om
het ir-rationele niet het onredelike te noemen, de handen te vouwen, en met
Tertullianus te zeggen: credibile quia ineptum. Voor hen bleef de bespiegelende rede,
die volkomen inzicht vraagt, zich aan het niet-klaarblijkelike stoten; zij wilden het
onzienlike tot in de kern kennen en verstaan, zouden zich zelfs niet tevreden stellen
met een metafyziese leiding waarvan zij de bedoelingen, drijfveren, beschikkingen,
niet als het ware onder contrôle hadden; hun gebrek aan zedelike moed bracht hen
tot pogingen om de uiterste verklaringen, die hun onthouden werden, te forceren.
Het spiritisme werd een van hun middelen om de poort naar gene zijde van het leven
nog bij het leven te openen.
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II
De duitsche chirurg, prof. Carl Ludwig Schleich is de uitdenker van een geheel
nieuwe leer aangaande de hysterie. Het duurt volgens zijn ervaring gemiddeld vijftien
jaar eer een wetenschappelike ontdekking, die lijnrecht tegen de bestaande theorie
ingaat, aanvaard wordt, ook al wordt ze door praktiese rezultaten als juist bewezen.
Het nieuwe verstoort en vernielt zoveel geestelike en materiële waarden, dat het
principieel verzet uitlokt nog eer het zich volledig heeft kenbaar gemaakt en verklaard.
Conservatisme, afgunst, zelfbehoud, bekrompenheid vindt het als verbitterde
tegenstanders op zijn weg. Schleich heeft het ondervonden: hij is de uitvinder van
de plaatselike verdoving bij operaties. Groter weldaad is de mensheid wel niet
bewezen, en Schleich moge zich op het chirurgencongres te Berlijn in 1892, waar
hij aan 800 medici mededeling deed ervan, geen taktikus getoond hebben door te
besluiten dat al wie van nu af zonder noodzaak in plaats van de nieuwe metode
narkoze toepassen zou, o.a. uit strafrechterlik oogpunt een fout zou begaan, zijn
concluzie was gerechtvaardigd door wat hij aan afschuwelike gevolgen had gezien
van den algemene verdoving, vooral in haar maar al te vaak ongelooflik lichtvaardige
toepassing.
De lokale anaesthesie is tans een algemeen aanvaard hulpmiddel van de operatieve
heelkunde en niemand ontkent meer dat deze grootse ontdekking de lijdende mens
tot een zegen is geworden. Men kan echter menig modern chirurg de naam Schleich
noemen, zonder dat hij daarbij in zijn herinnering enig contact voelt ontstaan; een
onderbewuste wrok tegen de vernieuwer bereidt hem reeds bij zijn leven een graf in
het binnenste van velen die zijn vinding als een vanzelf sprekende wetenschappelike
methode toepassen.
Het gaat de geniale intuïtionist Schleich, die onder hoofdschudden van het officieel
geleerdendom aan de fantazie nadrukkelik haar recht op de plaats van macht en eer
heeft toegewezen, dat haar sedert Da Vinci, Goethe, Strindberg, toekomt, wier
dichterlike helderziendheid grondslagen voor latere wetenschappelike zekerheden
legde - het gaat hem met beter met vernieuwingen op ander gebied, te minder omdat
voor hem als speciaal chirurgies gevormd wetenschapsman de hoon van speculatief
dilettantisme als het ware gereed ligt, dat door zijn wijsgerige geschooldheid, waarvan
trouwens het autodidaktiese hem tot verwijt kan strekken, niet wordt opgewogen
omdat de mediese
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realist in de filozofiese medikus liefst een frazeur, een ideoloog ziet.
Zo ook vergaat het voorlopig zijn opvatting van de hysterie, die hij bazeert op een
volkomen nieuwe leer omtrent de fyziologiese werkingen in de hersens bij het ontstaan
en het verloop van het denkproces.
Als een hersen-ingenieur heeft hij de functionele wording der gedachten
nagespeurd, de zuiver mechaniese gebeurtenissen die in de hersenen plaats hebben
wanneer handelingen een gedachte opwekken of gedachten tot een handeling voeren.
Daarbij zijn de beide hersenhelften hem gebleken, behalve tot gemeenschappelike
spier- en gevoelsfuncties, nog tot geheel andere, deels onderling verschillende
werkzaamheden te zijn bestemd, waarbij, met name tot het overbrengen van wilsen voorstellingsimpulsen aan de lichaamscellen van elk orgaan-stelsel, de nervus
sympathicus, met zijn om de hersen-bloedvaten strengelend gewas van de allerfijnste
zenuwtwijgen, een belangrijke rol vervult. Een even ingewikkelde als technies aan
de hoogste eisen beantwoordende electriese centrale zijn de hersenen voor Schleich,
en de bedrijfsstoringen in die centrale doen zich naar buiten voor als de verschijnselen
die men onder de benaming hysterie groepeert.

III
De hysterie, die beter gezegd kan worden op ziekten gelijkende toestanden voor te
gochelen dan zelf een ziektevorm te zijn, die de wonderlikste variaties fantazeert op
thema's van normaliter goed te herkennen ziekte-oorzaken en -verschijnselen, die in
alle provinciën van de cellenstaat, ons lichaam, en in de hallen van onze geest de
wonderlikste, ongelooflikste, dikwijls huiveringwekkendste spookverschijnselen
opwekt - de hysterie was tot nog toe in haar diepste oorzaak onverklaard. Charcot,
zijn befaamde hypnoze-proeven nemende, werd nog door de hysteriese aanleg van
zijn proefpersonen op een dwaalspoor gebracht, en ook toen de begrippen aangaande
de hysteriese verschijnselen zuiverder werden, bleef men onwetend omtrent het
wezen der hysterie. Er was geen bacil als verwekker te vinden, geen constitutionele
aanleg na te wijzen; een pathologies-anatomies beeld liet zich zelden verkrijgen, en
zelfs de ultra-microscoop gaf noch in de hersenen noch elders in het lichaamsweefsel
een typerende verandering te zien. In de lijken van hysterici speurde de
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prosector vergeefs; ook een chemies vergift liet zich niet ontdekken.
Schleich begint met de negatieve aanwijzingen, die het onderzoek naar de oorzaken
der hysterie oplevert, als argument te bezigen tegen de afleiding van de naam - grieks:
hystera - die hij een afschuwelike, in haar gevolgen onrechtvaardige, misvatting
noemt. De eeuwenlange vloek, als zou de haard der hysterie in de uterus moeten
gezocht worden, behoort van het vrouwelik geslacht te worden afgenomen; de
dispozitie tot allerlei vormen van hysterie komt even frequent bij mannen voor als
bij vrouwen.
Met terzijdestelling van andere hypothezen - moleculaire overprikkelbaarheid,
zelfvergiftiging als gevolg van inwendige secreties - noemt Schleich de hysterie een
metafyzies verschijnsel (waarbij tot beter begrip rekening gehouden moet worden
met zijn theorie omtrent de ziel1), die als heersende, gedaante- en richtinggevende
idee van het individu en al zijn bestanddelen de vorming, de betekenis en de
bestemming der cellen aangeeft en leidt), een speciaal geval van schepping-uit-idee,
het enige kenbare objectieve bewijs voor de leer van Plato, dat de idee van het heelal
bestond vóór dit zelf ontstaan kon, zoals ook onze lichaamsorganen gevormd zijn
en, na beschadiging, her-vormd worden door de plastiese idee die zich bij middel
van die organen incarneert, mechanizeert, manifesteert, waarbij de sympathicus als
middelaar, als ontvangstation van de wereld-wil dient.
Alvorens deze definitie van de hysterie nader af te ronden tot een perversie van
de werkzaamheid der fantazie, geeft Schleich in een fyziologiese analyze uitvoerig
te kennen wat hij onder de fantazie en haar functie in de hersenen verstaat. De fantazie,
die ons in staat stelt in ons binnenste het universum en zijn verschijningen geestelik
te reproduceren, berust op een mechaniese handeling van de zenuwen en gangliën een als het ware terugwerkende beweging -, waardoor wij het vermogen hebben het
heelal te spiegelen. Terwijl de dieren een gezichtsbeeld verkrijgen door een
zinnenprikkel van buiten naar binnen, geschiedt bij de werking der fantazie het
omgekeerde: de gangliën die het beeld van, bij voorbeeld, een wit paard samenstellen,
beginnen bij de voorstelling van zulk een paard het eerst te trillen; daarna hebben in
omgekeerde volgorde alle bewegingen plaats, tot aan de pupillen-vernauwing toe,
die bij het waarnemen van een werkelike schimmel zouden zijn opgetreden. Men
denke hier ook aan

1) Von der Seele; Berlijn, Fischer.
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de speekselafscheiding die het gevolg is van het denken aan een geliefde lekkernij,
welk voorbeeld een ieder uit zijn ervaring gemakkelik met verscheidene andere kan
vermeerderen. Deze in de rechter hersenhelft zetelende fantazie herleidt de
waarnemingen, die in de linker hersenhelft gedaan worden, met bliksemsnelheid tot
ideeën1).
Abnormale verhoging nu van de fantazie-werkzaamheid leidt tot een groep
hysteriese afwijkingen die loopt van eenvoudige funtionele storingen tot aan de macht
der gedachten om stof te scheppen. Beginnende bij storingen, verkeerde aansluitingen,
kortsluitingen, brandstichtingen en explozies in de hersencentrale - waardoor
bijvoorbeeld veroorzaakt wordt dat het zien van een viooltje urineaandrang tengevolge
heeft en de aanraking van chocolade een c-dur accoord doet horen -, voortgaande
met het teweegbrengen van gevolgen die onevenredig zijn aan hun oorzaak hartkrampen, brakingen, arm- en beenconvulsies bij de geringste schrik - bereiken
deze afwijkingen haar hoogtepunt in het imiteren van ziekelike toestanden met een
symptomen-complex, waarvan de patient geen kennis kon hebben en dat hij toch
haarfijn, volkomen identiek aan het werkelik ziektebeeld, te voorschijn brengt, een
imitatie die zelfs het voortbrengen bereikt van iets pozitiefs - weefselverandering,
vormwijziging of -vernietiging, een pathologiese om-schepping dus - door de
inwerking van een voorstelling2).

IV
Een onafzienbare reeks van hysteriese verschijnselen, opgeroepen door de, als een
inbreker de lichaams-weefsels aantastende fantazie, is wetenschappelik geconstateerd
en vastgelegd.
Hysteriese patiënten horen het tikken van een horloge in een nevenvertrek, de
voetstap op een tapijt in het huis van de buren, het ademen van hun kind op een
hogere verdieping; zij herkennen met oog en gevoel voorwerpen en bewegingen in
het diepste duister, vinden geblinddoekt zonder aarzelen of ongevallen de weg tussen
breekbare voorwerpen door; zij kunnen wenen, bleek worden wanneer zij willen,
hun aantal pols- en hartslagen regelen naar believen, binnen weinige minuten een
lichaamstemperatuur tot 42° toe aannemen. Deze patiënten bevinden zich aan de ene
zijde der ver-

1) Gedankenmacht und Hysterie; Berlijn, Rowohlt.
2) Vom Schaltwerk der Gedanken; Berlijn, Fischer.

Groot Nederland. Jaargang 20

705
schijnselengroep; op hen volgen zij die intermittent vloeistoffen of bloed in de
weefsels kunnen uitstorten zonder dat enige beschadiging of giftwerking er de oorzaak
van is; zij die hun borst te elke tijd kunnen doen bloeden (gestigmatizeerden), een
huiduitslag kunnen overnemen alleen door hysteriese wil of vrees en zonder dat enige
besmetting mogelik was; zij die, het geluid van een ventilator voor het gonzen van
een wesp houdend, een oedeem te voorschijn roepen dat de gevolgen van een
wespensteek volmaakt weergeeft. Deze laatsten zijn reeds na verwant aan de uitersten
der groep, die de gecompliceerdste ziektebeelden voortbrengen - tetanus, met alle
symptomen - en weer terugroepen; die graviditeit, met baarmoedervergroting,
hartgeluiden en bewegingen van het kind reproduceren, totdat eindelik - nadat zelfs
de schedelligging was waargenomen - in de elfde maand een operatie als rezultaat
geeft: niets; die haar- en baardgroei doen ontstaan, een snelgroeiende hoektand na
het zien van een walrus, gezwellen en nieuwe beender-vormingen, vergroeiingen,
misvormingen en aanwassen van de meest - het woord is hier van pas - fantastiese
aard en afmetingen.
De hysterie is dus in uiterste instantie een vormen-scheppende gedachtenmacht,
een, zij het perverse, stofvoortbrenging uit idee (Schleich stelt voor haar naam te
wijzigen in phantasiasis functionalis of formativa plastica). De gedachte, die
gewelddadig de mazen van het lichaamsweefsel is komen aantasten, bewijst ons dat
de idee plasties zijn kan. ‘In den beginne was het Woord’ mag gelezen worden: ‘in
den beginne was de Idee’.

V
Er kan in dit bestek geen sprake van zijn Schleich's inzichten op het stuk der hysterie
anders dan zeer oppervlakkig aan te roeren; van een nadere verklaring en verdediging
moet geheel worden afgezien. Het doel van dit opstel ligt trouwens niet in die richting;
het kan bereikt worden door een ogenblik de rezultaten van Schleich's onderzoekingen
als vastliggend aan te nemen, wijl het uit niets anders bestaat dan het stellen van een
hypotheze. Een hypotheze waartoe Schleich zelf de vingerwijzing heeft gegeven,
door op mediumisme te zinspelen bij het vermelden van de volkomen identieke
overneming door een hystericus van een verlamming, waaraan een van diens
verwanten, naar hem bericht wordt, lijdende is, en waarvan hij de symptomen niet
kent.
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Drie maanden lang geeft deze patient, een boerenjongen, die geen flauwe voorstelling
heeft omtrent het verloop van zulk een ziekte, een geheel overeenkomende imitatie
ervan aan eigen lijve. En Schleich verwondert zich, dat de spiritisten aan zulk een
probleem voorbijgegaan zijn.
Hier is de schakel die de verbinding hysterie en spiritisme in de titel van dit opstel
tot stand bracht.
De hysterie schept stof uit de geest. Hieraan vasthoudende - waarbij terloops de
aandacht gevestigd mag worden op wetenschappelik gecontroleerde gevallen van
geluidvoortbrenging op afstanden door hysterici (klopgeesten!), evenzeer een
vraagstuk van belang - komt men er toe de in de laatste tijd herhaaldelik besproken
wordende verschijnselen van telekinesie in een bizonder licht te zien.
Het in beweging brengen van voorwerpen door mediums, zonder dat zij die
aanraken, ja op zulk een afstand dat zij ze niet kùnnen aanraken, begon door recente
onderzoekingen een verklaring te vinden in het ontstaan van een stof die, uit het
lichaam van het medium emanerend, de schijnbaar ontbrekende verbinding tot stand
brengt. Bij voorwerpen die zich op korte afstand van de proefpersoon bevinden, blijkt
een soort draderig weefsel voldoende te zijn; geldt het voorwerpen buiten het
onmiddellik bereik van het medium, dan vormt zich een substantiëler middenstof.
In een onlangs verschenen werk ‘Les morts vivent-ils?’ bespreekt Paul Heuzé
uitvoerig de proeven, genomen door de franse medicus Dr. Geley van het Institut
métapsychique te Parijs. Deze onderzoeker heeft vastgesteld dat er mediums zijn,
die door voortbrenging van een levende substantie - ectoplasma - naar buiten contact
bewerkstelligen tussen zichzelf en de meer of minder van hen verwijderde voorwerpen
die zij willen in beweging bregen. Het ectoplasma, soms een draad, soms een band,
is gedeeltelik naar buiten gebracht medium-zelf; het veroorzaakt het medium pijn
bij aanraking - een waarneming die bij anticipatie bevestiging vindt in mevrouw E.
d'Espérance's veelgelezen ‘Shadowland’: toen iemand bij een van haar
materializatie-séances een fantoom aangreep, werd dit geresorbeerd in het lichaam
van het medium, dat daarbij een heftig gevoel van pijn ondervond - en verdwijnt vrij
snel tussen de vingers van hem die het betast; gedurende de productie neemt het
medium in gewicht af.
De vraag ligt nu voor de hand, en het mag bevreemding wekken dat niemand, ook
Scheich niet, ze tot dusver gedaan heeft: is het

Groot Nederland. Jaargang 20

707
medium niet een hystericus, en kunnen de spriritistiese verschijnselen niet uit de
hysteriese verklaard worden? Is niet, om een voorbeeld te noemen, de man, wiens
vrouw hem de avond na haar overlijden verschijnt, een tijdlang op haar gewone plaats
bij hem zit en niet meer terugkomt wanneer ze de volgende avond vergeefs aan de
dan door hem gesloten kamerdeur heeft gerammeld, is niet deze man zelf de hysteriese
schepper van het door hem waargenomene?
Het is te begrijpen, dat de spiritisten, die het bestaan en de overleving van de ziel
aannemen - welke theorie overigens door Schleich's concluzies geenszins te niet
wordt gedaan - en voor wie de mogelikheid bestaat dat de geesten der afgestorvenen
zich aan de levenden manifesteren - welke manifestatie door de levenden onder
zekere omstandigheden kan geprovoceerd worden -, het is te begrijpen, dat de
spiritisten de zo even gedane vraag niet gaarne voetstoots bevestigend zullen
beantwoorden, hoezeer het bovennatuurlijk element daardoor niet aan hun geloof
zou worden ontnomen. Dit element zou er inderdaad slechts door worden verplaatst,
op een ander plan gebracht, maar de metafyziese verklaring zou dan niet langer de
geesten-manifestatie doch het verschijnsel der hysterie ten dienste zijn. En daarmede
zou toch wel hun hoop op het verkrijgen van een nauwere aanraking der levenden
met het hiernamaals vervliegen.
Nochtans - de vraag is gesteld, en de hypotheze dat de zogenaamde spiritistiese
verschijnselen tot hysteriese werkingen herleid kunnen worden en het medium een
hystericus is, heeft een grote mate van waarschijnlikheid. Gezien de talloze variaties
die het beeld der hysterie, der formativa plastica, aanbiedt, laten zich ook de vele
andere verschijningsvormen van het spiritisme geredelik bij deze hypotheze
onderbrengen.
Als poging om tot dusver gescheiden liggende phenomena op rationele wijze tot
elkaar te brengen, ze te verenigen in een verklaring, die ook bij de van metafyziese
bewijsvoering in het algemeen zo afkerige wetenschappelike wereld enigermate op
aandacht zou kunnen rekenen, moge het bovenstaande zijn waarde hebben, wellicht
zelfs tot uitgangspunt van voortgezette onderzoekingen worden.
J. TERSTEEG
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Calvinistische literatuurbeschouwing1)
Van waar zou het komen, dat de uitingen van christelijke zijde, als zij zaken van
wetenschap en kunst betreffen, ons zoo innig belangstelling inboezemen? Kan het
zijn, wijl wij, kinderen der Duisternis, uit deze lichtende hoogten de oplossing
verwachten van de schrijnende levensproblemen, waar wij zelf altijd mee in onze
maag zitten? Of zijn wij enkel nieuwsgierig, hoe het in zulk een geloovige ziel wel
toe mag gaan, als zij, min of meer argeloos, tracht het heterogene te vereenigen, het
ongelijksoortige bij elkaar op te tellen, kortom: leer en leven te verzoenen? Dat is
dan immer een aantrekkelijk schouwspel, door geen mensch met het hart op de rechte
plaats zonder eenigszins verbaasde verteedering aan te zien, hetzij er een vraag van
positief weten, of wel van kunst behandeld wordt.
Deze laatste, met name de literaire kunst, liet ‘ons christenvolk’ vroeger gewoonlijk
met rust. Vooral waar het de ‘modernen’ betrof, wilden zij er liever geen bemoeienis
mee hebben, en dat was dan wel vredig, voor ons zoowel als voor hen. Maar sedert,
al in de nadagen van Kuyper, is er een andere geest, - tot op zekere hoogte een
tuimelgeest - in deze lichtkevers des Geloofs gevaren, zoodat zij nu op eenmaal hevig
begeerende zijn naar de nieuwe en nieuwste literaire spijze. En zelfs doen zij er
zelven aan. Zij hebben er tijdschriften voor opgericht, zij schrijven er boeken in en
boeken over. De laatste, teneinde aanwijzing te geven, hoe men de nieuwe en
prikkelende spijs het best tot zich kan nemen, zonder de geloovige maag te schaden.
En het zijn vooral deze theoretische werken, die ons interesseeren, omdat zij ons een
langdurigen kijk vergunnen in den geest des Geloovigen, juist als daar ernstige
beslissingen moeten vallen.
Zoo is hier dit boek van Drs. C. Tazelaar, moderne Romankunst. Het is duidelijk dat
het uit ‘losse’ artikelen werd samengesteld, want 't hort zoo'n beetje tegen elkaar op
verschillende plaatsen en in den geest van den schrijver schijnt ook nog al een en
ander te ‘horten’.

1) Moderne Romankunst door Drs. C. Tazelaar. - Uitgevers-Maatschappij ‘Holland’, Amsterdam
1922.
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Erkent hij niet telkens, dat de moderne romanlectuur aantrekkelijk is? Op deze wijze:
‘Wij erkennen en aanvaarden met dankbaarheid het vele schoone, dat de nieuwe
opbloei onzer grootsche literatuur heeft gebracht’.... Of (eenigermate dorpsch
onbeholpen uitgedrukt) ‘Zeker heeft deze romankunst ook goede eigenschappen.
Heel wat aanlokkelijke, goed geschilderde tafreelen biedt ze ons; er komen
verschillende personen in voor, in wier gedachten we ons veelal vinden kunnen;
dikwijls spreekt heel veel kennis er uit van menschen en toestanden; de stijl van de
groote meerderheid is perfect, de taal vaak syrene muziek.’
Excusez du peu.... Verder vernemen we van ‘wezenlijke artisticiit’, ‘fijnheid van
conceptie’, den modernen ‘psychologischen’ roman eigen en hoe hij ‘tintelt van
leven’.
‘Zeg maar eens of het zielebeeld van mooie Corrie uit De Jordaan in grondtrekken
niet precies is als 't uwe, of Eline Vere wel zoover van u afstaat, als ge meent, of niet
Kleine Johannes' altijd zoekend vragen is uw eigen onbevredigd zijn. Ge vindt ieder
oogenblik uzelf in deze literatuur, als ge maar goed leest en eerlijk wilt bekennen.
Uw eigen gedachten, meeningen, begeerten hebben gestalte gekregen. Uw vijand
ontmoet ge en uw vriend, uw genegenheid en uw afkeer.’.... ‘Daarin schuilt het
magnetisme van den modernen roman....’
Dit is duidelijk, dunkt mij, en zelfs bedenkelijk oprecht voor een man uit ‘ons
christenvolk’. Maar waarom zegt hij dan elders weer zoo kil-afwijzend, als ware de
gloed in zijn hart ondertusschen gestold:
‘Misschien is het wel voor een groot deel de neiging tot het negatieve, eigen aan
den critischen zin der rijpere jeugd, die zoo grooten ingang verschaft aan de
tegenwoordige literaire productie....’
Waarom wil de heer Tazelaar nu ineens zijn goede vrienden, ja, zijn geliefden niet
meer kennen? Want dit staat op 't eind van 't boek, nà al het voorgaande, en het staat
den heer Tazelaar niet fraai. Wij zullen het hem, naar christelijk beginsel, echter niet
euvel duiden, te minder, waar het blijkt, hoezeer zijn ziel ook in andere materieën
nog schommelend is. Want dan eens ziet hij den modernen roman als den spiegel
zijns tijds. ‘De groei van het karakter der vrouwelijke romanfiguren - zegt hij op pag.
54 - bewijst dus duidelijk, dat de tendenz-roman in alle opzichten de moderne roman
is en getrouwe reflex geeft van zijn tijd.’ Maar op pag. 57 is deze zelfde roman ‘een
literatuur, die (zulke) niet te realiseeren denkbeelden

Groot Nederland. Jaargang 20

710
predikt, allerlei onware verhoudingen (schept) een hoogst kwaadaardige ziekte-bacil.’
Vraag: kan een nederige reflex het ooit tot bacil brengen? En na al het voorgaande,
ligt het niet bepaald voor de hand, als wij over den ‘tendenzroman’ met zijn ‘vaak
verrassend vormschoon’ moeten hooren: ‘dat de literaire beteekenis van deze
romansoort te gering is, dan dat hij zelfs in dit opzicht onze waardeering zou
verdienen.’
Ik zou zeggen: wat begrip heeft de heer T. eigenlijk van literaire beteekenis? Hij
vindt allerlei mooi in de ‘moderne literatuur’ en dat is hem ten slotte niet kwalijk te
nemen, maar aan 't waarom van zijn waardeering schijnt hij nog geenszins toe.
Blijkens dit boek, waar hij rot en rijp en groen in één mandje bij elkander heeft
gedaan, waar Margot Antinks ‘Angelina's Huwelijk’ gesteld wordt naast ‘Renata’
van mevr. van Hoogstraten - Schoch, Mevr. Boudier-Bakker naast Zoetmulder, de
‘Kleine Johannes’ naast ‘Van 't viooltje, dat weten wilde’ en Couperus naast Seerp
Anema. Allen te zamen in een appreciatie van gelijkwaardigheid.
En welk besef van ‘literaire beteekenis’ kan eigenlijk iemand hebben voor wien
de gedachte-inhoud van het boek nog verre het voornaamste is en stichting en
zedelijke verbetering het einddoel van alle literatuuronderwijs? ‘Is men eenmaal
zoover, dat de leerling gekomen is in de sfeer der erkentenis, dan buigen de lijnen
van alle varieerende methoden van bespreking zich naar elkaar toe, omdat men nu
rechtstreeks afgaan kan op het gemeenschappelijk doel, los van literatuur en besproken
boek....: hem persoonlijk stellen voor deze feiten als ook geldend voor hem.
‘Dàt is opbouwend werken aan de hand van bespreking der moderne literatuur.
Dat is Evangelisatiearbeid van het zuiverste soort.’
Zoo jubelt de heer Tazelaar. Al heeft hij vervolgens een schemerig vermoeden,
dat hier iets niet in orde is.
‘Ge vraagt mij of dit niet een misbruiken is van de kunst en tendenz van de meest
verwerpelijke soort....’
Edoch, wat zal men doen! ‘Uitgaande van het feit, dat we rekening moeten houden
met een tijdsverschijnsel als deze literaire kunst en afzonderlijke boekbespreking
dan het eenige middel is dat de christelijke opvoeding ten deze gebruiken kan, tracht
ik te bewijzen, dat dit min of meer ons opgedrongen zwaard in bepaalde gevallen tot
een sikkel om te smeden is.’
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De vergelijking, schoon bijbelsch, is niet mooi noch juist, maar verder duidelijk
genoeg. Men moet beginnen te huilen met de wolven, doch vervolgens trachten ze
één voor één stiekem te kelen. Dat bedoelt de heer T. eigenlijk. Hij wil ze mollen,
ad majorem Dei gloriam.
Doch zie, dit is nu de merkwaardige tegenstrijdigheid van dit boek: de heer T. wil
wel, maar hij kan niet goed.
Wel exalteert hij naar vermogen zijn geloofsverzekerdheid en Godsliefde, maar
de Anti-Christ heeft hem bereids bij zijn lurven, in zoover hij van het zoete gif des
Modernen Romans niet meer laten kan. Ik heb reeds eenige bewijzen van zijn
noodlottige verkleefdheid gegeven, waar hij van een ‘verrassend vormschoon’
gewaagt, dat het verfoeide proza ‘vaak’ eigen is en van de ‘syrene muziek’ van zijn
geluid.... Waarlijk, ik vreeze zeer, dat de Vijand voor dezen schrijver reeds niet meer
zoo afzichtelijk is, waar ik hem zie transigeeren met de Eerste Beginselen der Deugd.
Of doet hij iets anders, als hij tracht het volstrekt laakbaar gedrag van Annie de Boogh,
uit Robber's roman, zwakkelijk te vergoelijken? Dat geëmancipeerde meisje forceerde
het Ouderlijk Gezag en brak haar Woord van Trouw. Tucht, zedigheid, kinderplicht
trad zij als met voeten, toen zij haren bruigom, nog wel ten trouwdage, in den steek
liet en vluchtte.... naar eenen Minnaar, een onfatsoenlijk persoon op de hei.... En de
heer Tazelaar waagt het dit potentieel reeds gevallen meisje te verdedigen, meer dan
een bladzijde lang?
‘Nu wil ik haar daad niet vergoelijken, die is verkeerd. Maar zeg eens eerlijk, trekt
uw sympathie niet naar haar zijde? En voelt ge niet, dat de verantwoording voor haar
verkeerde daad ook voor een groot deel rust op het koude materialisme der ouders?
Zij staat in ieder geval voor een conflict, welks oplossing over haar leven beslist en
dat ze alleen oplossen moet. En dan is een spontane, onder den klem van het moeten
geboren daad een heel zuivere psychologische oplossing.... En dus verdient de analyse
opzichzelf alle waardeering.’
Alsof het daarom ging!
En verder: ‘Te meer nog, als ge de figuur van Annie stelt tegenover de heldinnen
der tendenz-romans van Jo de Wit en Julia Frank. Zij komen tot soortgelijke dingen
als Annie De Boogh, maar bij haar is de drijfveer niet een moeten, maar een losbandig
willen,’ enz....
‘Van dit alles is bij Annie de Boogh geen sprake. Maar dan zult ge toch ook haar
daad niet met eenzelfden maatstaf kunnen meten, dan
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is er in dit geval plaats voor begrijpen en tot op zekere hoogte zelfs waardeeren. Er
is groot verschil tusschen de individualiteit van de tendenz-heldinnen en die van
Annie, dus ook verschil in uw beoordeeling. De daad zelf keurt ge af natuurlijk, maar
in een geval als dit door uitvoerige détailleering begrijpbaar gemaakt, is de vraag
naar waardeeringsmogelijkheid toch een geheel andere dan in de tendenz-romans.
En wat betreft de wijze waarop Robbers de verhoudingen heeft gegroepeerd en
ontleed is ze dunkt mij geen vraag meer.’
Dus, alles wel beschouwd, keurt deze Christen-schrijver Annie's plicht- en
eervergeten daad goed!.... Ziedaar waartoe zelfs de Christen vervalt, als hem de
Booze zoetjes aan zijn oor fluistert en over zijn haar streelt. 't Was zoo natuurlijk,
wat zij deed, dus.... was 't goed.... Ha! Ik hoor des Boozen hoongelach....
Doch gaan wij voort de ziel van dezen jongen schrijver tot in zijn uiterste krochten
(electrisch) te belichten, opdat wij zien hoe groote verwoestingen het Kwaad daar
reeds aanrichtte. Het geschiedt ten slotte tot heil des jongen mans zelven en
constitueert aldus een Evangelisatiewerk van de zuiverste soort.... Wijl de heer T.
het nieuwe proza, hoe zondig ook, te zeer bemint om van deze wereldsche geliefde
af te zien, tracht hij zichzelven (en ons) diets te maken, dat hij hier wel wis en
bliksems het rechte van het verkeerde, goed van kwaad, weet te onderscheiden. En
stelt een volkomen willekeurige en onredelijke onderscheiding in tendenz-romans
en psychologische romans. De eerste zijn dan klaarblijkelijk die hem te ver gaan en
wier figuren, toestanden en conclusies zijn, trots alles nog, Godvreezend gemoed
niet aandurft, terwijl de laatste, ethisch dichter bij honk blijvend of meer enkel
beschrijvend, zijn ziel niet in die mate verontrusten, schoon hij heimelijk beide
soorten geniet.
Waar de gewraakte schrifturen meest door vrouwen werden geschreven, heeft hij
een heele theorie opgesteld over de ontwikkeling der Vrouw, beginnende bij Saartje
Burgerhart, over Eline Vere, naar de meisjes uit de boeken van Julia Frank en Jo de
Wit e.a. De gang van zaken is dan zoo, dat Saartje eerst vrij wou zijn, maar later tot
beter inzicht kwam van de ware natuur en roeping der vrouw, dat Eline vrij wou zijn
maar niet kon, doch zonder beter inzicht, en de allernieuwste meisjes niet alleen vrij
willen, maar ook kunnen zijn, en alle ware vrouwelijkheid aan hun sierlijke muiltjes
lappen.
De heer T. zegt: ‘'t Was de zucht naar vrijheid, naar los worden
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van conventie, naar eigen beteekenenden arbeid, die de vrouwen van Eline's tijd deed
walgen van het leege leven van dineeren en voorstellingen-bezoek. Ze wilden grijpen
naar een ander stadium, zonder het bewust te kennen en dàt veroorzaakte die onlust
des levens, die in de negentiger jaren zoo bijzonder sterk was. Eline's einde.... is de
getrouwe weergave van wat de ontwikkeling van het vrouwenkarakter brengen ging
en ook werkelijk gebracht heeft. Want wat men toen, vaag vermoedend zocht, is
gevonden. De moderne roman leert, dat de oplossing van alle vragen ligt in doèn,
zelfstandig en onbegrensd doèn. Eline's ongeluk was dat ze niet durfde - de modernen
durven wél en zijn gelukkig, tenminste dat meenen ze.’
En dat ze 't ‘meenen’ is dan ook voldoende, zou men zeggen. Maar deze geleerde
heer T. zal gewis een onderscheid maken tusschen enkel gemeend geluk en echt
geluk, ongeveer zooals Annie de Booghs daad niet, maar de daad zelf, wèl
lakenswaard moest heeten. Verder weten wij het nu: het einde dezer noodlottige
vrouwen-emancipatie ligt in ‘doen, zelfstandig en onbegrensd doen’. Doch zie dan
ook de schrikbaarlijke gevolgen:
‘Daar hebt ge - zegt de schrijver op p. 53 - in verschillende teekening, de moderne
jonge vrouw, zooals de tegenwoordige romans haar uitbeelden, daar hebt ge de figuur,
die uit de vooraangegeven ontwikkeling is gegroeid. Volkomen los is ze van elken
band; met onbegrensde minachting slingert ze van zich al wat naar
verantwoordelijkheid zweemt; ze wenscht vrij te zijn, volkomen vrij, onbeperkte
meesteres over eigen leven en levensverhouding.... Inderdaad, ze is Eline Vere en
Saartje Burgerhart ver boven 't hoofd gegroeid. En wat zal 't einde zijn van de snel
dalende ontwikkelingslijn? Een jammerlijk wegzinken in de zwarte ellende van onze
revolutionnaire eeuw, want de gewaande vrijheid is slaafsche gebondenheid aan de
ketenen der zonde.’
Dat is dan waarachtig erg genoeg en die meissies moeten 't zelf maar weten, doch
weshalve, - vraagt men zich af - is nu de heer T. zoo gebeten op de romans, die den
boven omschreven zielestaat in beeld brengen? Dat die kinderen zoo bijster zondig
en losbandig zijn, is toch niet de schuld van de romanschrijfsters en schrijvers, die
dat plastisch mededeelen? De heer T. spreekt immers zelf van den modernen roman
als van de ‘getrouwe reflex’, ‘de spiegel van zijn tijd?’ En men wordt toch niet boos
op spiegels of weerschijnen? Maar 't zit eigenlijk zoo, dat de heer T. nijdig is
geworden vooral op de schrijf-
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sters, die hem met hun onschriftuurlijke voorstellingen bekoorden en een weinig op
het pad der zonde leiddeden. In de berouwvolle verwarring zijner ziel en zinnen,
wreef hij hun toen gemakshalve de eigenaardigheden hunner romanfiguren aan, met
de bewering, dat zij propaganda maakten voor een levenshouding absoluut zonder
banden. En zelfs zonder bandjes.
Op deze wijze:
‘De gloed van overtuiging die u van schier elke pagina (dezer tendenz-romans)
tegenschittert, zegt u, dat die auteurs geen belanglooze toeschouwers zijn, die zonder
meer een proces beschrijven, dat zich voor hun oogen voltrekt, maar dat ge hier te
doen hebt met een opzettelijk bedoelde weergave van eigen beginselen.’
En nog eens: ‘De naam “tendenz-roman” is een qualificatie om aan te duiden die
groep romans onzer moderne literatuur, waarin de (meest vrouwelijke) auteurs haar
lezeressen met sprekende voorbeelden aantoonen, welke de levensopvatting behoort
te zijn der beschaafde jonge dame, die haar tijd verstaat en zich van eigen waarde
bewust is.’
Na aldus behoorlijk boete gedaan en zijn geweten ontlast te hebben door het
verloochenen zijner bekoorsters, heeft de schrijver mogelijkheid geschapen tenminste
een deel der verleidelijke materie te behouden onder den titel van psychologischen
roman. Dat zijn dan een soort zoete meisjes, die zoover niet gaan in 't shockeeren
van den heer T. terwijl zij overigens voor hem toch dezelfde charmes bezitten. Hij
durft voor hen uit te komen en zijn afkeuring van de slechten onder hen maakt, dat
zijn christenbroeders nu ook zijn autoriteit niet betwijfelen zullen, als hij dezen, zij
't altijd voorzichtig voorwaardelijk, loven durft. Het loont de moeite te zien welke
namen onder deze rubriek der Goeden worden bijeen gebracht. Wij vinden
Scharten-Antink, Augusta de Wit, Annie Salomons, Frederik van Eeden, Boudier
Bakker, Herman Robbers, Marie Koenen, Nico van Suchtelen, Johan de Meester,
Ary Prins, Arthur van Schendel voor de Hollanders en Maurits Sabbe, Cyriel Buysse,
Stijn Streuvels, Felix Timmermans, voor de Vlamen.
Tot de Boozen behooren dan Jo de Wit, Fenna de Meyier, Julia Frank, Emmy van
Lokhorst, Albertine Draayer-de Haas. Elisabeth Zernike. Mevr. van Gogh-Kaulbach
staat tusschen boozen en goeden in en Louis Couperus (met Eline Vere) ook, vrees
ik.
Van dezen allen geldt, helaas, ook dat zij ‘schoon’ zijn, zelfs ‘ver-
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blindend schoon’. ‘Maar in den tendenz-roman heeft de schoonheid geen diepte,
geen wezen: ze is daar geen ‘schoonheid voor God’. Want onder en achter de
schittering van zijn vorm, predikt de tendenz-roman de meest verderfelijke gedachten
en ‘het onheilige, het slechte, het onktesche kan niet schoon zijn voor God’. En dan
is hij voor ons verwerpelijk. Ge erkent met bewondering de kleurenpracht van den
paddestoel, maar dat verlokt u niet, omdat ge weet, dat hij doodelijk vergiftig is. Zoo
ziet ge als christen ook wel de uiterlijke schoonheid van den tendenz-roman, maar
ge weet dat z'n innerlijkheid strijdig is met uw overtuiging en ge raakt hem niet aan.’
Evenwel, geachte heer T. een moderne roman is niet volkomen gelijk aan een
paddestoel en als gij zijn schoonheid gezien hebt, dan hebt ge hem reeds ‘aangeraakt’.
Gij behoeft hem niet ook nog op te eten, gelijk den paddestoel. Gij hebt hem
aangeraakt en ge zijt door hem aangeraakt, besmet, bezoedeld, be-zondigd, juist
omdat gij reeds bekoord werdt en hem als ‘schoon’ erkendet. Want wie door de
‘schoonheid van den Anti-Christ’ eenmaal bekoord is geworden, die verviel reeds
meer dan ten halve aan Zijn duisteren macht ten prooi.... Zoodat ik dan ook een zeer
zwaar hoofd heb in den heer Tazelaar. Niet ongestraft dartelde hij reeds te lang met
de Hoeri's uit dit moderne Paradijs-der-Zonde, en zelfs het oude Testament zou men
hem niet meer met een gerust hart ter lezing durven aanbevelen, gedenkend aan dien
breukbandenmaker bij Heine, die elken nacht in zijn droom met Bijbelsche vrouwen
er van doorging.
Toch ware Docts. T. misschien nog te redden, indien hij zich door mij wilde laten
overtuigen, dat al die dames niet zoo gevaarlijk zijn als zij hem schijnen. Dat
sommigen onder hen bar leelijke boeken schrijven en vanwege hun artistiek
onvermogen al te zeer hun persoonlijke (en dikwijls bloote) zelf naar voren brengen,
aldus vooral artistiek, en eigenlijk niet anders, zondigende. Dat hij derhalve eerst
moet trachten te onderscheiden tusschen goede en slechte literatuur, om vervolgens
enkel over de tenminste nog dragelijke te praten. En eindelijk, dat hij zich over de
wording van den modernen roman beter moet doen inlichten, opdat hem blijke, hoe
deduivelsche opzet der propaganda zijner ‘tendenz-romans’ enkel in zijn ontstelde
verbeelding bestaat. Want waarlijk, aan boos opzet, daar zijn zij onschuldig aan. Zij
weten soms nauwlijks wat zij doen, tenminste hoe leelijk zij doen. En als ik mij niet
bedrieg, gebeurde het eerder zoo, dat de eigenaar-
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dige geest, dat merkwaardig verschijnsel van diepere zelfonderscheiding der
persoonlijkheid in de laatste helft der voorgaande eeuw ook hier, gelijk tevoren al
in zoovele landen, duidelijk begon te worden, en den persoonlijkheids- den Ik-roman
voortbracht, zooals het ook de Tachtiger beweging aan den gang hielp. Emants en
Couperus werden de eerste vertegenwoordigers van het genre. Van het vorig tijdvak
kan men, met wat goeden wil, zeggen dat het epischt kunst in romanvorm voortbracht.
Mevr. Bosboom, Potgieter, Drost, Schimmel, van Lennep schreven ‘historische’
verhalen, waarin zij althans niet bewust hun ik-heid inbrachten, wijl zij die Ik-heid
maar weinig onderscheidden, er geen last van hadden en er dus weinig aandacht aan
wijdden. Maar in de zeventig, tachtig jaren werd dat anders. Het Ik kwam tot nieuw
leven, stond onweerstaanbaar in het midden van de aandacht en alle verhalen, ook
die zich met de buitenwereld schenen bezig te houden, gingen eigenlijk enkel over
dat nieuwe Ik en zijn reacties. Zoo is Eline Vere niet zoozeer een meisje, als wel de
auteur zelf, gelijk de Mathilde uit ‘Een Liefde’ Van Deyssel is. En zoo bleef het ook
bij den meest uitgesproken epischen vorm en daarom zou ik liever van lyrische dan
van psychologische romans willen spreken. Wat dezen kunstenaars interesseerde,
waarin zij knap waren, dat was het uiteenpluizen van zielsstaten en stemmingen, n.l.
van het eigen zelf, telkens weer in andere figuren en situaties gedacht. Bij de echte
kunstenaars zag dat er dan soms bijna episch uit, bij de half-artisten echter, meer
ethisch dan aesthetisch aangelegd, kreeg het werk vaak het aanzien van een pleidooi
voor eigen zijn en doen, wijl zij eenvoudig zich zelf copieerden en er niet in slaagden
een deel hunner persoonlijkheid buiten hen zelf te stellen. Dat lijkt dan van buiten
inderdaad op een soort propaganda-brochure, maar het is enkel onmacht en geenszins
de bedoeling, en de eenige onderscheiding die hier met reden te maken valt, is die
tusschen goede en slechte literatuur. De laatste toont gebrek aan plastiek en gebrek
aan diepte, maar de christelijke zedelijkheid heeft er eigenlijk nooit mee te maken.
Hetgeen beteekent, dat deze lectuur voor den christenmensch bijna altijd onzedelijk
zal zijn en hij haar principieel behoorde te schuwen.
Dat hij het evenwel niet doet en er van geniet en er over begeert mee te praten, is
een ernstig teeken des tijds. Zou het mogelijk zijn dat de ‘Tachtiger geest’, die er
een was van feller persoonlijk zinneleven, ook over deze menschen vaardig ging
worden, zoodat zij
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eindelijk op hun beurt ‘Tachtigers’ werden, late en nog uiterst flauwe Tachtigers,
maar toch reeds met meer zinlijk genotsvermogen en zuiverder critischen zin begaafd
dan hun simpel vrome vaderen, voor wie de wereld onbegrepen en ongenoten voorbij
ging?
Indien dit zoo ware, zou het mij een eer en genoegen zijn den heer docts. Tazelaar
hier als den onverschrokken pionier dezer vertraagde beweging te begroeten.
FRANS COENEN.
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Dramatische kroniek
26. X. Calderon: ‘Het Leven is een droom.’ Het Schouwtooneel.
Stadsschouwburg. Vert. Prof. J.M.J. Knaapen. Decor M.A. v.d. Lugt.
Costumes J. Blaauwkuip. Regie A. v.d. Horst.
‘Het Leven is een Droom’ zal zelfs in de oudste Hollandsche opvoeringen wel zelden
zoo korstondig op de Amsterdamsche planken verschenen zijn als ditmaal.
Maar men kon ditmaal ook bezwaarlijk zeggen, als ‘een Rotterdamsch heer’ in
1773, ‘dat dit deftig Treurspel heerlijk is uitgevallen’1) al blijft het betreurenswaardig
dat wij Jan Musch's Sigismund maar een enkel maal konden zien. Men zou dit
meesterwerk van Spaansche barok na grondige herziening toch zeer gaarne duurzamer
op het repertoire aantreffen.
Regisseur en spelers stonden hier voor een zeer zware taak, niet alleen wat inzicht,
leiding en spel betrof, maar ook omdat twee voorname begrippen den toeschouwer
min of meer vreemd waren: dat van dezen katholieken geest en dat van deze
Spaansche adellijke eer en vorstelijke onschendbaarheid.
In zooverre als de katholieke gedachte hier algemeen menschelijk is kan men haar
gemakkelijk volgen; de veranderde begrippen van eer en vorstelijkheid geven lichter
aanleiding tot onvoldoende begrijpen. Uit het katholieke stijgt hier de toon, de groote
melodie der opvoering; uit eer, vorstelijkheid en Spaansch bloed de vele conflicten
en motieven die deze melodie stuwen en versieren met haar overdadig rijke figuratie.
Julius Bab heeft in zijn voortreffelijke vergelijking tusschen Shakespeare en
Calderon2) de grondslagen van een opvoering als deze zoo zuiver gelegd dat daaraan
weinig is toe te voegen.

1) Zie Rössing: ‘Het Ned. Tooneel’ 1873 afl. 1, die daar meer over oude opvoeringen geeft naar
aanleiding van A.S. Kok's vertaling van 1871. O. a. dat het stuk in 1856 zelfs tot de vijf
voorstellingen behoorde die dat jaar - van de 105, de hoogste recette haalden. 6 Aug. 1658
bracht het n.l.... f 317.30 op.
2) J. Bab: ‘Der Mensch auf der Bühne’ III. Oesterheld 1921.
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Bab toont door scherpe vergelijking hoe bij Shakespeare's speelstukken een
dramatische beweging groeit uit tegenstelling en menschen schept in haar bewegen,
terwijl bij Calderon's spreekstukken de min of meer lyrische declamatie vooral
geschapen is in dienst van een religieus begrip.
Naast Shakespeare's Julia in haar uitbarsting als zij hoort van den dood van den
door Romeo verslagen Tybalt, waarin het gevoel strijdt en stijgt tot het zijn noodlottige
en hartstochtelijke hoogtepunt bereikt en bij vlagen de gestalte belicht, stelt hij
Calderon's Julia uit ‘La Devocion de la Cruz’ op het oogenblik dat men hààr den
door den minnaar verslagen broeder brengt.
‘Diese Julia hat sofort klare Einsicht der Situation und beginnt nun zu sprechen
und spricht beinah hundert Verszeilen hintereinander ohne unterbrochen zu werden.
Spricht sie? Singt sie nicht im Grunde eine grosze kunstvoll gegliederte Arie? Ihr
Zustand entwickelt sich durchaus nicht, er ist vom ersten Augenblick an nicht nur
fertig, sondern auch voll bewuszt und die Sprecherin schildert ihn. Sie sagt gleich
zu Anfang, sie mühe sich vergebens um Worte, ihr Atem stocke, ihre Seele zage,
aber dies tatsächlich in Spiel und Ton auszüdrucken, wird über leichteste Andeutungen
hinaus dem Schauspieler nicht möglich sein.’ Hier is het begrip, niet het beleven der
tegenstellingen gegeven, de woorden kunnen slechts voorgedragen niet meer gespeeld
worden. ‘Hier musz vor allen Dingen scharf und klar gesprochen werden. Das diese
Klarheit und Schärfe nicht gefühllos wirkt, dafür sorgt denn freilich die Melodie, in
der das Ganze schwebt und die nicht minder als der logische Gehalt gebracht sein
will.’
Bab heeft verder volkomen gelijk als hij, na de oorzaken van dit verschil in de
verschillende wereldvoorstelling gezocht te hebben, besluit dat Calderon, ‘dieser
grosze szenische Dichter, dem Kernwesen des Dramatischen sehr viel ferner steht
als Shakespeare.’
De hartstochten zijn hier, zooals de heer A. v.d. Horst het formuleerde, gedempt.
Ze zijn niet vrij in hun beweging maar worden onmiddellijk gerangschikt naar vaste
moraal, geweten en vroomheid. De acteur speelt niet zoozeer menschen, hij geeft
een religieuze voordrachtskunst. Het conflict ligt niet tusschen de menschen, maar
boven hen.
Bab stelt nog de balkon-scène uit ‘Romeo en Julia’ naast de lief-
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desverklaring van Sigismund aan Rosaura in ‘Het Leven is een droom’: een
dramatische beweging naast een uiterst kunstig lyrisch gedicht en deze vergelijking
dient hem om op het formeele van Spaansche galanterie en eerbegrip te komen. Na
verdere voor de hand liggende vergelijking met Sigismunds ontwaken en dat van
Sly in ‘The Taming of the Shrew’ trekt hij zijn reeds genoemde conclusie. ‘Den
Glauben, dasz der menschliche Charakter jegliches Schicksal in Bewegung setzt,
diesen Glauben hat er (Calderon) nicht.’ ‘Die Schicksalsmacht, die über den Menschen
gebietet und ihn beherrscht wil der Dichter im Grunde feiern, nicht die Göttliche
Gewalt des Menschen selber.’ ‘Anderes als Menschliches wünscht er noch zu
verkünden und deshalb musz er zu anderen Mitteln der Poesie greifen, zu lyrischen
und epischen. Sein Stil geht immer wieder ins Arienhafte, in jene Musik mit die der
Mensch nicht die eigene Kraft darstellt sondern von einder fremden, ihn
beherrschenden Kraft klagenden Bericht gibt.’ ‘Von der festlichen Gehobenheit, der
prunkvollen Verklärtheit, der lyrischen Höhe und epischen Breite im Stile der
Dichtung wird der Schauspieler bei Calderon annehmen müssen - eben wieder von
den Tugenden eines religiös musikalischen Vortragkünstlers, eines Oratoriensängers
- um der von auszermenschlicher Religiosität bestimmten Dramatik dieses Dichter
gerecht werden zu können.’
Deze declamatie kunst - Musch voerde bij dit stuk een speciale declamatie-regie
- waarin vooral de toon van het woord den toeschouwer treffen moet, bleek slechts
een bezit van Musch en Ko van Dijk, die den koning Basilius speelde. Maar zij alleen
waren niet in staat het geheel in den sfeer te doen leven, die men soms als een visioen,
een schemering van glinsterende barok, achter de voorstelling zag opengaan. Hulp
hadden zij weinig; mevr. v.d. Horst heeft weinig voor de Rosaura, de Clotald van
Co Balfoort was geenszins de spil van het stuk. En toch is deze figuur van Sigismunds
leermeester van zeer groot belang: ze is de normale mensch, de ideale vorstendienaar
en geloovige: een van die figuren die men ook zoo vaak bij Shakespeare aantreft en
waaraan men de grootere afmetingen der anderen als het ware moet kunnen meten.
Wat de opvoering vooral mist: - over het gebrek aan sfeer valt aan het slot nog iets
op te merken - was de groote stijging in het algemeen menschelijke en de Spaansche
prachtige zwier en glans in het uiterlijk.
‘Het “Leven is een Droom” vertoont een voor meer werk van Cal-
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deron typische driedeeling.1) Sigismund, door zijn vader Basilius in
onherbergzaamheid verbannen omdat de sterren zijn woesten aard voorspellen en
zijn triomf over den koning, is aanvankelijk de dierlijke, natuurlijke mensch, geketend
ook in zijn hartstochten, klagend en met besef van den hoogeren glans.
Himmel, lasz mich Kund' erlangen
Da du so verfährst mit mir
Welch Verbrechen ich an dir
Schon durch die Geburt begangen.

Daarmede zet zijn verschijning in, klagend en wild: en bij een zoozeer op den toon
aankomende tekst is elke inzet van onberekenbaar gewicht. Musch verschijnt vrij
kalm. Het visioen van deze verschijning is echter wild en plotseling: de mensch die
uit de duisternis losbreekt. Indien na een woest optreden een pauze volgde en dan
deze klagende inzet, die weer stijgen kan tot grooter en eischender vragen, hoeveel
vaster zou dan de gestalte van meet af aan staan gebeeld in zijn eerste periode! In
het tweede deel - Sigismund is aan het hof, als vorst; Basilius wil de wijsheid der
sterren waarboven hij hoogere macht erkende, beproeven; ook hij stijgt gedurig2) zette Musch voortreffelijk in: onder de verwondering steeg het bewustzijn van macht
en inzicht: deze mensch is heerschend en hartstochtelijk geworden, gerechtig in het
formeele, maar niet gerechtig naar de hoogere wet. Prof. Knaapen schrijft hier ‘dat
de jonge heerscher,

1) WURZBACH zet in zijn groote Calderon uitgave bij de inleiding van ‘Das Leben ein Traum’
een vraagteeken achter de opmerking van L.P. Thomas, die de grondbegrippen van de 40
jaar latere gelijknamige auto ‘La vida es sueno’ reeds in het jongere stuk wil zien. Maar deze
driedeeling treft men toch ook elders, b.v. in de auto ‘De Geheimen der Heilige Mis’, waar
ze scherp begrensd is als de Adamische, de Mozaïsche en de Katholieke wereld. Waar men
hier telkens, in het gespeelde stuk en de beide auto's eerst den gebonden of in het duister
levenden natuurmensch vindt, daarna denzelfden mensch met macht en verstandelijk inzicht,
maar geen dieper inzicht en ten slotte den door het geloof geleidden en beheerschten mensch,
daar zou men toch, achter Wurzbach's vraagteeken een tweede willen stellen, of wat
eenvoudiger is, het zijne negeeren.
2) Basilius staat bij den aanvang, als een wijs vorst, daar waar Sigismund aan het einde staat.
Aan het slot is hij nog hooger gestegen, naar Calderons begrip: hij heeft zich teruggetrokken,
welhaast geloovig kluizenaar. Boven Sigismund's driemalige ontwikkeling weerspiegelt de
zijne.
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slecht voorbereid op zulk een verheven taak, een bloeddorstig en hoogvaardig wezen
blijkt dat zich op allerlei wijzen te buiten gaat.’ Maar zoo volkomen onredelijk is
Sigismund niet. Zijn wilde aanvallen op Clotald, op den hoveling dien hij uit het
raam werpt, op den koning zelfs, zijn niet onrechtvaardig volgens Spaansch eer-begrip.
Men erkent hem immers niet als vorst, men bewijst hem niet de eer die hem toekomt.
Weliswaar is hij nog geen vorst, in hoogeren zin, door zijn onstuimige reactie; hij
verliest den troon dan ook weer voor den kerker. Maar vooral dezen strijd, alweer
meer tusschen begrippen van eer en vorstelijkheid en geestelijk gehalte dan tusschen
menschen, had, al was ze Musch's hoogtepunt, veel straffer en toegespitser
geregisseerd moeten worden, juist omdat ze zooveel van deze begrippen belicht en
van deze wendingen in de figuren. Sigismund leert dat het leven een droom is. Als
de oproerige soldatenbenden hem nogmaals komen verlossen stijgt nogeens het oude
bloed van Adam in hem op en hij wil den zuiveren dienaar Clotald dooden; dan
zegeviert de les die hij leerde en hij laat af. Van hier af is de zegepraal aan hem. Juist
in deze scène: keerpunt van de handeling, aarzeling tusschen ouden en nieuwen staat,
middelpunt van het drama, verraste Musch door een bijna volkomen negatie: hij
speelde geheel over dit keerpunt heen. En men zou kunnen opmerken dat zijn beste
spel juist in dat middelste deel viel dat het meest verwant is, in zijn strijd van
hartstochten, rechten en hoogere begrippen met het gemiddelde hedendaagsche
tooneel van onzen tijd. In de bekroning der handeling met de wel zeer formeele
huwelijken en de diepste overwinning van Basilius die voor zijn zoon en Sigismund
die voor zijn vader knielt, betreurt men een kleine coupure: de aanvoerder der
oproerige soldaten vraagt zijn loon: hij wordt in de gevangenis geworpen omdat hij,
al steunde hij Sigismund, zijn koning verried. Dat is een karakteristiek slotaccoord
juist voor die verwante begrippen in de handeling dat men noode miste.
Van een innerlijke stijging was dus in het geheel te weinig te bespeuren,
niettegenstaande Musch's vaak prachtige spel - hij, als declamator heeft hier juist
zooveel mede - en Ko van Dijk's goede spel. Wat men miste was begrip en bovendien
vermogen om het uit te doen komen bij al het overige van de voorstelling, dat ten
eenen male onvoldoende was. Ook op het veel lager vlak der uiterlijke verzorging
van spel en ensceneering ontbrak te veel: de gespannenheid en den zwier, de drift
onder al het gedempte, de pracht van Spaansche kleur
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en Spaansche vaandels, de fanfare's, de hitte, de stijl, het temperament. De uiterlijke
praal der barok is immers meer dan uiterlijk alleen: zij is als een stapeling van
ornament en door hartstocht gebroken vormen: zij zocht in haar rijkdom de wereld
als een feest te kroonen met de glorie van het geloof. Het is mij een raadsel hoe men
Spaansche vaandels op het tooneel kan brengen ter grootte van een voordeeligen
zakdoek, hoe men zich niet bijna overdadig vergrijpt aan de gloeiende Spaansche
kleuren in de costuums en hoe men, Velasquez als meester daarvan aanroepend, bij
de opstelling der legers dat mastbosch van donker wemelende rechte lansen vergeet
van de ‘Inneming van Breda’. Hier waren het de opera-lansjes, verguld op snee en
de historische Spaansche helmen die nog nooit een figurant stonden.
Welk een stuk; welk een visioen van groote aria's en groote stijgingen, van stijl
en figuratie die verloren raakt in het bovenmenschelijke, welk een wereldsche pracht
opgestuwd en plotseling streng beperkt door geestelijke leiding.... en helaas, welk
een opvoering.
Het principe der decors, verwant met dat uit ‘La farce du pendu dépendu’: hier
een vaste trappenbouw tusschen zwarte gordijnen, was zoo zuiver en veelbelovend:
de uitvoering was, in kleur en vorm, al te vaak slecht van smaak. Wat het had kunnen
zijn schemerde slechts een enkel maal door bij een rooden schijn in het allereerste
begin, bij den koning op zijn hoogen troon.... en verder niet. Men moge beseffen dat
men, als men terecht architectuur op het tooneel gaat bouwen, een architect noodig
heeft; een vakman die bouwen kan. De architecturale verhoudingen waren thans
beneden critiek.

3. XI. P. Géraldy: ‘Aimer’ (‘Hélène’) Repr. Mme M. Th. Piérat d.l.
Comédie Française Stadsschouwburg.
Mevr. Lobo's Helène is een rijpe vrouw, voor wie men vanaf het eerste oogenblik
den herfststorm vreest en in haar prachtigen inzet tegenover den man weet men
onmiddelijk dat hij daarin niet aan haar zijde zal staan, dat zij elk eenzaam geteisterd
zullen worden. In haar eerste gesprek met den minnaar weet men dat zij dezen storm
evenzeer vreest als verlangt. Zij strijdt tenslotte voor haar persoonlijkheid, voor een
dieper bestaan; en het is slechts omdat de
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wortels van haar leven zoo jarenlang en vanaf haar jeugd samengegroeid zijn met
die van den sterken man, omdat ze bijna alle levenskracht opnamen door zijn steun
dat, al scheurt de storm de vezels vaneen, beiden bijeenblijven. Een volledige gestalte
werd deze Hollandsche Helene niet: het waren schoone fragmenten en de tekst scheen
een goed deel van de schuld te dragen.
Het spel van Mme. Piérat, die de rol creeërde in de Comedie Française, vestigde
de zekerheid van die schuld. Het is mogelijk dat zij niet gedisponeerd was - dat is
de wreede kans van elk bezoek van èèn avond - maar ook haar opvatting was weinig
aannemelijk en zeer veel minder aandoenlijk dan die van mevr. Lobo.
Beide malen bleef de minnaar, dus de aanvuring van het stuk, zonder beteekenis.
De rol schijnt nagenoeg onspeelbaar. De man van Mr. Alexandre overtrof in de beide
eerste bedrijven Lobo door een sobere en diepe autoriteit en een kracht die hem het
beste van de opvoering maakten en een volkomen meester in dit huwelijk - wat het
onwaarschijnlijke in Mme Piérat's opvatting nog sterker deed uitkomen.
In het laatste bedrijf overtreft Lobo's spel verre dat van Alexandre, die vanaf het
einde van het tweede met aangedikte stem spelend, geforceerd en hol werd, juist
waar Lobo zijn diepste accenten vindt Mme. Piérat's Helène is een jong, onbewust,
meisje gebleven. De minnaar maakt haar bewust, maar men twijfelt bij zijn geringe
beteekenis tegenover dezen man nauwelijks aan het verloop. Het is alles
oppervlakkiger, meer incidenteel, minder schrijnend en het laatste bedrijf wordt hier
veel onwaarschijnlijker.
Tegenover deze opvatting staan vele bezwaren. Helene heeft te veel jaren van een
wel rustig, maar daarom niet onverstoord huwelijk achter zich en zij heeft vooral
zelf reeds het gevoel van het naderend gebeuren - zij is veel rijper dan de Fransche
actrice haar speelt. Men verwachtte ook in deze opvatting toch reeds in het eerste
bedrijf de diepte van een bewustwording, de stijging, het fatale begin. Het ontbrak.
Zelfs de inzet van het tweede bedrijf is bijna rustig. Waarom? Niet omdat men over
de gekwelde, zenuwachtige toon van Helène's woorden heenlas, dat lijkt te
onwaarschijnlijk; maar omdat men deze kalme - en onjuiste - inzet beter voorbereiding
vond voor de groote scène; een typische constructie voor dit soort spel. De minnaar
ruimt hier onmiddelijk het veld. In het begin van het derde bedrijf klinkt niet de
minste echo na van de bewogenheid van het tweede. Géraldy's
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onwaarschijnlijkheden worden hier bijna grofheden. Mevr. Lobo schiep leven, Mme.
Piérat's spel toonde een verstandelijke constructie die men moeilijk kon gelooven,
op een wijze die slechts een enkel maal overtuigde b.v. in haar ‘je n'accepte pas’, na
de liefdesverklaring, waarmede zij zich weer aan haar gevoel voor den man
vastklampt. Prachtig was haar gebaar en vooral, na de groote scène in II, het als
vastgeketend, als een schaduw volgen van den man. Overigens aarzelt haar spel
tusschen dat van een fijn, verzorgd salonstuk en een tragedie naar klassiek model:
een aarzeling die uit het Comédie repertoire niet moeilijk te verklaren valt.
‘Comoedia’ is zijn eerste actrice als hulde voor dezen avond eenige Amsterdamsche
reprises schuldig!

17. XI. Shakespeare: ‘As You Like It’. De Haghespelers. Vert. J. van Loon.
Decors F. v.d. Kooy. Regie E. Verkade. Stadsschouwburg.
Ook al hield ‘As You Like It’ de karakteristieke zwakheden der Haghespelers toch
was het, na de mistige en minderwaardige ‘Macbeth’ een opvoering met vele
genoegelijke en eenige rijke oogenblikken. Het grootste deel van dezen troep speelt
als dilettanten onder zeer merkbare regie; slechts enkele sterkere figuren staan
daardoor wezenlijk, als speler, te midden van een omgeving van schijn; de diepere
melodie, de tegenstellingen, de structuur van het stuk vooral gaat daardoor verloren;
de voorstelling vervaagt telkens en is soms moeilijk te volgen.
Ter staving vergelijke men b.v. de scène waarin Orlando op den hertog afstormt
met veel wat er voor en na speelt. Kommer Kleijn's Orlando, een frissche, krachtige
Orlando, die slechts een enkel maal te week zijn stem koesterde, staat daar tegenover
van Dalsum's ouden hertog, meester van het woud en even gaaf, veerkrachtig en hard
als het goede staal aan zijn gordel. Twee spelende figuren: twee gestuwde, dramatische
menschen, de een in vertwijfelde actie, de ander in rust. De actie stijgt, aarzelt en
wordt tot verwonderde, dankbare mildheid; de rust erkent den tegenstander, ontwapent
hem en wordt zelf inniger; twee menschen zijn geleidelijk dieper onthult en dit is
scherp omlijnd zichtbaar, tastbaar, een spel van woord en beweging: het werk van
twee acteurs.
Ter vergelijking geeft de voorstelling voorbeeld te over: de talrijke
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bewegingen die iets te vroeg zijn, omdat ze aangeleerd zijn, het lachen om een grap
eer ze halverwege verteld is, de hand die in de lucht blijft hangen, lang nadat ze een
gebaar teekende en al de duizend kleinigheden en verschuivingen die de regie verraden
bij geringe begaafdheid welke niet uit persoonlijke kracht speelt, ondergeschikt aan
het geheel, maar tot onpersoonlijke reproductie vervalt. Na van Dalsum en Kommer
Kleijn moge de Rosalind van Nel Stants genoemd worden. Zij had - nadat ze haar
hofgewaad slecht had gedragen - zooveel eerlijk en voortvarend pleizier in de
travestie-rol, zooveel lichte en kwajongensachtige pret dat zij dàt alles volkomen
mededeelde. Een rol als Rosalind speelt, zoo aangevat, voor een deel zichzelf, maar
ook slechts voor een deel.
Hazlitt schreef eens van een Rosalind:1) ‘It was not as an actress, but as herself
that she charmed everyone.’ Dat commentaar zal voor Rosalind wel vaker te geven
zijn; het past hier volkomen. Slechts eens, in de bezwijming en het herstel daaruit
brak prachtig den dieperen toon door en de schijn van een andere wereld waarin ‘As
you Like It’ eerst waarlijk leven krijgt.
Shakespeare schrijft geen travestie die hem ter harte gaat, Viola noch Rosalind,
of hij schrijft er de melancholie in van de verliefde die zichzelf niet zijn mag. Eerst
als die toon den grondslag vormt, krijgt het spel zijn ware leven. Viola en Rosalind
zijn beiden jong, vroeg beproefd en vroeg rijp, bij alle rankheid. Ze hebben de
melancholie en de wijsheid der ervaring bij de prachtige lenige jeugd en de kracht
tot spot en beheersching. En die diepere tonen had Nel Stants slechts in de enkele
openbarende oogenblikken; de voorstelling miste ze, op andere wijze, elders: in de
sfeer van Arden en in de sfeer van het hof.
De helderheid van ‘As you Like It’ is het verrukte terugvinden van de bloeiende
wereld, na Richard II en Richard III. En wie hoorde die heldere melodie en haar
enkele huiverende herinneringen aan het verleden, en al haar wijsheid, onder al haar
speelschheid?
J.W.F. WERUMEUS BUNING.

1) Het was Mrs. Alsop, in 1815 ‘A. View of the English Stage’ Bohn's, Pag. 118.
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Buitenlandsche literatuur.
Andre Therive. Le Voyage de Mr. Renan. Paris Bernard Grasset, 1922.
A. Thérive die een voortreffelijk criticus is, is ook een verdienstelijk dichter.
Bovendien is hij romancier. Als criticus heeft hij ongetwijfeld den invloed ondergaan
van de reactie tegen het naturalisme en het impressionnistisch dillettantisme. Hij
volgt de baan die Maurras, P. Gilbert, Marsan bewandelen, al lijkt hij, in zeker
opzicht, minder radicaal dan deze, en minder streng. Maar evenals deze is hij een
scherpzinnig analyst, die zijne bevindingen doorvoert tot het uiterste, waar de
conclusie zich van zelf opdringt. Hij is wat men noemt een solide geest. Tot nog toe
verkoos ik zijne gedichten boven den eenigsten roman dien ik van hem kende
L'Expatrié, en boven zijne gedichten, zijn critischen arbeid. Wat ik in L'Expatrié
miste was, zoowel in den inhoud als in den vorm, eene zekere fantasie; deze roman
leek mij al te streng intellectueel. Deze fantasie vond ik zijne critieken, waar ik haar
niet in de eerste plaats verwachtte. In zijn jongsten roman, Le Voyage de M. Renan,
heeft A. Thérive het op zulke zeldzame wijze verbroken evenwicht van zijne
hoedanigheden hersteld.
Het onderwerp van dezen roman is op zichzelf zeer interessant. Een molenaarszoon,
Antoine Pugeat, die zich tot het priesterschap voorbereidt en zich inzonderheid aan
de studie der Hebreeuwsche taal wijdt, gevoelt op zekeren dag dat hij niet tot dezen
staat geroepen is en keert terug in de wereld, waar hij met al zijne wetenschap
ongelukkig en eenzaam leeft. Nadat hij allerlei vreemde ambachten heeft uitgeoefend
en de meest ellendige betrekkingen heeft waargenomen, opent hij een kleinen
papierhandel, waar hij op een dag het bezoek ontvangt van Renan vergezeld van
zijnen trouwen vriend Berthelot. Het blijkt dat Antoine Pugeat als twee druppelen
water op den beroemden schrijver lijkt. Deze heeft een genialen inval. Hij stelt Pugeat
voor dat deze met hem zou samenwerken tot meerderheil der wetenschap en dat hij
zelfs, bij sommige gelegenheden, officieel als de ware Renan zou optreden. Na eenige
aarzeling laat Pugeat zich overhalen. Alles gaat best, totdat Renan zijn dubbelganger
voorstelt eene reis naar het Oosten te ondernemen, om aldaar een steen met antieke
opschriften in ontvangst te nemen, die gevaar loopt in onbevoegde handen te vallen.
Hier begint het eigenlijke onderwerp van het boek: de lotgevallen van den valschen
Renan in het Oosten. Deze avonturen zijn even talrijk als onverwacht en geven Pugeat
de gelegenheid om op te treden op eene wijze die hem uiterlijk en innerlijk met den
echten Renan vereenzelvigt. Hij gelukt er in zijne zending te volbrengen, maar keert
moedeloos en ontgoocheld naar zijn land weer. Hij is thans overtuigd dat ook zijn
meester niet de waarheid en de wijsheid bezit, zooals deze het zichzelf
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hoogmoedig voorspiegelt. De twee vrienden hebben een laatste gesprek, waaruit
blijkt dat zij elkaar voor altijd vreemd geworden zijn. En zij nemen afscheid. En nog
jaren na den dood van den schrijver van La vie de Jésus leeft Antoine Pugeat in
eenzaamheid voort, eenzelvig en vol berouw.
Dit gevaarlijke en interessante onderwerp heeft A. Thérive behandeld op eene
wijze die vaak meesterlijk mag worden genoemd. Hij is er in geslaagd eene
gefingeerde reis te beschrijven, die onder alle opzichten historisch is en de
psychologische figuur van een pseudo-Renan uit te beelden, die door geen enkelen
Renan-kenner als onwaarschijnlijk of zelfs overdreven kan aangezien worden. En
dit in een toon van gevoileerde ironie, die den bewonderaars van A. France welbekend
is, en wellicht de grootste bekoring is van dit merkwaardige boek. De schrijver van
Le Lys rouge is trouwens niet de eenige meester van dezen auteur; blijkbaar is op
zijn werk ook Candide niet zonder invloed geweest. Zijn stijl heeft nergens die
afgeronde, harmonieuze volzinnen van France; hij is nerveuzer en directer en daardoor
eer verwant aan dien van Candide, en tegelijk soms al te zeer elliptisch.
Het is een alleszins merkwaardig verschijnsel dat in de laatste jaren, terwijl men
voortdurend beweert dat de invloed van A. France zeer verzwakt is, zoovele jonge
Fransche schrijvers boeken publiceeren, waarvan de literaire vorm aan het werk van
den ouden meester doet denken. Alleen beweegt zich hun scepticisme meestal in de
tegenovergestelde richting. Van alle bedoelde werken is de roman van A. Thérive
degene die het meest onze aandacht verdient. Hij heeft eene geestelijke distinctie en
eene bezonkenheid in den stijl die zeer veel van dezen jongen auteur laten verwachten.

Maurice Barrès, Un Jardin sur l'Oronte, Paris Librairie Plon, 1922.
Er wordt in den laatsten tijd wel eens beweerd dat de invloed van Barrès verzwakt.
Het is mogelijk dat op sommige geesten het werk van dezen auteur niet meer dezelfde
betoovering uitoefent als vroeger. Dat zullen wel diegenen zijn, die in den schrijver
van Les Déracinés een gids zagen, die hen uit het moeras, zou leiden dat de Fransche
politiek was in de tweede helft der XIXe eeuw. Die gids is Barrès eigenlijk nooit
geweest. Wel een wegwijzer en een levenswekker, zoowel op politiek als literair
gebied. Maar geen leider. Op politiek gebied heeft hij trouwens niet hetzelfde
evenwicht gevonden als op het literaire.
Maar er is een andere soort invloed, die meer rechtstreeks met de literatuur in
verband staat en die, wanneer hij zich eenmaal heeft laten gelden, slechts zeer zelden
verzwakt zoolang de schrijver nog in leven is. Dweepzucht heeft hiermede niets te
maken, noch bewondering. Men kan het werk van een schrijver liefhebben en
bewonderen zonder zijn invloed te ondergaan, maar ik meen niet dat een gevoelig
mensch die voor het eerst kennis maakt met het werk van Barrès, bij machte is te
ontkomen aan dien eigenaardigen indruk van betoovering, die de Franschen aanduiden
met het woord ‘enchantement’. Er zijn onsterfelijke
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schrijvers, wier werk nooit die atmosfeer vermag te scheppen; het is het voordeel
van enkelen en niet altijd van de grootsten. Men vindt haar in de breede volzinnen
van Chateaubriand, in de zangerige verzen van Racine en soms in een klein gedicht
van Moréas of Toulet. Onder de hedendaagsche Fransche schrijvers ken ik er geen
wiens proza in zulke hooge mate dit vermogen bezit als het proza van Maurice Barrès.
Un Jardin sur l'Oronte geeft de gelegenheid om het wezen van die schoone gave
nader te onderzoeken.
Dit verhaal is eene zeer eenvoudige liefdesgeschiedenis. Een Fransch ridder uit
de XIIIe eeuw, die eene zending volbrengt bij een Emir, in wiens tuinen en paleis
hij al de genoegens van het Oostersche leven leert kennen, wordt verliefd op Oriante,
eene jonge vrouw uit den harem van zijn gastheer. Zij beantwoordt zijne liefde. Maar
als de stad door de Kristenen belegerd wordt en elk oogenblik kan ingenomen worden,
weigert Oriante met haar minnaar te vertrekken; haar hoogmoed laat haar niet toe te
vluchten en een armzalig bestaan te leiden met haar beminden ridder, ergens in eene
vreemde stad, terwijl zij hier de eerste plaats inneemt. Zij huwt dan ook met het
hoofd der Kristenen die de stad verovert en bewaart aldus de hoogste plaats. Wanneer
echter sire Guillaume vol heimwee en verlangen, terugkeert, ontvangt zij hem met
de blijken der meest oprechte liefde. Zij wil, noch kan echter om zijnentwille afstand
doen van alles wat zij heeft veroverd. Dit begrijpt sire Guillaume niet, evenmin als
haar ontrouw, en hij zoekt, om haar terug voor zich alleen te winnen, op roekelooze
wijze den dood.
Alles in dit verhaal is even eenvoudig en als het ware teruggebracht tot de
primitiviteit der oude volksverhalen. Geen nevengebeurtenissen, geen decoratieve
beschrijvingen; slechts twee personen die in werkelijkheid optreden, en een derde,
Elisabeth, die den rol van vertrouweling uit de oude tragediën vervult; niets anders
dan gewone gevoelens en hartstochten, zonder eenige subtiliteit Maar deze personen
en gevoelens heeft Barrès op een hooger plan geplaatst dan het dagelijksch gebeuren
en bezield met een leven dat aan geen tijd gebonden is, maar boven alle tijden zijne
eeuwige waarheid behoudt. Dat is het klassieke element in het werk van Barrès.
Door den heroïsch-lyrische vorm waarin het is geschreven en die aan dit verhaal
de eigenaardige bekoring geeft waarvan ik hooger sprak, is het nochtans ook nauw
met het Romantisme verwant. Men kent de typische bepaling welke Maurras eens
gaf van de originaliteit van Chateaubriand: ‘il a donné aux mots un goût de chair’.
Ditzelfde vermogen bezit ook de schrijver van Un jardin sur l'Oronte en ik geloof
dat dit de verklaring geeft van zijn invloed. Door den klank van zijn proza ontstaat
rond de figuren die hij voorstelt, een atmosfeer van muzikaliteit, die aan de
menschelijke hartstochten een nieuwen, of althans ongekenden vorm geeft. En wie
zich eenmaal door die bovenaardsche, en toch zoo menschelijke muziek liet ontroeren,
behoudt de echo in het oor. En de invloed dien een dergelijk schrijver uitoefent is
gewoonlijk niet gering, noch kort van duur.
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Paul Morand, Ouvert la nuit. Editions de la Nouvelle Revue française.
Paris 1922.
Dit boek bestaat uit zes verhalen en van elk dezer is eene vrouw in liefdesnood de
heldin. Het zijn, zooals de schrijver zelf, in eene eenigszins vreemde voorrede, met
een bitteren glimlach getuigt ‘quelques nuits d'amour avec des dames.’ Het exemplaar
dat voor mij ligt behoort tot het 65e duizendtal. Van de duizenden lezers zullen het
grootste aantal bij de lezing wel vreemd hebben opgekeken, zooniet ontgoocheld,
vooral wanneer de suggestieve titel niet geheel vreemd is geweest aan hun verlangen
om dit boekwerk te bezitten. Maar dit is den schrijver, die een ernstig man is en een
kunstenaar, niet aan te wrijven.
De vrouwen uit deze zes verhalen bezitten alle eene verschillende nationaliteit.
Hij zou zich echter zeer vergissen die aan dit feit eenige beschouwingen op
ethographisch gebied wou vastknoopen. Blijkbaar heeft de schrijver zich niet om het
nationale karakter zijner personen bekreund, en deze hadden even goed tot dezelfde
natie kunnen behooren. Eigenlijk zijn deze vrouwen - op eene enkele uitzondering
na - psychologische monsters, in denzelfden zin als de heldinnen van Barbey d'
Aurevilly's bekende Diaboliques. In wezen echter in veel mindere mate. In
werkelijkheid lijken zij nochtans minder aanneembaar, Dit is het groote bezwaar
waardoor vele bladzijden van dit bewonderenswaardige boek den lezer moeten
irriteeren. Eene vergelijking met het boek van Barbey d'Aurevilly toont daarvan
duidelijk de oorzaak.
Elk geval dat de auteur van Le Chevalier des Touches behandelt is geheel afgewerkt
en geheel belicht door de psychologische ontleding. Elke figuur is bij hem een volledig
beeld. De verhalen en de heldinnen van Paul Morand missen die volledigheid. Het
zijn enkel ontmoetingen, die soms zonder logische ontontknooping blijven en dus
den lezer onbevredigd laten. En naar mijne meening is elk werk, waarvan de
voorgestelde figuur, belangrijker is voor den auteur dan voor den lezer eene
mislukking. Dc figuren van Paul Morand geven den indruk van verminkte beelden,
waarvan sommige prachtige fragmenten enkel kunnen doen vermoeden hoe mooi
het onverminkte beeld had kunnen zijn.
Voor een groot deel is deze tekortkoming te verklaren door het feit dat de schrijver,
om zijn doel te bereiken eene verkeerde methode heeft gekozen. Het talent van Paul
Morand, dat buitengewoon groot is, schijnt voornamelijk het talent te zijn van een
sterk visueel kunstenaar. Hij is bijzonder scherpzinnig en hij bemerkt duizenden
bijzonderheden die aan een gewoon oog ontsnappen. En hij kan niet nalaten ze,
zonder onderscheid, alle mede te deelen, soms in eene treffende beeldspraak. Dit is
bijzonder hinderlijk in een boek met verhalen welke als psychologische
karakteriseeringen bedoeld zijn, en welke het ook zijn, ofschoon de weg die de
schrijver gekozen heeft niet de meest directe is om dit doel te bereiken. Men beschrijft
niet een menschelijke karakter op dezelfde wijze als een landschap. Zoo kunnen om het met een eenigszins geforceerd voorbeeld duidelijker te maken - de romans
van Stendhal niet geschreven worden volgens de literaire opvatting van J. Renard.
Wij staan hier voor dezelfde vergissing die J.K. Huysmans beging, wanneer hij zijne
realistische schrijfwijze toepaste op een psychologisch onderwerp.
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Maar afgezien van deze fout - die niet voortkomt uit onmacht, maar uit verwarring
- van welk schitterend talent geeft haast elke bladzijde van dezen bundel blijk! Men
leze slechts in het eerste verhaal, La nuit catalane, die beschrijving van een
stierengevecht. Dit is nu een onderwerp dat door een groot aantal auteurs met de
meest uiteenloopende gaven en in de meest verschillende vormen werd behandeld.
Er is mij echter van geen ander auteur eene bladzijde bekend, die dit tooneel met
zulke visionnaire kracht heeft weergegeven. Het is trouwens curieus hoe goed de
vlugge, nerveuze stijl van Morand zich bij een dergelijk onderwerp aanpast. Bereikt
hij op het gebied der psychologische ontleding, waaraan hij zich bij voorkeur wijdt,
hetzelfde resultaat, dan zullen wij in Paul Morand een meester mogen begroeten.

Jean Cocteau. Le Secret professionnel. Paris Librairie Stock.
Ik heb mij steeds onthouden eene meening uit te spreken over de amusante en vreemde
experimenten van sommige hedendaagsche schrijvers, die futuristen, dadaïsten of
anderszins worden genoemd, om de eenvoudige reden dat ik hunne bedoelingen niet
begreep en het esthetisch resultaat mij bedenkelijk voorkwam. Het schijnt dat deze
toestand verandert en dat eenige schrijvers, wier literaire arbeid mij steeds een raadsel
was, thans werken publiceeren, waarin zij hunne esthetische en literaire begrippen
uiteenzetten, en dat deze heel eenvoudig zijn en niets aan duidelijkheid te wenschen
laten. Daarom heb ik kennis willen maken met het boekje van Jean Cocteau, Le
Secret professionnel.
Dadelijk treffen een paar zeer curieuze bladzijden over het veelbesproken vraagstuk
van den stijl, waaruit ik de volgende regels wil citeeren:
‘Le style ne saurait être un point de départ. Il résulte. Qu'est-ce que le style? Pour
bien des gens, une façon compliquée de dire des choses très simples. D'après nous:
une façon très simple de dire des choses compliquées. Un Stendhal, un Balzac même
(celui du Père Goriot, de la Cousine Bette) essayent avant tout de faire mouche. Il y
arrivent neuf fois sur dix, n'importe comment. C'est ce n'importe comment, vite à
eux, qu'ils adoptent selon les résultats obtenus, cette manière d'épauler, de viser, de
tirer vite et juste, que je nomme le style. Un Flaubert ne pense qu'à épauler. Peu
importe la cible. Il soigne son arme.’
Een aardig beeld voorzeker, maar is die meening nieuw? En is het niet vreemd te
zien hoe ten opzichte van Flaubert de hypermoderne schrijver van Le Potomak tot
dezelfde conclusie komt als de streng-klassieke geest die Pierre Gilbert was?
Dergelijke bladzijden zijn niet zeldzaam in het boekje van Cocteau. Hij verstaat
ongetwijfeld de kunst om eene oude waarheid op te frisschen, zij het met een
eenigszins paradoxaal kleed: ‘Un vrai poète se soucie peu de poésie....’ enz. Hij geeft
zeker blijk van veel gezonden zin en veel vindingrijkheid; hij is een schepper van
levende, en soms zeer mooie beeldspraak. Maar men begrijpt niet goed dat het
herontdekken van oude waarheden, zelfs bij middel van moderne paradoxen,
aanleiding moet geven tot het schrijven van een boek dat Le Secret
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professionneel heet en vraagstukken behandelt, die sedert jaren en jaren door alle
critici worden besproken en soms op dezelfde wijze opgelost. Het is inderdaad een
vreemd geheim!
Het eigenaardige van het geval is dat deze schrijver, wanneer hij aan het dichten
gaat of een verhaal in proza schrijft, de veilige theoriën en beproefde waarheden,
welke hij hier huldigt, geheel of ten deele uit het oog verliest, en dat zijne literaire
producten duister worden of onverstaanbaar. En dit is geene uitzondering. Le Cornet
à dés bijvoorbeeld van Max Jacob vertoont dezelfde eigenaardigheid, terwijl ook
deze auteur op gelijke wijze met zichzelf onlogisch is.
Hoe verwarder de literatuur wordt, des te meer wordt er getheoretiseerd. Het is
allemaal heel mooi die theoriën maar het lijkt toch al te zeer op de houding van een
onverbeterlijken dronkaard die brochures publiceert ter bevordering der
geheelonthouding.
JAN VAN NIJLEN.
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Dit is het werk van een, naar het mij voorkomt, nog jongen Vlaamschen dichter, die,
Vlaamsch als hij is, de beminnelijke eigenschap heeft zich veel meer bloot te geven
dan zijn bedachtzamer Noorderbroederen. Want hij is onstuimiger en minder
zelf-critisch. Zoo schrijft hij met zwierende pen en vermoedelijk zeer dichterlijken
oogopslag véle banaliteiten en alledaagschheden in een vorm, die ze als poëzie wil
doen voorkomen. Als ik er hier een paar van afschreef, zoudt u lachen; maar dan
zoudt u onrechtvaardig lachen. Want ik zou onrechtvaardig hebben afgeschreven.
Immers telkens tusschen die banaliteiten voornoemd staan woorden en wendinkjes
welke wie geduldig en ontvankelijk bleef luisteren, treffen, en hem doen zeggen:
Neen, neen - bombast is het niet.... Het is het jonge werk van iemand die iets vóélt;
maar die het nog maar zelden zóo voelt, dat hij het zuiver zeggen kan. En die nog
niet precies weet, wannéér hij dat kan, en wanneer niet.
JAN WALCH

De vraag zonder Antwoord door P.H. van Moerkerken. Amsterdam, van
Kampen en Zoon, z.j.
‘De gedachte der Tijden’ van Moerkerkens romanserie heeft het nu tot het midden
en laatste der 18e eeuw gebracht in dit deel van ‘De Vraag zonder Antwoord’. Wat
in 't eind der 17e eeuw nog een ethisch-religieuze gedachte was, blijkt in 't midden
der volgende eeuw, bij de vertroebelde Hollandsche toestanden, een half sociale half
dynastieke, om tegen de achttienhonderd een duidelijke stands- en klassegedachte
te blijken. Maar onder welken vorm zij zich ook openbaart, de vraag naar een
rechtvaardiger wereld en een gelukkiger menschheid blijft even onbeantwoord, men
zou zeggen, wijl dit onopgeloste en onoplosbare precies het leven zelf is. Intusschen
heeft, op zijn fijne en stille manier, de schrijver van dit hooploos en vruchtloos pogen
in drie geslachten een verhaal gemaakt, dat een zacht droefgeestigen indruk achterlaat.
Al deze menschen, die het zoo goed meenden in hun tenslotte toch zwakke
overtuiging: Michiel Arentsz, de Labadist, die zich een oogenblik de heiligheid nabij
waande, tot hij bemerkte juist heel dicht bij het aardsche te verkeeren; Isaak Petersz,
de nog maar halfbewuste sociale hervormer, zelf symbool van de onvolgroeide
Hollandsche toestanden in 't midden der 18e eeuw; Joris Antonisz eindelijk, de Patriot,
die naar Frankrijk uitgeweken, daar wankelde tusschen den woesten,
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meedoogenloozen vrijheidsdrang der ultra-revolutionnairen en het weerloos- en
dadenloos idealisme der Moederkerk, zij allen stelden de Vraag, met smachtenden
aandrang, met hijgend verwachten, en verkwijnden en verschrompelden, toen het
antwoord uitbleef. Zij konden moeilijk bevroeden, dat het onvredige en opstandige
enkel zichzelf ten doel heeft en de wereld bestaan moet van deze pogingen zonder
resultaat. Want welk resultaat, dat eenigszins definitief mocht heeten, zouden zij
kunnen hebben in een wereld, die nog langer begeert te leven? Terwijl intusschen
zonder zulke hopelooze, maar verjongende pogingen ook geen leven mogelijk ware.
Waan moet er zijn, doch blijft daarom niet minder waan. Wie niet met die inrichting
tevreden is, mag uit het leven vroeger weggaan, als hij geen lust heeft te wachten tot
zijn beurt komt.... Is het nu eigenlijk der moeite waard, op dit grondprinciep des
levens een epos te bouwen? Gewis, indien de kunstenaar er in slaagt de gedachte tot
levende werkelijkheid in afzonderlijke menschgestalten te maken. Wij zullen dan in
een gegeven tijdperk altijd weer de algemeene waarheid vergeten en meeleven met
het hopen en worstelen en eindelijk teleurgesteldworden der individuen, die hun
eigen tijd en leven voor het absolute aanzagen en de schreeuwende onrechtvaardigheid
niet langer verdroegen. Het komt mij echter voor, dat het beeldende bij van
Moerkerken eenigszins begint te verflauwen en de naakte idee hier en daar bedenkelijk
bloot laat. Dit laatste boek is een beetje erg kroniek en relaas geworden, met slechts
schetsmatig aangegeven figuren, en dat kon ook haast niet anders, waar in zoo kort
bestek drie zoo verscheiden toestanden en getijden moesten worden getypeerd.
Vandaar dat men nu dan ook terstond neiging voelt over ‘de gedachte der tijden’ te
gaan praten en de menschen dier tijden te vergeten. Hetgeen aan het boek als
kunstwerk geen goed doet.
F.C.

Roeping. Maandschrift voor Schoonheid. Uitgeg. bij J. Romen en Zonen.
Roermond.
Het eerste nr. van dit roomsch-katholieke tijdschrift, onder hoofdredactie van Dr.
H.W.E. Moller, is verschenen, bevattende een Inleiding over Roeping, dat schoonheid
wil en een hooggestemd en hoogdravend artikel over dezelve schoonheid van de
hand des hoofdredacteurs, dat nog wordt voortgezet. Volgt een soort van christelijk
sprookje ‘De Tocht met Rafaël’, en een in 't algemeen en in 't bijzonder omineuze
klacht, dat er wel werken van roomsche kunstenaars zijn, maar dat er geen eigenlijk
roomsche kunst is. ‘Het Apostolaat van den Katholieken kunstenaar’ heet deze klacht.
Hierna artikelen over Bouwkunst, Rythmiek en Voordracht in de Toonkunst, een
artikel, behandelende de vraag: Is kunstwaarde objectief? en een over
‘Muurschilderingen van de Benedictijn Dom. Jac van der Mey in de St. Jozefskerk
te Breda’. Wijders gedichten en ‘Toondichten’ en een novelle van Marie Gijsen:
‘Aan de Boschdreef’. Tenslotte een rubriek Malle gevallen, van St. Everts, die de
uitwassen der Schoonheid, zegge de leelijkheden, aan het licht zal brengen.
‘Zuilenwaanzin’ heet zijn eerste geval.
Zou ik hem in dit verband attent mogen maken op den omslag van het maandschrift
Roeping, vertoonende op een vuurrooden grond een uit zijn kracht gegroeid wit kruis,
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of truitje, tenzij men er liever het zwarte, ledige Niets in

Groot Nederland. Jaargang 20

735
ontdekt? Daar boven verloopt dan het woord Roeping al smaller.... Mocht dit niet
bepaaldelijk als symbool bedoeld zijn, dan is het heel leelijk en een bijzonder ‘mal
geval’ voor een tijdschrift ‘dat vóór alles zin-rijk wenscht te zijn’.
F.C.

Het Kunst- en Amusementsbedrijf in Nederland door Xamré. - Brusse's
Uitgeversmpij, Rotterdam 1922.
Op haar smaakvolle, ruime wijze geeft Brusse's Uitgeversmpij hier een veelzins
belangrijk boek uit voor allen, die zich voor het uiterlijk leven van ‘Kunst en
Vermaak’ interesseeren of daartoe in betrekking staan.
De koppeling ‘Kunst en Vermaak’ duidt reeds aan, dat het hier vooral om het
uiterlijke, het sociaal-economisch leven gaat, want in wezen hebben die twee niet
veel met elkaar te maken. De schrijver heeft het over de maatschappelijke
omstandigheden der kunst als bedrijf, meenende, dat het tijd wordt ook deze zijde
meer uitdrukkelijk en samenvattend naar voren te brengen, dan tot nog toe geschiedde.
Zoo behandelt hij dan de zaalverhuurders, de theaterdirecteuren, de artistenagenten,
de artisten zelf, het kermisbedrijf, om aan het slot ‘Regeeringsmaatregelen tot
verbetering van het Bedrijf’ vast te stellen. In dit laatste opzicht wil hij nog al heel
ver gaan: tot een rijkswet op kunst en amusement, met scherpe rijkscontrôle,
borgtochten, algemeene speelvergunningen, schorsing en ontzetting. Dit alles opdat
aan de benauwende anarchie en tyrannie over de economische zwakkeren een radicaal
einde gemaakt worde, want ook nu nog, gelijk in vroegere eeuwen, behooren de
‘speellieden’ tot de maatschappelijk minst beschermden en bedeelden, terwijl de
schrijver juist van meening, is dat hun bedrijf zooveel reëel belang heeft voor de
samenleving, een stelling waartegen wel bezwaar bestaat. Maar intusschen schijnt
zijn boek van reëel belang en nut voor spelers en publiek beiden, en dat is het goede
er van.
F.C.

Winterboek van de Wereldbibliotheek, Amsterdam 1922-'23.
Ook de Wereldbibliotheek geeft nu een Kerstnummer, dat daar ter plaatse, waar men
een hang naar oorspronkelijkheid heeft, liever Winterboek gedoopt is: een ruime
kwarto-uitgave, mooi gedrukt op goed papier, waar de houtsneden en reproducties
van gravures vooral, vis-á-vis den tekst, een aardig figuur maken. Ook zijn er ettelijke
‘kunstplaten’ ingevoegd, kleurdrukken naar J. Maris, Sluiters en een oud-Hollandschen
schilder, of enkel zwart en wit reproducties, waarender een heel fijne Maannacht
van Aart van der Neer. Wat tekst betreft, vindt men een aantal genoegelijke of zachte
verhaaltjes van Timmermans, Top Naeff, Augusta de Wit, De Bom, Van Suchtelen,
Marie Koenen, Querido enz., terwijl er ‘opstellen’ zijn o.a. van Berlage, Maria Viola,
L. Simons, en verzen van Boutens, Hélène Swarth, Bastiaanse e.a. Het omslag, in
paars op bruin, is nog een beetje ‘tam’ en vervelend, zou men zeggen, doch het geheel
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en leerrijks in den tekst te vinden is tusschen
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fraaie stalen van beeldende kunst. Ook is er een Muziek-bijlage (is dat wel
Hollandsch?), een gedicht van Gust van Roosbroeck, getoonzet door Jef van Hoof,
ter demonstratie hoe Holland met Vlaanderen onverbreekbaar een is. Dit kerstboek
zal zeker in veler smaak vallen. Het publiek is dol op zulke knusse verzamelboeken
en eenige goede tegenwichten tegenover de Haagsche Post zijn lang niet overbodig.
F.C.

Op den drempel vol geheim, Roman door Anna van Gogh-Kaulbach. 2 dln.
Em. Querido. Amsterdam, 1922.
Die ‘geheimvolle drempel’ is de beginnende liefde van een jong kind met een edel
karakter, een aard van oprechtheid, aanhankelijkheid en trouw, gelijk men het
misschien wel eens in de werkelijkheid, doch voornamelijk in de boeken vindt.
Opgemeld jong meisje heeft een bepaald wufte en oppervlakkige - doch altijd
binnen de perken blijvende - moeder, die in tweeden echt een gematigd ploertigen
heer-man huwt. Vandaar conflicten tusschen het dochtertje-rein-van-harte en den
stiefvader-grof-van-zinnen, die als pijnlijk aandoende arabesken zich slingeren om
dat wordende wonder, de liefde van twee onbedorven harten. Want het reine meisje
vond een idealistisch aangedanen jongen en beiden begrepen elkaar van stonde aan.
Zonder twijfel (en zonder gekheid) zijn de scènes tusschen Theo en Corry, het
schuchtere openen der teere kelk hunner liefde, de meest geslaagde en gevoelde van
dit boek, dat overigens ook zoo eerlijk gemeend schijnt. Met de wederzijdsche
openbaring hunner min eindigt het en men kan er van zeggen, dat het in zijn soort,
de burgerlijk-romantische, compleet is. Wij krijgen, naast dat onbedorven kind-meisje
en de ijdele en frivole moeder, den laagen ietwat boos geaarden vader als tegenwicht,
en op den achtergrond de wijze, albegrijpende grootmoeder. Dat zijn dan de
voornaamste personages in het drama, met vaste hand stevig neergepenseeld, zoodat
zij goed zichtbaar zijn in hun respectieve roerselen, te weten: grof maatschappelijke
ambitie en dito zinnelust bij den man, genotzucht en begeeren naar rijkdom en aanzien
bij de vrouw, edele waarheidsliefde en bevalligen eenvoud bij het meisje, wereldwijze
gelatenheid bij de ‘Oma’ en vaag doch vurig idealisme bij den jongeling. Met deze
oudbeproefde ingrediënten is het wel gewis, dat men een degelijken doch smakelijken
burgerpot kan toebereiden en de ervaren kookster, die mevr.v. G.-K., is laat het dan
ook niet onder zich. Wij eten er van met lust en voelen ons aan het einde behoorlijk
verzadigd door dit drama, spelend in de gezeten burgerklasse, dat ons alleen maar
een beetje naar smaak vereenvoudigd en aangedikt werd toegediend.
Als een steekproef van het geheel, een monster van de gevoels en gedachtesfeer,
waaruit dit werk geworden is, diene tenslotte het volgende: De jongen is met zijn
meisje voor 't eerst innig samen, en zij praat vol liefde over haar jonge broertje. ‘Hij
zag haar bewegelijke gezicht zich verinnigen in teederheid. En door zijn brein flitste
een gedachte, zóó vol van jubel, dat hij haar nauwelijks kon omvatten. Dat
aanbiddelijke meisje, het wonder van zijn droomen, zou misschien eens de moeder
zijn van zijn kinderen!’
F.C.
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